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พรรณิดา แก้วปทุมทพิย์

• ผู้ก่อตัง้ “ผักปักษ์ใต้ กจิการเพื่อสังคม” ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

• รางวัลผู้ชนะแผนธุรกจิ กจิการเพื่อสังคม หมวดอาหาร จาก 
ส านักงานสร้างเสริมกจิการเพื่อสังคม (สกส) ปี 2013

ผกัปักษ์ใต้ กิจการเพ่ือสงัคม



การตลาดและการสร้างแบรนด์
ส าหรับสินค้าเกษตร



I.   ห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าเกษตร
II. การตลาดคืออะไร
III. หลักการตลาดเบือ้งต้น

1. กระบวนการในการท าการตลาด STP

2. ส่วนประกอบทางการตลาด Marketing Mix

3.การสร้างแบรนด์ Brand Building

หวัข้อการบรรยาย



I. ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain)

ของสินค้าเกษตร



ผู้ผลิต

การตลาด

ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร

Supply Chain คือ กระบวนการตัง้แต่
เร่ิมหาวัตถุดบิมาผลิต จนกระทั่งสนิค้าถูก
ส่งไปจนถงึมือลูกค้า ซึ่งทกุกจิกรรมจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน จงึเป็นที่มา
ของช่ือ Supply Chain (ซัพพลายเชน) 
หรือ ห่วงโซ่อุปทาน

ผู้บริโภค



ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

ตลาดท้องถิ่น
Farmer Market

ค้าปลีก ค้าส่ง

ร้านอาหาร

โซเชียลมีเดี่ย
อี คอมเมิร์ส

งานแฟร์

การตลาด

1. ตลาดสินค้าเกษตร (Farm Outlet)

2. ตลาดชุมชน
3. ตลาดต้องชม
4. ตลาดกลาง

จดัส่งถึงบ้าน

ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร



1. ตลาดสินค้าเกษตร (Farm Outlet)

2. ตลาดชุมชน
3. ตลาดต้องชม
4. ตลาดกลาง

ตลาดท้องถิ่น
Farmer Market

ค้าปลีก ค้าส่ง

ร้านอาหาร

จดัส่งถึงบ้าน

โซเชียลมีเดี่ย
อี คอมเมิร์ส

งานแฟร์

การตลาด

B to B
Business to Business

จากผู้ผลิตถงึคนกลาง

B to C
Business to Consumer

จากผู้ผลิตถงึผู้บริโภค

ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร



B to B
Business to Business

จากผู้ผลิตถงึคนกลาง

B to C
Business to Consumer

จากผู้ผลิตถงึผู้บริโภค

Z

ผู้บริโภคมองหาอะไร
• ความสะอาด ปลอดภยั
• คุณประโยชน์ต่างๆ ที่ดีต่อสุขภาพ
• ราคาที่จ่ายได้ คุ้มค่าเงนิ
• ขนาด ปริมาณ และ หบีห่อที่เหมาะสม
• ความรู้สกึที่ได้ช่วยให้โลกนีด้ขีึน้

คนกลางมองหาอะไร
• ความเช่ือถือได้ ความสม ่าเสมอ คุณภาพ ปริมาณ
• การขนส่งสนิค้า การตรงต่อเวลา
• การตัดแต่ง การบรรจุ ที่ตรงตามต้องการ
• ราคาที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย
• ฯลฯ

ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร



เราเข้าใจผู้บริโภคปลายทางแค่ไหน ?



เราเข้าใจผู้บริโภคปลายทางแค่ไหน ?



การตลาดคืออะไร?



II. การตลาดคืออะไร?



"การตลาด คือ กระบวนการ หรือการจัดการ
ที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้รับ

สิ่งที่ตอบสนองต่อความจ าเป็น (Needs) 
และความต้องการ (Wants) 

โดยการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีคุณค่า
และน าไปแลกเปล่ียนกับบุคคลอื่น”

การตลาดคือ…..
Dr. Philip Kotler ดร.ฟิลลิป คอตเลอร์

ศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่มีช่ือเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ให้นิยามของการตลาดว่า 



ตลาด (Markets)

ความจ าเป็น (Needs)

ความต้องการ (Wants)

สินค้า&บริการ 
(Products & Services)

• คุณค่า (Value)

• ความพงึพอใจ(Satisfactions)

• คุณภาพ (Quality)
• การแลกเปล่ียน(Exchange)

• การตดิต่อธุรกจิ(Transaction)

• ความสัมพันธ์ (Relationship)

แนวคดิหลัก
ทางการตลาด
Core Marketing

Concept

แนวคดิหลักทางการตลาด …..



III. หลักการตลาดเบือ้งต้น 



1.สินค้า 2.ราคา

3.ช่องทางการขาย 4.การโฆษณา 
ส่งเสริมการขาย

4 Ps

2. ส่วนประกอบทางการตลาด 
Marketing Mix

3.การสร้างแบรนด์ Brand Building

1. กระบวนการในการท าการตลาด STP

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งสินค้า

S PT

Targeting Positioning Segmentation 

II. หลักการตลาดเบือ้งต้น 



1. กระบวนการในการท าการตลาด STP

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งสินค้า

S PT
Targeting Positioning Segmentation 



Segmentation  = การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



ท าไมต้องแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



วิธีการท าตลาดในอดีต

ลูกค้า

สินค้า

สินค้ามาก่อน



ผู้ผลิต สินค้า

ผู้บริโภค

วิธีการท าตลาดในอดีต



แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาก….



แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆเปล่ียนแปลงไปมาก….



ผู้บริโภคไม่ใช่กลุ่มคนที่เหมือนๆกัน 
แต่มีความแตกต่างหลากหลาย 
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ผูห้ญิง อายุ 25-35 ผูห้ญิง อายุ 25-35



ลูกค้า

สินค้า

วิธีการท าตลาดในปัจจุบันและอนาคต          

ลูกค้าต้องมาก่อน
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ท าไมต้องแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



• เพราะผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ไม่เหมือนกัน
เป็นไปไม่ได้ที่เราจะท าให้สนิค้าของเราถูกใจคนทุกกลุ่ม

• เราจงึต้องเลือกว่าเราจะขายใคร
แล้วรู้จักผู้บริโภคกลุ่มนัน้ให้ได้มากที่สุด

• เพื่อที่เราจะได้ ผลติสนิค้าได้ตรงกับความชอบ 
ความต้องการของเขามากที่สุด

• หรืออาจจะท าให้เราพบช่องว่างทางการตลาดใหม่ๆ 
ที่ยังไม่มีผู้ผลติรายใด ท าสนิค้าที่ ผู้บริโภคต้องการได้

ท าไมต้องแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



การแบง่กลุ่มตามอายุ อายุ เหตกุารณ์ส าคญั ทศันคติในชีวิต

สงูวยั
70+ สงครามโลกครัง้ท่ี2

เศรษฐกิจถดถอย

การท างานตามแบบแผน

หลงัสงคราม (Baby Boomers)

50- 70

(เกิดระหว่างปี
1946-1964)

เกิดหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี2

เศรษฐกิจรุ่งเรือง

สงครามเวียดนาม

14 ตลุาคม

“งานคือชีวิต” 

การประสบความส าเรจ็

ในชีวิต

เจนเนอเรชัน่ X ~37- 49 เศรษฐกิจถดถอย การก่อการ
ร้าย

ยาเสพยติ์ด โรคเอดส์

สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม

“สมดลุชีวิต” 

งานและชีวิตส่วนตวั

ให้ความส าคญักบัครอบครวั

การเป็นเจ้านายตวัเอง

เจนเนเรชัน่ Y ~28-36 เทคโนโลยี มีเดีย อินเตอรเ์น็ท

ความรนุแรง การก่อการร้าย

ยาเสพยติ์ด โรคเอดส์

สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม

การเป็นตวัของตวัเอง

ให้ความส าคญักบั

ปัจเจกบคุคล
เจนเนชัน่ Z <27
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ช่วงอายุ อายุ ช่วงชีวิต

ทารก Infancy 0-7 แบเบาะ เรียนรู้

วยัทวีน Tween 8-12 มีเพื่อน เข้าสงัคม

วยัรุ่น Teen 13-19 เป็นตวัของตวัเอง

แปรปรวน ติดเพ่ือน

วยัผูใ้หญ่ตอนต้น
Young Adults

20-29 เร่ิมท างาน เร่ิมมีคู่

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง
Adult

30-39 สร้างครอบครวั

วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย
Maturity

40-49 หน้าท่ีการงาน

ความรบัผิดชอบต่อครอบครวั

วยัใกล้เกษียณ
Senior

50-59 สู่จดุสงูสดุของอาชีพ

เตรียมตวัเกษียณ

วยัเกษียณ
Old Age

60-74 อิสรภาพ ชีวิตใหม่

วยัชรา
Very Old Age

75 โดดเด่ียว เจบ็ไข้ พึ่งพา
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0-14

15-24

25-44

45-59

60+

0-14

60+

สัดส่วนประชากรในประเทศไทย แบ่งตามอายุ ปี 2000--2025

ช่วงอายุ
2000 2005 2010 2015 2525

100% 100% 100% 100% 100%

0-14 24.7 23.0 21.2 20.2 18.0

15-24 26.3 24.6 23.5 22.0 19.5

25-44 25.2 25.0 24.1 22.9 21.4

45-59 14.4 17.1 19.5 21.1 21.1

60+ 9.4 10.3 11.7 11.7 20.0

แหลง่ข้อมลู :
ส ำนกังำนพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ

43.1
45.1

38.3

28.8

4.5 4.9 5.4
7.3

20%

18%



ความถูกต้อง
Righteous

วถิีดั้งเดิม
ธรรมเนียม
ปฏบิัติ

Traditional

ความมัน่คง
ใน

ครอบครัว
Security

วตัถุนิยม
Materialist

ความส าเร็จ
Achieve-

ment

แสวงหา
ประสบการณ์

ชีวติ
Experiences

ไม่พึง่พา
ใคร

Indepen-

dent

จิตวญิญาน
Utopians

50-59

60- 74

75- 84

85+

การแบง่กลุ่มประชากรสงูวยั
แยกตามลกัษณะการใช้ชีวิต (Psychographics)
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http://creative.gettyimages.com/source/Search/512','32','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/512','32','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/341','41','1','DV1040
http://creative.gettyimages.com/source/Search/341','41','1','DV1040
http://creative.gettyimages.com/source/Search/440','20','1','PAA397000000
http://creative.gettyimages.com/source/Search/440','20','1','PAA397000000


Targeting  = การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย



ขายใคร ??? ....



