
โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
Born Global 2020

โดย 

พรรณิดา แก้วปทุมทพิย์

สปริงบอรด์ คอนซัลติง้



รูปแบบกจิกรรม

หลงัฟังบรรยายใหผู้เ้ขา้สมัมนาแบง่เป็นกลุม่ตามประเทศของตลาดสง่ออก
ในแต่ละกลุม่ก าหนดแบรนดส์มมตุิส  าหรบัตลาดสง่ออก  และใหท้ ากิจกรรม 2 ขอ้นี ้

#1 รูจ้กัตวัตนของธุรกิจ/แบรนด์
แจกแบบฟอรม์เปลา่ Brand Model ใหช้่วยกนักรอกขอ้มลูลงในช่องว่าง
Outcome : 
เรยีนรูก้ารเขียน โครงสรา้งของแบรนด์
และการคิด Value Proposition

# 2 รูจ้กัการก าหนดลกัณะของลกูคา้เปา้หมาย 
แจกแบบฟอรม์เปลา่ Customer Persona ของลกูคา้ในประเทศเปา้หมาย
สง่ออก ใหช้่วยกนักรอกขอ้มลูลงในช่องว่าง
Outcome : 
รูจ้กัการการสรา้งตวัตนของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 
เพ่ือน าไปใชใ้นการท าการสื่อสารการตลาด 
และกิจกรรมทางการตลาด
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Value 
Proposition

A value proposition 
stands as a promise 

by a company/brand
to a customer

Customer
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Customer 
Persona

• การสร้างตัวตนของแบรนดแ์ละการหาคุณค่าทีต้่องการส่งมอบให้ลูกค้า
(Value Proposition)

• การวจิัยตลาด และ การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(Customer Persona)



ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สินค้า&แบรนด์

ผู้ซือ้ ผู้บริโภค



ผู้ซือ้ ผู้บริโภค



ย้อนมองภาพใหญ่ก่อน จงึจะก้าวสู่การท าการตลาดและการสร้างแบรนด์

Design 
Thinking

การตลาดและ
การสร้างแบรนด์

ความเข้าใจเชงิลึก
เกี่ยวกับผู้บริโภค

Consumer Insights

นวัตกรรม
สินค้าพฤตกิรรมผู้บริโภค

กับโลกทีเ่ปล่ียนไป
Consumer Trend

การส่ือสาร
การตลาดผู้บริโภค



ย้อนมองภาพใหญ่ก่อน จงึจะก้าวสู่การท าการตลาดและการสร้างแบรนด์

Design 
Thinking

การตลาดและ
การสร้างแบรนด์

ความเข้าใจเชิงลึก
เกี่ยวกับผู้บริโภค

Consumer Insights

นวัตกรรม
สินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค

กับโลกที่เปลี่ยนไป
Consumer Trend

การส่ือสาร
การตลาดผู้บริโภค

Global Consumers



“Consumer Insights คือ…

ความคดิ ความเชื่อ ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคตลอดจน“ปัญหา”ทีต่อ้งเผชิญอยู่”

Consumer Insights ความเข้าใจเชิงลึกเกีย่วกับผู้บริโภค

Pain 
Points



โลกของผู้บริโภค
Consumer’s World Consumer Insight



https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2332064527099868

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2332064527099868


พฤตกิรรมผู้บริโภคกับโลกทีเ่ปล่ียนไป
แนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 2020 ++



การหาข้อมูลผู้บริโภคตอ้งรู้ 2 เร่ือง

Consumer Trend  

แนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Consumer Segmentation   

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



Consumer Trend   

แนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 



1.Wellbeing
การมคุีณภาพชีวิตทีด่ ี
ทัง้กายใจและจติวิญญาณ

2.Surroundings
ความเป็นอยู่ทีเ่ชื่อมโยง
กับสภาพแวดล้อมภายนอก

3.Technology
เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวน
ในวิถชีีวิต

