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I.พฤตกิรรมผู้บริโภคกับโลกที่เปล่ียนไป



เจ้าของกจิการค้าปลีก
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแม้แต่ชิน้เดียว

เจ้าของกจิการที่พัก
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่พักแม้แต่แห่งเดียว

เจ้าของเว็บไซต์เครือค่ายสังคมออนไลน์
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเนือ้หา(content)เลย

เจ้าของบริการรถแทก็ซี่
ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแม้แต่คันเดียว

อยู่ๆโลกใบเดมิกห็ายไป

*การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ที่พลิกโฉมวิธีการท างานแบบเดิมๆ
ด้วยวิธีการใหม่ๆที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพกว่าเดิม



Airb&b



Hema Supermarket – เหอหม่า ซุปเปอร์มาเก็ต

• ซุปเปอร์มาเก็ตแห่งอนาคต ที่รวมเอาโลก offline 
และ โลก online เข้าด้วยกัน



Hema Supermarket – เหอหม่า ซุปเปอร์มาเก็ต
• เม่ือลูกค้าเลือกสินค้าโดยการสแกนบาร์โคด พนักงานจะได้รับค าส่ังซือ้ออนไลน์ พวกเขาจะไปหยบิถุงเพื่อไปใส่สินค้าที่ลูกค้าส่ัง
• เม่ือพนักงานหยบิของครบแล้ว ก็จะน าถุงไป ส่งยังส่วนกลางที่มีรางแขวนตะกร้า เพื่อน าไปส่งที่จุดรับของ
• ลูกค้าจะจ่ายเงนิแบบออนไลน์โดยใช้ Alipay
• หากอยู่ในรัศมี 3 กม.สามารถจัดส่งถงึบ้าน



Hema Supermarket – เหอหม่า ซุปเปอร์มาเก็ต



เทรนด์หลักของโลก The Mega Trend

• การรู้ว่าแนวโน้มของโลกว่าจะเคล่ือนไปในทศิทางใด จะท าให้เราทนัโลก 

• การทนัโลกจะท าให้เราสามารถคดิค้นสินค้าและบริการ ได้สอนคล้องกับสภาวะที่เปล่ียนไป
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1.การเพิ่มขึน้ของประชากรสูงวัยเป็น Mega Trend



สังคมผู้สูงวัยกับเร่ืองราวที่เปล่ียนไป

• ผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย (BabyBoomer) จะให้ความหมายใหม่กับค าว่า สูงวัย 
โดยเฉพาะในเร่ืองของรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style)

• พวกเขาจะมีความต้องการมากขึน้ในการจับจ่ายใช้สอย การใช้สินค้าและบริการ
ท าให้เกดิปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกจิผู้สูงวัย” “Longevity Economy”

• คนกลุ่มอายุ 50 ปี + มีความตื่นตัว สนใจในการค้นหาและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากกว่าสมัยก่อน
1 ใน 5 มีงานอดเิรกใหม่ 1 ใน 8 เรียนรู้ ทกัษะใหม่ และมากกว่า 43% ชอบเดนิทางท่องเที่ยว

ที่มา : TCDC & Euromonitor



2.วิถีสุขภาพ (Healthy Life Style)

• ผู้บริโภคดูแลสุขภาพตัวเองทัง้ระบบแบบองค์รวมมากขึน้ ในทุกจังหวะของชีวิต 
ทัง้การกนิการอยู่ การออกก าลัง และมองหาแนวทางใหม่ๆในการดูแลสุขภาพ
แบบเฉพาะตัว(Personalized)เพื่อให้ได้ประโยชน์เตม็ที่สูงสุดกับตนเอง
(Health Optimization)

• นอกจากจะใส่ใจสุขภาพมากขึน้เร่ือยๆ ผู้บริโภคจะยังมองหาตัวช่วยใหม่ๆ 
ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของเขาอีกด้วย สิ่งเหล่านีท้ าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเขาสามารถ
บริหารจัดการสุขภาพด้วยตัวเองได้ในระดบัหน่ึง