ขายใคร ??? ....



ขายใคร ??? ....



ขายใคร ??? ....



ตัวอย่าง

สินค้า =                               ผลิตภณัฑ์จากกล้วย



ต้องเลือกว่าจะขายใครและต้องรู้จักเขา

ต้องให้พลังงาน 
มีคุณค่าทางอาหารสูง

ดีต่อสุขภาพ
ปลอดภัย

มีภาวะความเส่ียงเร่ือง
เบาหวาน ความดัน
ต้องดีต่อสุขภาพ
ปลอดภัยและ 

มาจากธรรมชาติ



กลุ่มเป้าหมาย • ผู้หญิงอายุ 22-29
• มีรายได้ปานกลาง-ค่อนข้างสูง
• รักสุขภาพ
• สาวออฟฟิต ทนัสมัย

การเลือกอาหาร ต้องให้พลังงาน มีคุณค่าทางอาหารสูง ดีต่อสุขภาพ ปลอดภยั บรรจุภณัฑ์ดูดี ทันสมัย

สินค้า

คุณประโยชน์
ตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

×

ตัวอย่าง



กลุ่มเป้าหมาย • ผู้หญิง-ผู้ชาย อายุ 45 ปีขึน้ไป
• มีรายได้ค่อนข้างสูง
• มีภาวะความเส่ียงเร่ืองเก่ียวกับโรคต่างๆ

ที่มาพร้อมวัยที่มากขึน้ เช่น เบาหวาน ความดัน

การเลือกอาหาร ต้องดีและปลอดภยัต่อสุขภาพ

สินค้า

คุณประโยชน์
ตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

ไซรัปกล้วยนี ้มีส่วนประกอบของน า้ตาลฟรุกโตส ซึ่งเป็นน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว เม่ือรับประทานเข้าไป
ร่างกายสามารถดูดซมึไปใช้ได้ทนัท ีท าให้มีผลต่อระดับน า้ตาลในเลือดน้อยกว่าการบริโภคน า้ตาล
ซูโครส (น า้ตาลทราย) ที่ต้องอาศัยอินซูลินในการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดให้เหมาะสม ดังนัน้จงึ
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผู้บริโภค รวมทัง้ผู้ป่วยเบาหวาน

ตัวอย่าง



น า้หวานกล้วยตาก
น า้หวานธรรมชาตสิ าหรับคนรักสุขภาพ

น า้หวานจากกล้วยตาก อุดมไปด้วยน า้ตาลกลูโคสและ
ฟรุกโตส ซึ่งน า้ตาลทัง้สองอย่างนีใ้ห้พลังงานสูงเพราะว่าย่อย
ง่ายและถูกดูดซึมเร็ว เทียบเคียงได้กับน า้ผึง้ 

ฟรุกโตสจากน า้หวานกล้วยตาก ท าให้ระดับน า้ตาลในเลือด
เพิ่มขึน้ไม่มากเท่ากับแป้ง และน า้ตาลทราย ในพลังงานที่
เท่ากัน

จงึเป็นน า้ตาลที่เหมาะส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือวัยผู้ใหญ่ 
ที่ต้องใส่ใจเร่ืองระดับความหวาน

ตัวอย่าง



ขายใคร ??? ....



Product Review

“สวัดีทุกท่านนะครับ วันนีผ้มจะมารีววิ ข้าวมือถือพรานทะเล ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้อง
ใดๆทัง้สิน้กับสินค้านีเ้ป็นเพียงผู้บริโภครายนึงเท่านัน้นะครับ เข้าเร่ืองเลยละกัน เน่ืองด้วยตัวผมเองชอบ
เดนิป่า หรือเดนิทางไกลเป็นปรกตอิยู่แล้ว (ถ้ามีโอกาส)ไม่ชอบหวังน า้บ่อหน้าครับ ไม่อยากจะคาดหวังกับ
อะไรที่เราก าหนดไม่ได้ ก็อยากจะมีอาหารแบบพกพา ซองเล็กๆพร้อมทาน ที่ไม่ต้องมาหุงหาตัง้ไฟกันให้
ยุ่งยาก พกตดิเป้ไว้ เป็นอาหารฉุกเฉิน มีอย่างอื่นกิน ก็เก็บอันนีไ้ว้ ไม่มีไรกิน ก็กินเป็นอาหารหลัก 

แล้วแต่สถานการณ์โดยมีข้อแม้อยู่ ว่าต้อง 1.มีขายทั่วไป หาซือ้ง่าย 2.ราคาไม่แพง 3.เก็บรักษาง่าย และนาน 
4.ขนาดเล็กน า้หนักเบา5.รสชาตพิอทานได้ ไม่ได้คาดหวังเร่ืองรสชาตมิากนัก6.แกะซองแล้วสามารถทานได้
ทันทีจงึได้ออกมาเป็น ข้าวมือถือ พรานทะเล ”



Positioning  = การวางต าแหน่งสินค้า



ต าแหน่งสินค้า(Positioning)คืออะไร ??



ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า(Market Positioning)

• คือคุณลักษณะอันเป็นอัตตลักษณ์ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร 
ที่ปรากฏชัดเจนในใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

• คือภาพลักษณ์ของสนิค้า ที่ให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าและแยกแยะ
สินค้าของตนออกจากสนิค้าประเภทเดียวกันให้ได้

• ต าแหน่งทางการตลาดจะเป็น ต าแหน่งในจติใจของผู้บริโภค
ที่จะระบุด้วย “ความรู้สกึ” ที่อยู่ในใจผู้บริโภค
ที่ใช้แยกแยะสนิค้าที่คล้ายๆกันออกจากกัน

ต าแหน่งทางการตลาดของสนิค้า  คือ



ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า(Market Positioning)



ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า(Market Positioning)



ธรรมชาติ เคมี

ทันสมัย

ดัง้เดมิ

แผนผังในการวางต าแหน่งทางการตลาด ( Positioning Map)



สินค้า = ผ้าขาวม้า

ตัวอย่าง



กลุ่มทอผ้าบ้านเขาจั๊กจั่นหน่ึง 39 หมู่ที ่10 ต.ชุมตาบง 
กิง่ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ติดต่อ : นางสีนวล ขาวฟู
โทร :09-5639432 e-mail :cd.nakornsawan@thaimail.com 

กลุ่มสตรีทอผ้าต าบลบ้านโคก ทีอ่ยู่ เลขที ่56/1 หมู่ที ่3 บ้าน
โคก ต. บ้านโคก อ. บ้านโคก จ. อุตรดติถ์ 53180 
ติดต่อ นางกาญจนา ปันแดน โทรศัพท์ 055-486041 
Email : cduttaradit@chaiyo.com 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 126 หมู่ 3 บ้านหนองลาด 
ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 
ติดต่อ : นางวงเดือน เพชรรัตน์ โทร : 08-7214-7046, 
0-4242-3886 

ผ้าขาวม้าที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย



มิตใิหม่ของผ้าขาวม้า



มิตใิหม่ของผ้าขาวม้า



มิตใิหม่ของผ้าขาวม้า



มุมมองใหม่



การน าเสนอ

เดมิๆ มุมมองใหม่



Positioning Map ผ้าขาวม้า

พืน้ถิ่น ในเมือง

ทันสมัย

เชย



2. ส่วนประกอบทางการตลาด Marketing Mix

1.สินค้า 2.ราคา

3.ช่องทางการขาย 4.การโฆษณา 
ส่งเสริมการขาย

4 Ps



ส่วนประกอบของการตลาด (Marketing Mix)

1. สินค้า 4. การโฆษณา
ส่งเสริมการขาย

ส้มต ารสเดด็ จานละ 50 บาท
ส้มต าปูปลาร้า ครกละ 25 บาท

2. ราคา

3. ช่องทางการขาย

ซ้ือ 2 ครก 
แถมฟรี 1 ครก



การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย



ส่วนประกอบของการตลาด (Marketing Mix)

1. สินค้า

4. การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย2. ราคา

3. ช่องทางการขาย

ราคาเร่ิมต้นที่ 514,000 บาท



การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย



ส่วนประกอบทางการตลาด Marketing Mix ในมุมมองใหม่

1.คุณค่า/ประโยชน์
ที่ลูกค้าจะได้รับ

3.ความสะดวกในการซือ้
ของลูกค้า

4. การส่ือสารกับลูกค้า

4 Cs

Customer 
Value

2.ราคาลูกค้าต้องจ่าย

Cost to the
customer

Convenience
For the Buyer Communication



คุณภาพพรีเม่ียม รสชาตเิยี่ยม ล้าง 3 ครัง้ ใช้กล่องรีไซเคลิ











3.การสร้างแบรนด์ Brand Building



Brand หรือ แบรนด์ (ตราสินค้า) 
คืออะไร มีความหมายอย่างไร

http://www.gettyimages.com/detail/103753444/Flickr
http://www.gettyimages.com/detail/103753444/Flickr