4.Right
ต้องการได้รับความเคารพ ได้รับ
การสนับสนุน และความคุ้มครอง

5.Identity
การแสดงออกซึง่อัตลักษณข์อง
ตัวเอง และการมทีีย่นืในสังคม

6.Value
ใหคุ้ณค่ากับสิ่งทีย่ั่งยนื 
วิถรัีกษโ์ลก

7.Experiences
แสวงหาประสบการณใ์หม่ๆ
ใหช้ีวิต

*แหล่งทีม่าของข้อมูล : Mentel

พฤตกิรรมผู้บริโภค 2020 +



Wellbeing
การมคุีณภาพชีวิตทีด่ ี
ทัง้กายใจและจติวิญญาณ

• สภาพแวดล้อมทีแ่ย่ลง ท าให้ผู้บริโภคมองหาคุณภาพชวีติ
ทีด่ขีึน้แบบองคร์วม (Holistic) โดยผู้บริโภคจะพจิารณา
จากคุณค่าทีไ่ด้รับและความสะดวก

1. Wellbeing คุณภาพชีวติทีด่ี



2. Surroundings สภาพแวดล้อม

Surroundings
ความเป็นอยู่ทีเ่ชื่อมโยง
กับสภาพแวดล้อมภายนอก

• ประชากรโลกทีเ่พิม่มากขึน้ เมืองทีห่นาแน่นแออัดขึน้ ท าให้ต้องใช้
พืน้ทีอ่ย่างประหยัด ผู้คนมีแนวโน้มจะอยู่อาศัยแบบพึง่พากันมากขึน้ 
(Co-Housing)หรือ ปรับตัวให้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่ล็กลง(Tiny Home)
และใช้พืน้ทีส่่วนกลาง (Public Space) มากขึน้

Urban 
Farming



Technology
เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวน
ในวิถชีีวิต

• เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึน้เร่ือยๆ ทีเ่หน็ไดชั้ดคือในวงการแพทย ์
และสุขภาพ การใช้ VR เทคโนโลยเีสหมือนจริงเข้ามาช่วยงานดา้นตา่งๆ การใช้   
เทคโนโลยีในการท า Smart Farming

• รูปแบบการท างานจะเปล่ียนไปอย่างมีนัยยะส าคัญ การท างานแบบไร้ออฟฟิต
อาชีพฟรีแลนซ์ จะมากขึน้เร่ือยๆ

• การซือ้ของออนไลนแ์ละออฟไลนจ์ะมีมากขึน้ท าใหห้า้งค้าปลีกต้องปรับตวัอย่างมาก 
สังคมไร้เงนิสดก าลังจะมาถึง

3.Technology เทคโนโลยี



Sophia Erica





4.Right สิทธิของความเป็นประชาชนและผู้บริโภค
• ผู้บริโภคจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลง เพราะประชาชนทั่วโลก

ต่างสูญเสียศรัทธาทีม่ีต่อรัฐบาลหรือองคก์รของประเทศตัวเอง กลุ่มคนเล็กๆ จงึเร่ิมต้น
แก้ปัญหารอบด้านทีเ่กิดขึน้เอง โดยมี Social Media เป็นตัวช่วยแพร่ข่าวสาร

• ยุคของ Social Media ท าให้ผู้บริโภคขาดความม่ันคงปลอดภยัในข้อมูลส่วนตัวและความ
ปลอดภยัของสมาชกิในครอบครัว

• ผู้บริโภคต้องการเหน็ผู้ผลิตและแบรนด์ มีจุดยนื และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Right
ต้องการได้รับความเคารพ ได้รับ
การสนับสนุน และความคุ้มครอง