ก.วถิีสุขภาพในความเฉพาะตัว (Personalized Wellness)



• การมีสุขภาพดีเป็นความต้องการที่สากล เพราะใครๆกต้็องการมีสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย

• แต่การมีสุขภาพดีในยุคสังคมดจิติอลนี ้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางสถานะภาพกลายๆ

• ผู้บริโภคยุคใหม่ จะยอมจ่ายค่าออกก าลังในฟิตเนสทนัสมัย เสือ้ผ้าออกก าลังกายเก๋ๆ 
และอุปกรณ์เสริมในการออกก าลัง การเข้าร่วมกจิกรรมกีฬาต่างๆ การกนิอาหารสุขภาพ 
รวมถงึการเข้าคอร์สสุขภาพต่างๆ

ที่มา : Euromonitor

ข.สุขภาพดี คือสัญลักษณ์ทางสถานะภาพ (Wellness as Status Symbol)



• ปัญหาขยะพลาสตกิเข้าขัน้วิกฤตทั่วโลก มีผลกระทบทางลบเกิดขึน้กับ
ระบบนิเวศน์ในธรรมชาตอิย่างใหญ่หลวงและเร่ิมส่งผลกับชีวิตมนุษย์

• ผู้บริโภคตระหนักและรับรู้ปัญหานีจ้ากส่ือต่างๆ และเร่ิมตื่นตัวโดย
พยายามปรับตัว ด้วยการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสตกิในชีวิตประจ าวัน

3.ใส่ใจในปัญหาขยะพลาสตกิ (Rethink Plastic)

ที่มา: Mentel



Unilever,  Patagonia,  Starbucks – Think Earth



ภาชนะย่อยสลายได้



II. หลักการตลาดเบือ้งต้น
และโมเดลการสรางแบรนด์



การตลาดคืออะไร ??



การตลาดคืออะไร?



"การตลาด คือ กระบวนการ หรือการจัดการ
ที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้รับ

สิ่งที่ตอบสนองต่อความจ าเป็น (Needs) 
และความต้องการ (Wants) 

โดยการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีคุณค่า
และน าไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน”

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 …..



หลักการตลาดเบือ้งต้น 



1.สินค้า 2.ราคา

3.ช่องทางการขาย 4.การโฆษณา 
ส่งเสริมการขาย

4 Ps

2. ส่วนประกอบทางการตลาด 
Marketing Mix

1. กระบวนการในท าการตลาด STP

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งสินค้า

S PT
Targeting Positioning Segmentation 

หลักการตลาดเบือ้งต้น 

3.การสร้างแบรนด์ Brand Building



1. กระบวนการในท าการตลาด STP

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งสินค้า

S PT
Targeting Positioning Segmentation 



Segmentation  = การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



ท าไมต้องแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



ผู้ผลิต สินค้า

ผู้บริโภค

วธีิการท าตลาดในอดีต



แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆเปล่ียนแปลงไปมาก….



แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆเปล่ียนแปลงไปมาก….



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



ลูกค้า

สินค้า

วธีิการท าตลาดในปัจจุบนัและอนาคต          

ลูกค้าต้องมาก่อน

http://creative.gettyimages.com/source/Search/90','30','1','
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ท าไมต้องแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



• เพราะผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ไม่เหมือนกัน
เป็นไปไม่ได้ที่เราจะท าให้สนิค้าของเราถูกใจคนทุกกลุ่ม

• เราจงึต้องเลือกว่าเราจะขายใคร
แล้วรู้จักผู้บริโภคกลุ่มนัน้ให้ได้มากที่สุด

• เพื่อที่เราจะได้ ผลติสนิค้าได้ตรงกับความชอบ 
ความต้องการของเขามากที่สุด

• หรืออาจจะท าให้เราพบช่องว่างทางการตลาดใหม่ๆ 
ที่ยังไม่มีผู้ผลติรายใด ท าสนิค้าที่ ผู้บริโภคต้องการได้