แบรนด์คืออะไร



แบรนด์คืออะไร



แบรนด์คืออะไร



แบรนด์คืออะไร

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.admire.be/pages/references/References/UnileverLogo.jpg&imgrefurl=http://www.admire.be/pages/references/references.php&usg=__JW3nKBQ75y6x7YQ0FX9mHfFcGAg=&h=376&w=360&sz=87&hl=th&start=1&tbnid=_cFnC7ZhozSOnM:&tbnh=122&tbnw=117&prev=/images?q=Unilever+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.admire.be/pages/references/References/UnileverLogo.jpg&imgrefurl=http://www.admire.be/pages/references/references.php&usg=__JW3nKBQ75y6x7YQ0FX9mHfFcGAg=&h=376&w=360&sz=87&hl=th&start=1&tbnid=_cFnC7ZhozSOnM:&tbnh=122&tbnw=117&prev=/images?q=Unilever+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pycomall.com/images/P/NIKE_logo.jpg&imgrefurl=http://www.pycomall.com/product.php?productid=16958&usg=__EVwDlEJFR_B69A0-OKJDGoVc9x4=&h=400&w=400&sz=25&hl=th&start=1&tbnid=ywpwnYG7Cccy6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=Nike+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pycomall.com/images/P/NIKE_logo.jpg&imgrefurl=http://www.pycomall.com/product.php?productid=16958&usg=__EVwDlEJFR_B69A0-OKJDGoVc9x4=&h=400&w=400&sz=25&hl=th&start=1&tbnid=ywpwnYG7Cccy6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=Nike+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.solesuppliers.com/blog/images/logos/addidas-logo.gif&imgrefurl=http://www.solesuppliers.com/sneaker-directory/&usg=__BeRWAtjfZqu2lsdFXWtWLUmx9Eo=&h=150&w=150&sz=5&hl=th&start=1&tbnid=BkBbwMzJslciHM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=Addidas+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.solesuppliers.com/blog/images/logos/addidas-logo.gif&imgrefurl=http://www.solesuppliers.com/sneaker-directory/&usg=__BeRWAtjfZqu2lsdFXWtWLUmx9Eo=&h=150&w=150&sz=5&hl=th&start=1&tbnid=BkBbwMzJslciHM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=Addidas+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://emarketingfa.files.wordpress.com/2008/07/shell-logo-t.jpg&imgrefurl=http://emarketingfa.wordpress.com/2008/07/14/royal-duch-shell-2/&usg=__keUp5yRXbNl-v5jI8xGEfFV7uH8=&h=303&w=350&sz=20&hl=th&start=1&tbnid=ocTwEJppFtjcZM:&tbnh=104&tbnw=120&prev=/images?q=Shell+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://emarketingfa.files.wordpress.com/2008/07/shell-logo-t.jpg&imgrefurl=http://emarketingfa.wordpress.com/2008/07/14/royal-duch-shell-2/&usg=__keUp5yRXbNl-v5jI8xGEfFV7uH8=&h=303&w=350&sz=20&hl=th&start=1&tbnid=ocTwEJppFtjcZM:&tbnh=104&tbnw=120&prev=/images?q=Shell+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.f2usa.com/images/Toyota_logo_horns_1.jpg&imgrefurl=http://www.f2usa.com/index.php?main_page=index&cPath=657&usg=__ZRbrbfn1VhWUdgxhD9q17KCS1ZE=&h=977&w=1499&sz=114&hl=th&start=4&tbnid=rSvSxxSqRLIu9M:&tbnh=98&tbnw=150&prev=/images?q=Toyota+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.f2usa.com/images/Toyota_logo_horns_1.jpg&imgrefurl=http://www.f2usa.com/index.php?main_page=index&cPath=657&usg=__ZRbrbfn1VhWUdgxhD9q17KCS1ZE=&h=977&w=1499&sz=114&hl=th&start=4&tbnid=rSvSxxSqRLIu9M:&tbnh=98&tbnw=150&prev=/images?q=Toyota+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cgi.di.uoa.gr/~std03262/first_bmw_logo.jpg&imgrefurl=http://cgi.di.uoa.gr/~std03262/Welcome.html&usg=__rl7MNYUIPw1YcSCJ_iBNfMc36Zg=&h=480&w=640&sz=48&hl=th&start=3&tbnid=lStQ2HTpDiu-MM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=BMW+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://cgi.di.uoa.gr/~std03262/first_bmw_logo.jpg&imgrefurl=http://cgi.di.uoa.gr/~std03262/Welcome.html&usg=__rl7MNYUIPw1YcSCJ_iBNfMc36Zg=&h=480&w=640&sz=48&hl=th&start=3&tbnid=lStQ2HTpDiu-MM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=BMW+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G


แบรนด์คืออะไร



• Brand - แบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียงชื่อสินค้า ไม่ใช่แค่เพียง โลโก-Logo ไม่ใช่แค่เพียงโฆษณา 
และไม่ใช่แค่รูปแบบของตัวบรรจุภณัฑ์เท่านัน้ 

• ความหมายของ แบรนด์ จาก ผู้รู้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวไว้ว่า 

Brand แบรนด์ - คือความรู้สกึ หรือ ความประทบัใจโดยรวมต่อสนิค้ายี่ห้อ
นัน้ๆ ที่ถกูสร้างขึน้ภายในจติใจของผู้บริโภค ทัง้จากการโฆษณา ประสบการณ์
การใช้สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากสินค้าและการบริการ 
รวมถงึ ประสบการณ์ใด ๆ กต็ามที่เกี่ยวกับสนิค้าและบริการของ 
Brand - แบรนด์ นัน้

แบรนด์คืออะไร



แบรนด์ เปรียบได้กับการที่คนพูดถงึเรา
(ลับหลัง)เม่ือเราไม่ได้อยู่ในห้องแล้ว

แบรนด์ คือความรู้สึก 



หลักการสร้างแบรนด์



สิ่งส าคัญที่เจ้าของแบรนด์ ต้องทราบเพื่อท าการสร้างแบรนด์ คือ

1.กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
2.ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Positioning)
3.สร้างความแตกต่าง(Differentiation)ให้เป็นจุดแขง็
(จุดแขง็ : USP- Unique Selling Point)ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่
ผู้บริโภคจะได้รับ ทัง้ด้านตัวผลิตภณัฑ์และทางด้านอารมณ์ความรู้สึก