แทนทีห่อ่พลาสตกิด้วยกระดาษ

ขวกดรีไซเคิลจาก
ขยะพลาสตกิในทะเล

Coke Freestyle
เคร่ืองรีฟิลดโ์ค้ก พร้อมขวด

Right
ต้องการได้รับความเคารพ ได้รับการ

สนับสนุน และความคุ้มครอง

Coke Freestyle



5.Identity การแสดงออกซึง่อัตตลักษณแ์ละตวัตน
• ผู้บริโภครุ่นใหม่มีอัตตลักษณเ์ป็นของตนเองและกล้าแสดงออก นิยามเร่ืองเพศสภาพ และเชือ้ชาติ

จะเปล่ียนไป จะไม่มีเขตกั้นแบ่งทีชั่ดเจนอกีต่อไป แต่จะมีความยดืหยุ่นล่ืนไหลมาก (Gender 
Fluidity)
• แม้ผู้บริโภคยุคใหม่ จะแสดงอัตตลักษณกั์นอย่างชัดเจน แต่การทีอ่ยู่โลกโซเชยีลเป็นส่วนใหญ่ กลับ

ท าให้เหงา อ้างว้าง และรู้สึกเป็นทุกข ์มากกว่ายุคก่อนหน้านี้
• กิจกรรมทีช่่วยให้เกิดปฏิสัมพันธกั์น หรือธรรมชาตบิ าบัด จะเป็นส่ิงทีจ่ะช่วยเยยีวยาเร่ืองนีไ้ด้

Identity
การแสดงออกซึง่อัตลักษณข์อง
ตัวเอง และการมทีีย่นืในสังคม



Plus Size MarketIdentity
การแสดงออกซึง่อัตลักษณข์อง
ตัวเอง และการมีทีย่นืในสังคม



6.Value ใหคุ้ณค่ากับส่ิงทีย่ั่งยนื
• ผู้บริโภคจะเร่ิมถอยห่างจากชวีติทีรี่บเร่งในเมืองใหญ่ ใช้ชวีติช้าลง และเรียบง่ายขึน้ สะสมข้าวของน้อยลง

และให้คุณค่ากับสังคมและส่ิงแวดล้อม มากกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ
• ผู้บริโภคเร่ิมตระหนักถงึผลพวงของลัทธิบริโภคนิยม ทีม่ีข้าวของเคร่ืองใช้มากเกินความจ าเป็น และส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม จงึมองหาส่ิงทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ใช้งานได้ทนนาน หรือแม้แต่ของมือสอง
• การสะสมประสบการณผ่์านการเดนิทางท่องเทีย่ว มีค่ามากกว่าส่ิงของ
• ผู้คนจะให้คุณค่าและความส าคัญกับความคดิสร้างสรรค ์งานฝีมือ ความแท้ทีไ่ม่เทยีม และความทนทาน
• สนใจธุรกิจและแบรนดท์ีใ่ห้คุณค่า กับการอยู่ดกีินดขีองผู้คน และการใส่ใจโลก มากกว่าแสวงหาผลก าไร

Value
ใหคุ้ณค่ากับสิ่งทีย่ั่งยนื 
วิถรัีกษโ์ลก



ภาชนะย่อยสลายได้Value
ใหคุ้ณค่ากับสิ่งทีย่ั่งยนื วิถรัีกษโ์ลก



7. Experiences ประสบการณช์ีวิต

Experiences
แสวงหาประสบการณใ์หม่ๆ
ใหช้ีวิต

• จากความเครียดในชวีติ ผู้บริโภคแสวงหาประสบการณใ์หม่ๆในรูปแบบต่างๆมากขึน้ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดและเป็นรูปแบบเฉพาะตัวขึน้ :

-การท่องเทีย่วแบบเฉพาะเจาะจง (ทัวรปี์นเขา ทัวรเ์ลีย้งช้าง ทัวรบ้์านเก่า ทัวรท์อผ้าฯลฯ)
-การท่องเทีย่วผจญภยัทีเ่รียกความเป็นเดก็กลับคนืมา 
-การหาความรู้ใหม่ๆ
-การไม่ท าอะไรเลย การอยู่น่ิงๆกับตัวเอง (Doing Nothing Experience) 