ท าไมต้องแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



ประชากรศาสตร์

ความคดิ ความเชื่อ 
และพฤตกิรรมการใช้ชีวติ

• ในโลกยุคใหม่ เป็นการยากที่จะจดักลุ่มผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ มีมติทิี่หลากหลายขึน้

• ถ้าเช่นนัน้แล้ว เราจะเราจะใช้หลักการอะไรในการช่วยจดักลุ่มผู้บริโภค

+

การจัดกลุ่มผู้บริโภค



การแบง่กลุ่มตามอายุ อายุ เหตกุารณ์ส าคญั ทศันคติในชีวิต

สงูวยั
73+ สงครามโลกครัง้ท่ี2

เศรษฐกิจถดถอย

การท างานตามแบบแผน

หลงัสงคราม (Baby Boomers)

55- 73

(เกิดระหว่างปี
1946-1964)

เกิดหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี2

เศรษฐกิจรุ่งเรือง

สงครามเวียดนาม

14 ตลุาคม

“งานคือชีวิต” 

การประสบความส าเรจ็

ในชีวิต

เจนเนอเรชัน่ X ~40- 54 เศรษฐกิจถดถอย การก่อการ
ร้าย

ยาเสพยติ์ด โรคเอดส์

สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม

“สมดลุชีวิต” 

งานและชีวิตส่วนตวั

ให้ความส าคญักบัครอบครวั

การเป็นเจ้านายตวัเอง

เจนเนเรชัน่ Y ~30-39 เทคโนโลยี มีเดีย อินเตอรเ์น็ท

ความรนุแรง การก่อการร้าย

ยาเสพยติ์ด โรคเอดส์

สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม

การเป็นตวัของตวัเอง

ให้ความส าคญักบั

ปัจเจกบคุคล
เจนเนชัน่ Z <29
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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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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%



ประชากรสูงวัย คือ Mega Trend



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+

การแบ่งกลุ่มประชากรสูงวัยแยกตามลักษณะการใช้ชีวติ (Psychographics)

http://creative.gettyimages.com/source/Search/570','30','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/570','30','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/184','4','1','IS577
http://creative.gettyimages.com/source/Search/184','4','1','IS577
http://creative.gettyimages.com/source/Search/114','54','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/114','54','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/11','11','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/11','11','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/243','3','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/243','3','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/159','39','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/159','39','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/731','11','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/731','11','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/62','2','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/62','2','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/282','42','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/282','42','1','
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


Adventure&

Exploration

Self Interest & Image

Safety&

Conservation

Independent

Utopians
Virtuous

(righteous)

Traditional

Security

Materialistic Achievement

Experiences

Conscience & Spirituality   

การแบ่งกลุ่มประชากรสูงวัยแยกตามลักษณะการใช้ชีวติ (Psychographics)

http://creative.gettyimages.com/source/Search/11','11','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/11','11','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/62','2','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/62','2','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/570','30','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/570','30','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/150','30','1','CD224
http://creative.gettyimages.com/source/Search/150','30','1','CD224


Marketing 
Opportunity

•Insurance: 
saving plan for retirement
•Financial organization :

-Tools to help manage 
financial portfolio

- Banking-loan for 
small business

Financial 
Sector

Training courses for 
new knowledge and 
continuous learning

Traveling 
& Leisure

For better quality of Life:

•Health &Beauty related products
(skincare, cosmeceutical, ect.)
•Vitamin supplements
•Health Foods & Beverages

Product 
Sectors

Education Home 
Equipments

•Fitness
•Medical Services 
•Lifestyle Hospital
•Nursing Home
•Retirement Home
•Housing EstateHealthCare 

Sector

•Active recreation,

especially adventurous 
pursuit is emerging

http://creative.gettyimages.com/source/Search/512','32','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/512','32','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/243','3','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/243','3','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/48','48','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/48','48','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/541','1','1','EP059
http://creative.gettyimages.com/source/Search/541','1','1','EP059