• ในการสร้างแบรนด์ที่ดีนัน้ เราจะต้องรู้จุดแข็ง หรือคุณสมบัติพเิศษ ที่ท าให้
เราแตกต่างอย่างโดดเด่นจากคู่แข่ง (USP - Unique Selling Point)

• จากนัน้ต้องน าเสนอมันออกมา เพื่อบอกให้คนได้รับรู้และ ต้องยืนหยัด
ในการมีจุดยืนอย่าเปล่ียนแปลง

หลักการสร้างแบรนด์ 



2.จุดแข็ง
(USP- Unique Selling Point)

ธรรมชาติ เคมี

ทันสมัย

ดัง้เดมิ

1.กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

3.ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
(Positioning)

4.สร้างความแตกต่างทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
(Differentiation)

หลักการสร้างแบรนด์ 



ดอยค าขอโทษ #1



ดอยค าขอโทษ #2



ดอยค าขอโทษ #3



Brand  Model

โมเดลการสร้างตัวตนของแบรนด์



Brand Equity

ตัวตนของแบรนด์

Brand

Equity Model  
โมเดลการสร้าง
ตัวตนของแบรนด์

ส าวะการแข่งขนั

ความเข้าใจเชิงลกึ
ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ใครคือ
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

ความแตกต่าง
โดดเด่นเหนือคู่แข่ง

คุณประโยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รับ

เหตุผลทีลู่กค้า
จะเช่ือถือในตัว
ผลติ ัณ ์

สัญญลกั ณ์
ทีแ่สดงตัวตน
ของแบรนด์

ถ้ากลายเป็นคน
เขาจะมบุีคลกิลกั ณะ
อย่างไร Brand 

Essence/DNA
ตัวตนของแบรนด์



Brand 
Essence or
Brand DNA
ตัวตนของแบรนด์

Brand DNA หรือ Brand Essence หรือ Core Brand Value

คือจติวญิญาณของแบรนด์
ซึ่งหมายถงึแก่นแท้ของแบรนด์ที่ทุกคนรับรู้

และรู้สกึกับแบรนด์ของคุณ
เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ 

แสดงถงึสิ่งที่คุณโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นๆ



กรณีศึกษา #1



สบู่นกแก้ว

สบู่นกแก้ว



สบู่นกแก้ว



สบู่นกแก้ว



สบู่นกแก้ว



Essence

Classical Thai

Trustworthy

ไทยคลาสิค 
ไว้ใจได้

สบู่นกแก้ว
แบรนด์โมเดล

•รายได้ปานกลางถึงน้อย
•หญิง หรอืชาย ท่ีอาย ุ35+

•อบอุ่น รกัครอบครวั
•สภุาพ เรยีบรอ้ย ใจดี
•ชอบความเป็นไทย
•ประหยดั รูจ้กัใช้เงิน

•สบูท่ ัว่ไป ท่ีราคาไมแ่พง
 Lux Beauty, Flore, 
Pearl

• เมือ่เสรจ็จากการงานท่ีเหน่ือยล้า 

      การได้อาบน ้า ด้วยสบููท่ี่หอมสดชื่น
      และท าความสะอาดได้หมดจรด ท าให้รูส้ึก
      สดชื่น ผอ่นคลาย สบายกาย สบายใจ

Functional

•ท าความสะอาดได้เกลีย้ง 

หมดจรด
•มกีล่ินหอมทนาน หอมทน
•มกีล่ินพ กษาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์
•ก้อนแขง็ ใช้ทน

Emotional

• สดชื่น ผอ่นคลาย
• ม ัน่ใจ 

•มชีื่อเสียงมานาน
•ผลิตโดยบริษทัเบอรล์ี่ ยคุเกอร์
•ท่ีอยู่มานานและไว้ใจได้

•กล่ินหอมแรง หอมไหล
•สบู่ก้อนแขง็ ฟองมาก

บคุลิกภาพ
ผูช้าย
•คนต่างจงัหวดั เกษตรกร
•จริงใจ ซ่ือสตัย ์ใจดี ไว้ใจได้
•เรยีบงา่ย อบอุ่น รกัครอบครวั
•รกัความเป็นไทย

•สีเขียวสด
•นกแก้วสามตวับนห่วง



TODAY TOMORROW

คนต่างจงัหวดั

จา พนม

โทน่ี จา
ไทย โกอินเตอร์

ก้อง
อบอุ่น น่าเช่ือถือ

พลพล
ง่าย  ติดดินอรปรียา นรากร

มัน่ใจ เป็นตวัของตวัเอง

เบนซ ์พรชิตา

สวยแบบไทย

ตัวอย่าง : บุคคลิกภาพของแบรนด์



กรณีศึกษา #2



ผกัปักษ์ใต้ กิจการเพ่ือสงัคม

ต.ปากทรง อ.พะโตะ๊ จ.ชมุพร





ผกัปักษ์ใต้
ศนูยก์ลางการแลกเปล่ียนสินค้า&บริการ องคค์วามรู้ และการอนุรกัษ์
พืชผกัป่าและสมนุไพรพืน้บ้านภาคใต้ ส าหรบัชาวบ้านและชาวไทยทกุคน 

Vision Statement : วิสัยทศัน์ของแบรนด์

“What you want to be”



ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลกูพืชผกัป่าและสมนุไพรพืน้บ้าน ภาคใต้ 
เพ่ือส่งขายให้กบักิจการ เพ่ือน าไปขายให้ผูบ้ริโภคปลายทางท่ีรกัสขุภาพ

เพ่ือให้ชาวบ้านมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และ
เพ่ืออนุรกัษ์พืชผกัป่าและสมนุไพรพืน้บ้านภาคใต้  ไว้ไม่ให้สญูหหายไป

Mission Statement : พันธกิจของแบรนด์

“What you have to do ,to be what you want to be”

http://www.gettyimages.com/detail/photo/ten-rupees-hand-mumbai-market-royalty-free-image/141161727
http://www.gettyimages.com/detail/photo/ten-rupees-hand-mumbai-market-royalty-free-image/141161727


ขายใคร?