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



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



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย



มิตใิหม่ของผ้าขาวม้า



มิตใิหม่ของผ้าขาวม้า



มุมมองใหม่



Positioning Map ผ้าขาวม้า

พืน้ถิ่น ในเมือง

ทันสมัย

เชย



ตัวอย่าง

สวยงาม แฟช่ัน

ใส่สบาย

ไม่สวยงาม

ใส่ไม่สบาย



Adidas Ad



ตัวอย่าง



2. ส่วนประกอบทางการตลาด Marketing Mix

1.สินค้า 2.ราคา

3.ช่องทางการขาย 4.การโฆษณา 
ส่งเสริมการขาย

4 Ps



ส่วนประกอบของการตลาด (Marketing Mix)

1. สินค้า

ส้มต ารสเดด็ จานละ 50 บาท
ส้มต าปูปลาร้า ครกละ 25 บาท

2. ราคา

3. ช่องทางการขาย 4. การโฆษณา
ส่งเสริมการขาย

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

ตัวอย่าง











3.การสร้างแบรนด์ Brand Building



Brand หรือ แบรนด์ (ตราสินค้า) 
คืออะไร มีความหมายอย่างไร

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


Brand หรือ แบรนด์ (ตราสินค้า) คืออะไร

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
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Western Europe and North America/FRANCE/$Organisations/Partners/google_logo.jpg&imgrefurl=http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Western Europe and North America/FRANCE/$Organisations/Partners/Partenaires_dxchange.html&usg=__IuFYiLk08BodxpPucRtTciEwXwQ=&h=1500&w=3600&sz=277&hl=th&start=1&tbnid=o78WRIXSFwEmKM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=Google+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Western Europe and North America/FRANCE/$Organisations/Partners/google_logo.jpg&imgrefurl=http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Western Europe and North America/FRANCE/$Organisations/Partners/Partenaires_dxchange.html&usg=__IuFYiLk08BodxpPucRtTciEwXwQ=&h=1500&w=3600&sz=277&hl=th&start=1&tbnid=o78WRIXSFwEmKM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=Google+Logo&gbv=2&hl=th&sa=G


Brand หรือ แบรนด์ (ตราสินค้า) คืออะไร



• Brand - แบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียงชื่อสินค้า ไม่ใช่แค่เพียง โลโก-Logo ไม่ใช่แค่เพียงโฆษณา 
และไม่ใช่แค่รูปแบบของตัวบรรจุภณัฑ์เท่านัน้ 

• ความหมายของ แบรนด์ จาก ผู้รู้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวไว้ว่า 

ตราสนิค้า หรือ Brand -แบรนด์ คือความรู้สกึ หรือ ความประทบัใจโดยรวม
ต่อสนิค้ายี่ห้อนัน้ๆ ที่ถกูสร้างขึน้ภายในจติใจของผู้บริโภค ทัง้จากการโฆษณา 
ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากสินค้าและ
การบริการ รวมถงึ ประสบการณ์ใด ๆ กต็ามที่เกี่ยวกับสนิค้าและบริการของ 
Brand - แบรนด์ นัน้

*แหล่งที่มาของข้อมูล : AllAlike-Design

Brand หรือ แบรนด์ (ตราสินค้า) คืออะไร



สิ่งส าคัญที่เจ้าของ แบรนด์ ต้องทราบก่อนท าการสร้างแบรนด์ คือ

1. กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

2. จุดแข็ง และคุณประโยชน์ที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ
(USP- Unique Selling Point)

• ในการสร้าง แบรนด์ที่ดีนัน้ เราจะต้องรู้จุดแข็ง คุณสมบัตพิเิศษที่แตกต่าง
(Unique Selling Point) ของเรา

• จากนัน้น าเสนอมันออกมาบอกให้คนได้รับรู้และยืนหยัดในการมีจุดยืน 
อย่าเปล่ียนแปลง

*แหล่งที่มาของข้อมูล : AllAlike-Design

ก่อนท าการสร้างแบรนด์ต้องทราบ …..



หลักของ การสร้างแบรนด์ ที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดมี 2 ระดับ

1. การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Positioning)
2. การสร้างความแตกต่างทางด้านความรู้สึก และอารมณ์ (Differentiation)

• ทฤษฎี การวางต าแหน่งทางการตลาด(positioning)ข้อส าคัญคือ เป็นที่หน่ึงในใจของ
ผู้บริโภค เพราะ คนส่วนใหญ่จะจดจ าสิ่งแรกที่เข้ามาใจได้เสมอ

• ส่วนการสร้างความแตกต่างในความรู้สึก(differentiation)คือการดงึเอาจุดแข็ง 
(USP)มาสร้างเร่ืองราว แล้วสื่อสารผ่านวิธีการต่างๆ เช่น บรรจุภณัฑ์ การโฆษณา ฯลฯ

*แหล่งที่มาของข้อมูล : AllAlike-Design

หลักการสร้างแบรนด์ 
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โมเดลการสร้างตัวตนของแบรนด์



Brand Equity

ตัวตน องแบรนด์

Brand

Equity Model  

 มเดลการสร้าง
ตวัตน องแบรนด์

ส าวะการแ ่ง ัน

ความเ ้าใจเชิงลกึ
ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ใครคือ
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

ความแตกต่าง
 ดดเด่นเหนือคู่แ ่ง

คุณประ ยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รับ

เหตุ ลที่ลูกค้า
จะเช่ือถือในตัว
 ลติ ณั ์

สัญญลกั ณ์
ที่แสดงตัวตน
 องแบรนด์

ถ้ากลายเป็นคน
เ าจะมีบุคลกิลกั ณะ
อย่างไร Brand 

Essence/DNA
ตัวตนของแบรนด์



ตัวอย่าง : สบู่นกแก้ว

สบู่นกแก้ว



Essence

Classical Thai

Trustworthy

Parrot (Nokkaew)

Brand Print

•CDE SES

•Aged 35+

•Family oriented

•Caring

•Obedience

•Polite

•Like to preserve good 

Thai culture

•know how to spend

•Bar Soap&Talcum

market

•Middle Lower &

Lower Lower 

markets

•Compete with

lowtier brands:

Flore, Lux Beauty, 

Pearl,ect.

•The unique refreshing fragrance 

of Nokkaew makes me feel refresh 

and relax. 

•The good cleansing efficacy makes 

me feel confidently clean.

•The hard bar soap lasts long, 

thus, value for money.

•“Bonding" with the 

classical pack design

and fragrance.

•Familiarity,

have been used 

in the family 

for a long time.

Functional

•Cleanse well

•Long lasting fragrance

•Striking clean fresh

botanical fragrance

•Hard bar, last long,

value for money

Emotional

•Refresh, relax

•Confidence

•Proud to use classical   

Thai product

•Long establishment

with classical Thai

brand heritage.

•Produced by reliable

manufacturer: Rubeer,

BJC

•Unique stinking

fragrance

•Very hard bar soap.

Though the size becomes

small or being used in 

hard water, it stills 

lathers well.

NOTE

The striking strong fragrance

covers bad odor well, thus it

is widely used as hand soap

in the bathrooms, particularly

in the restaurants.