ระยะสัน้ กลุ่มลกูค้าหลกั • พ่อค้าคนกลาง จากตลาดในตวัเมือง
• ผูท่ี้ชอบผกัพืน้บา้นใน กทม

กลุ่มลกูค้ารอง • ชาวบา้นใน ต. พะโตะ๊
• นักท่องเท่ียวท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวในประเทศ

ระยะยาว กลุ่มลกูค้าหลกั • ร้านค้า ซุปเปอรม์าเกต็ผกัปลอดสารพิษกรงุเทพฯ               
และเมืองใหญ่

• นักท่องเท่ียวท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวในประเทศ

กลุ่มลกูค้ารอง • ตลาดส่งออกต่างประเทศ

http://www.gettyimages.com/detail/illustration/woman-holding-head-of-lettuce-beside-royalty-free-illustration/200385312-001
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/woman-holding-head-of-lettuce-beside-royalty-free-illustration/200385312-001
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/senior-tourist-with-his-camera-in-a-printed-royalty-free-illustration/77378386
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/senior-tourist-with-his-camera-in-a-printed-royalty-free-illustration/77378386
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/greengrocer-royalty-free-illustration/dv0301567
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/greengrocer-royalty-free-illustration/dv0301567
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/senior-tourist-with-his-camera-in-a-printed-royalty-free-illustration/77378386
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/senior-tourist-with-his-camera-in-a-printed-royalty-free-illustration/77378386


ลกัษณะทัว่ไปของลกูค้าเป้าหมายท่ีจะมาซ้ือสินค้าหรือรบับริการ 

ตลาดนัดผกัป่าและสมนุไพรพืน้บา้นภาคใต้
แม่ค้าในตลาดท้องถิ่น

Health Supermarket
ในเมืองใหญ่

ลูกค้า (Customers)

•แม่ค้าในตลาดท้องถิ่น
• Health Supermarket
ในเมืองใหญ่

ผู้บริโภคปลายทาง
(End-Consumers)

“ผู้รักสุขภาพ”



คุณค่าที่เสนอให้กับลูกค้า (Customer  Value)

ลูกค้า = แม่ค้าในตลาดท้องถิ่น Health Supermarket ในเมืองใหญ่มีพืชผักท้องถิ่นแปลกใหม่ๆ 
มาขายให้ผู้บริโภค ความแตกต่างโดดเด่นของสินค้า และอุปทานที่มีน้อย บวกกับมีการท าโฆษณา
ส่งเสริมการขายท าให้ขายสินค้าได้ดี

ผู้บริโภค = ผู้บริโภคทท่ีรักสุขภาพและชอบกินผัก มีทางเลือกใหม่ๆ ที่ไม่จ าเจ จากผักพืน้ถิ่นภาคใต้ ที่สะอาด 
ปลอดภัย มีคุณค่าทางสมุนไพรสูง และยังอร่อยและเข้ากันได้ดีกับอาหารใต้ที่เป็นที่นิยมของชาวไทยด้วย

ตลาดนัดผกัป่าและสมุนไพรพืน้บา้นภาคใต้
แม่ค้าในตลาดท้องถิ่น

Health Supermarket
ในเมืองใหญ่

ผู้บริโภคปลายทาง
End-Consumers

ลูกค้า
Customers

คณุค่าท่ีเสนอให้กบัลกูค้า (Customer  Value)



ท าอย่างไร?

พ่อค้าคนกลางต้องมารับสินค้าถึงที่
ชาวบ้านมีอ านาจต่อรองมากขึน้

มีรายได้จากการขาย
สินค้าให้นักท่องเที่ยว

ชาวบ้านสามารถมาซือ้หากินเองได้ในพืน้ที่
ไม่ต้องซือ้ผักมีสารเคมีจากในเมือง

ตลาดกลางพชืผักป่าและสมุนไพรใต้
และร้านค้าสินค้าจากชุมชน

ส่งขายซุปเปอร์มาเก็ต
ในเมืองใหญ่ หรือในต่างประเทศ



แหล่งเงนิทุนและ
ผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ชาวบ้าน

ตลาดกลางพืชผักป่าแะสมุนไพรใต้
และร้านค้าสินค้าจากชุมชน

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

+

นักท่องเที่ยว ส่งออกร้านค้าในเมือง

           

บทบาทของ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

ท าอย่างไร?