Personality

•Male

•Upcountry, Villagers

•Agricultures

•Traditional Thai

•Sincere  ซ่ือ ,good heart

•Trustful

•Simple

•Warm, family man

Value Honest, Respectful

 ซ่ือสัตย์,เคารพนบนอบ 

•Green color

•3 green parrots on the rings

•Strong striking packaging 

colors

•Bar in wrapping paper





ตัวอย่าง: ศรีจันทร์ 



ตัวอย่าง: ศรีจันทร์ 

ยกเคร่ืองใหม่



คุณรวิศ หาญอุตสาหะ



เร่ิมใหม่หมด



เร่ิมใหม่หมด



หาข้อมูลผู้บริโภค



ศรีจันทร์ Positioning Map

ธรรมชาติ
บ าบดั

เคร่ืองส าอาง
ดูแลผิว

ทนัสมัย

ไทยๆ

• ยังคงความเป็นไทยอย่างชัดเจน
• แต่เป็นความคลาสิคที่ร่วมสมัย เหมาะกับชีวิตคนยุคใหม่
• มีความเป็นคอสเมตกิ สวยงาม มีรสนิยมดี
• มีผลทางยา เน้นเร่ืองเดียวคือ ลดความมันบนใบหน้า



-ความประทบัใจครั้งแรกส าคัญ 
 มากท าให้มีโอกาสดีๆในชีวิต
-ผิวขาว=สวย
-หน้ามันท าให้ไม่ม่ันใจ
-ถ้าไม่แต่งหน้าไม่กล้าออกจากบ้าน
-ถ้าใช้แล้วถูกกัน ราคาไม่ใช่ปัญหา

ผู้หญิง อายุ 28-25
B C SES
รักสวยรักงาม
เอาใจใส่ตัวเอง

Classic&

Contemporary

Thai

คลาสิค
ร่วมสมัย

-เทคโนโลยีใหม่
ที่ควบคุมความมัน
ที่ดีที่สุด
-พัฟมีคุณภาพสูง
-อยู่มานาน 70 ปี

เน้นเร่ืองเดียวคือ
ลดความมันบนใบหน้า
ส าหรับคนผิวมัน แพ้ง่าย

หน้าหายมัน
ท าให้ม่ันใจในตัวเอง

ศรีจันทร์
Brand Equity

Model



ศรีจันทร์ 



ปรับโลโก



ศรีจันทร์ใหม่



III.แนวคดิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



• การเขียนแนวคดิเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ 
Product Concept Writing

• การเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับผลิตภณัฑ์บนบรรจุภณัฑ์ 
Content on Packaging

แนวคิดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์  Product Concept



การเขียนแนวคิดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ (Product Concept Writing)



โครงสร้างในการเขียนแนวคดิผลิตภณัฑ์ (Product Concept)

1. ข้อมูลเชงิลกึของผู้บริโภค (Consumer Insight)

ความคดิ ความเชื่อ ทัศนคต ิและพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคตลอดจนปัญหาที่ต้องเผชญิอยู่ 

2. ค าอธิบายตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ( Product Concept)

• คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
-ทางด้านการใช้งาน (Functional Benefits)

-ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก(Emotional Benefits)

• เหตุผลที่จะท าให้ผู้บริโภคเช่ือในคุณประโยชน์นัน้ 
(RTB : Reasons To Believe)

3. สรุปแนวคดิหลัก/ประโยชน์หลักๆของผลิตภัณฑ์ (Tagline)



TOA 
SuperShield
DUR ACLEAN

ตัวอย่างการเขียนแนวคดิผลิตภณัฑ์ (Product Concept)



Benefit

Insight

Product

Reason to Believe

Tag Line

โครงสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ (Concept)



1. ข้อมูลเชงิลกึของผู้บริโภค (Consumer Insight)

ผนังห้องต่างๆในบ้าน มักมีทัง้คราบอาหาร คราบเป้ือนนานาชนิด คราบรา อีกทัง้คราบที่
เดก็ๆท าเลอะเทอะ เช็ดล้างแสนยากเยน็ และ มักทิง้รอยด่างไว้บนผนัง

2. ค าอธิบายตัวผลติภัณฑ์หรือบริการ ( Product Concept)

ใหม่ .. สี Supershield Duraclean
ด้วย เทคโนโลยี Hygienic Formula ท าให้เช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่าย
และทนทานต่อการขัดถู มากกว่าสีทั่วไปถงึ 20 เท่า 

เป็นรายเดียวที่ผสมสาร Anti-bacteria จาก Microban USA ลิขสิทธ์ิเฉพาะของ
TOA ช่วยป้องกันแบคทเีรีย และเชือ้ราได้จริง เพื่อความสะอาด  มีอนามัย

3. สรุปแนวคดิหลัก/ประโยชน์หลักๆของผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าจะเป็นผนังห้องไหน กเ็ช็ดล้างได้สะอาดจริงไม่ทิง้รอยด่าง

ตัวอย่างการเขียนแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept)



การเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บนบรรจุภณัฑ์ (Content on Packaging)





• บรรจุภัณฑ์คือส่วนส าคัญของ Brand Image 
หรือ Brand Identity

• บรรจุภัณฑ์คือส่ือโฆษณาชนิดหน่ึง

• สีสัน รูปทรง ขนาด ลวดลาย บนบรรจุภัณฑ์ 
คือส่ิงดงึดูดลูกค้าให้เข้ามาดูสินค้า

• ข้อมูลเก่ียวกับตัวสินค้าที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ 
ท าหน้าที่เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับตัวสินค้า

• องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ ทัง้หมด 
คือปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซือ้ขัน้สุดท้าย

ท าไมบรรจุภณัฑ์จงึเป็น เซลแมนไร้เสียง???



กรณีศึกษา
Case Study



กรณีศึกษา #1

อะไรคือข้อมูลผู้บริโภค

• อะไรคือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
• ท าไมเขาต้องเช่ือ

คืออะไรแนวคดิหลัก





โครงสร้างในการเขียนแนวคดิผลิตภณัฑ์ (Product Concept)

1. ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
(Consumer Insight)

ความคิด ความเช่ือ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผู้บริโภค

ตลอดจนปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ 

2. ค าอธิบายตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(Product Concept)

• ผลิตภัณฑ์ท าหน้าที่อะไร
• ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์อะไร

-ทางด้านการใช้งาน (Functional Benefits)
-ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก(Emotional Benefits)

• เหตุผลที่จะท าให้ผู้บริโภคเช่ือในคุณประโยชน์นัน้ 
(Reasons to Believe- RTB)

3. สรุปแนวคิดหลัก/ประโยชน์หลักๆของผลิตภัณฑ์



อะไรคือข้อมูลผู้บริโภค

• อะไรคือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์
• ท าไมเขาต้องเช่ือ

คืออะไรแนวคดิหลัก

กรณีศึกษา #2
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• มีความทบัซ้อนในแต่ละสูตร
• มีหลายมติ ิที่ต้องเลือก

- ชนิดของแมลง
- สูตรทางเคมี
- ระยะเวลา
- กลิ่น

• ข้อมูลคลุมเครือไม่ชัดเจน
ไบกอน 44 40 23 ???

ถ้าไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค กไ็ม่ต้องใส่

• ต้องมีความเหน็อกเหน็ใจผู้บริโภค

กรณีศึกษา #9
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ผลิตภณัฑ์ที่เป็น นวัตกรรมใหม่ ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าผลติภณัฑ์นัน้คืออะไร



พยายามช่วยเหลือผู้บริโภค 
ให้เข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด



Segmentation  = การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค

Targeting  = การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

Positioning  = การวางต าแหน่งสินค้า

Branding  = การสร้างแบรนด์-ตราสินค้า

Brand Equity

ตัวตน องแบรนด์

Brand

Equity Model  

 มเดลการสร้าง
ตวัตน องแบรนด์

ส าวะการแ ่ง ัน

ความเ ้าใจเชิงลกึ
ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ใครคือ
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

ความแตกต่าง
 ดดเด่นเหนือคู่แ ่ง

คุณประ ยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รับ

เหตุ ลที่ลูกค้า
จะเช่ือถือในตัว
 ลติ ณั ์

สัญญลกั ณ์
ที่แสดงตัวตน
 องแบรนด์

ถ้ากลายเป็นคน
เ าจะมีบุคลกิลกั ณะ
อย่างไร

Next Step : การส่ือสารการตลาด
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