การสร้างตวัตนของแบรนด์



Essence
ความเป็นพืน้ถิ่น
ความจริงใจ

ผกัปักษ์ใต้

•ผกั+สารพิษ
•ผกัปลอดสารพิษ
 จากท่ีอ่ืน 

Functional
•อร่อย ปลอดภยั
•ได้ประโยชน์จากสมุนไพร
•Emotional
•รู้สึกสขุภาพดี
•รู้สึกดี  ท่ีได้มีส่วนในการ
สนับสนุนเกษตรกรไทย

•ซื้อจากชาวบ้านโดยตรง
•มีหน่วยงานรบัรอง
  ในอนาคต 

•ผกัป่าผกัพื้นบ้าน 
 จากปักษ์ใต้

•เกษตรกร
  ชาวพะโตะ๊
•จริงใจ
•อารมณ์ดี
•ขยนั
•อบอุ่น เป นมิตร

•สีเขียว
•รปูสะตอ

• อาย ุ35 +
• คนชัน้กลางท่ีรกัสขุภาพ 
      และเอาใจใส่ในการกินการอยู่
• ชอบกินผกั และอาหารพืน้บ้าน

• ผกัปลอดสารพิษคืออาหารสขุภาพอนัดบัต้น     
ท่ีคนท่ีรกัสขุภาพทุกคนชอบรบัประทาน

• อาหารใต้ เป นอาหารท่ีมีคนนิยมสงู
     เพราะอร่อย และนิยมทานกบัผกัสด



A

B C



A B C

30.56% 4.16 % 65.28%
*จ านวนผู้โหวตทัง้หมด N= 72

Final Design
แก้ไขตาม comments 



การสร้างการรบัรู้ และ 
การส่ือสารทางการตลาด

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=line+popular+sticker+picture&source=images&cd=&cad=rja&docid=XSGeJyqqAB_osM&tbnid=_vgf1mJTS1DJLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bangkokpost.com/tech/mobile/326882/hold-the-line&ei=QYowUZGkHo2XiAf2_oGQCg&psig=AFQjCNG7_xaF_noxT5dlXp2qf76cX8971A&ust=1362221942414757
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=line+popular+sticker+picture&source=images&cd=&cad=rja&docid=XSGeJyqqAB_osM&tbnid=_vgf1mJTS1DJLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bangkokpost.com/tech/mobile/326882/hold-the-line&ei=QYowUZGkHo2XiAf2_oGQCg&psig=AFQjCNG7_xaF_noxT5dlXp2qf76cX8971A&ust=1362221942414757


http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=facebook+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=sR-XmQ296yvBEM&tbnid=q3KzxP3xSCGsZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lorkidul.info/3271/follow-us-on-facebook-logo/&ei=n6zXUZjYKYforQfAt4GICg&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNG7G6TlB7GU6rRKZPauWhiCDyz3YQ&ust=1373175282588229
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=facebook+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=sR-XmQ296yvBEM&tbnid=q3KzxP3xSCGsZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lorkidul.info/3271/follow-us-on-facebook-logo/&ei=n6zXUZjYKYforQfAt4GICg&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNG7G6TlB7GU6rRKZPauWhiCDyz3YQ&ust=1373175282588229


กิจกรรมและสินค้าของผกัปักษ์ใต้



ผักปักษ์ใต้ ไปออกบู๊ทในงานคนไทยขอมือหน่อย
วันงาน :  2-3 มีนาคม 2556
สถานที่ : ชัน้ 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ 

มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” จับมือองค์กรพัฒนาสังคมอีกกว่า 200 องค์กร จัดงาน
"คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่" ให้ผู้มีจติอาสา
ได้ค้นพบแรงบันดาลใจในการท างานเพื่อสังคม การจัดงานในครัง้นีจ้ะเป็น
ตลาดนัดจติอาสาที่ใหญ่ที่สุด ในการให้ผู้มีจติอาสาได้มาเหน็และมีโอกาส
ได้สมัครท างานจติอาสาเพื่อสังคม



บู๊ทผักปักษ์ใต้ ในงานคนไทยขอมือหน่อย



ชาวพะโต๊ะมาขายผักปักษ์ใต้เอง ในงานคนไทยขอมือหน่อย 



สินค้าผักปักษ์ใต้ Say No to FOAM

อาหารใส่บรรจุภณัฑ์ที่ท าจากชานอ้อย ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ



สินค้าผักปักษ์ใต้ 

อาหารที่ขายใส่บรรจุภณัฑ์
ที่ท าจากชานอ้อย

แกงเหลืองออดบิสับปะรด

คั่วกลิง้

ผักเหลียงผัดไข่

ข้าวย า

ผักปักษ์ใต้ตามฤดูกาล

น า้พริกส้มจี๊ด
ดอกดาหลา

ดอกเฮลิโกเนีย



ผักปักษ์ใต้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้า
คุณหญิง ชฏา วัฒนศิริธรรม
ให้เกีรตแิวะมาอุดหนุน



บรรยากาศการซือ้ขาย -ผักปักษ์ใต้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น



ออกบู๊ท เมืองทองธานี สิงหาคม 2557



รายการ ‘กิน อยู่  คือ’ ตอน ข้าวย าคลุก 
ออกอากาศ 8 กพ 2558



ผักปักษ์ใต้ หรอยจังฮู๊ !!!



วิทยากร
พรรณิดา แก้วปทุมทพิย์

บริษัทสปริงบอร์ด คอนซัลติง้จ ากัด

ขอบคุณ