1.Wellbeing
การมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ทั้งกายใจและจิตวิญญาณ

2.Surroundings
ความเป็นอยูท่ี่เชื่อมโยง
กับสภาพแวดล้อมภายนอก

3.Technology
เทคโนโลยเีข้ามามีส่วน
ในวิถชีีวิต

4.Right
ต้องการได้รับความเคารพ ได้รับ
การสนับสนุน และความคุ้มครอง

5.Identity
การแสดงออกซ่ึงอัตลักษณข์อง
ตัวเอง และการมีที่ยนืในสงัคม

6.Value
ให้คุณค่ากับสิ่งทีย่ั่งยนื 
วิถรัีกษโ์ลก

7.Experiences
แสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆให้ชีวิต

Consumer Trends 2020 by Mintel*

Why do we need to know consumer trends?

Knowing consumer trends will help us keep up with the market 
by providing the products or services that best meet the fast changing consumer needs.





The New Normal - Thailand

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0
%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125987?utm_campaign=As&
utm_source=LINE&utm_medium=oa&fbclid=IwAR1_XGBNGg0Ap_5zqsHP0ONGMblfqJN8YcUjNPvqQAE
qvcTkMoP6JV90cLE

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/125987?utm_campaign=As&utm_source=LINE&utm_medium=oa&fbclid=IwAR1_XGBNGg0Ap_5zqsHP0ONGMblfqJN8YcUjNPvqQAEqvcTkMoP6JV90cLE


WFH – Work From Home



Consumer Segmentation   

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค



ท าไมตอ้งแบง่กลุ่มผู้บริโภค



ผูห้ญงิ อายุ 25-35 ผูห้ญงิ อายุ 25-35



ผู้บริโภคไม่ใช่กลุ่มคนทีเ่หมือนๆกัน แตม่ีความแตกตา่งหลากหลาย 

http://creative.gettyimages.com/source/Search/90','30','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/90','30','1','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/393','33','1','CD285
http://creative.gettyimages.com/source/Search/393','33','1','CD285


• เพราะผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ไม่เหมอืนกัน
เป็นไปไม่ได้ทีเ่ราจะท าให้สนิค้าของเราถูกใจคนทุกกลุ่ม

• เราจงึต้องเลือกว่าเราจะขายใคร
แล้วรู้จักผู้บริโภคกลุ่มน้ันให้ได้มากทีสุ่ด

• เพือ่ทีเ่ราจะได้ ผลติสนิค้าได้ตรงกับความชอบ 
ความต้องการของเขามากทีสุ่ด

• หรืออาจจะท าให้เราพบช่องว่างทางการตลาดใหม่ๆ 
ทียั่งไม่มผู้ีผลติรายใด ท าสนิค้าทีผู้่บริโภคต้องการได้

ทีต่อ้งแบง่กลุ่มผู้บริโภคเพราะ ….









ประชากรศาสตร์

ความคดิ ความเช่ือ 
และพฤตกิรรมการใช้ชีวติ

• ในโลกยุคใหม่ เป็นการยากทีจ่ะจดักลุ่มผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ มมีติทิีห่ลากหลายขึน้

• ถา้เช่นน้ันแล้ว เราจะเราจะใช้หลักการอะไรในการช่วยจดักลุ่มผู้บริโภค

+

การจัดกลุ่มผู้บริโภค



Builder
4.8%

BabyBoomer
18.4%

Gen X
23.8%Gen Y

22.2%

Gen Z
19.7%

Alpha
11.1%

Demographics
Segment by Generation
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การเพิม่ขึน้ของประชากรสูงวัยเป็น Mega Trend
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สัดส่วนประชากรในประเทศไทย แบง่ตามอายุ ปี 2000 -2025

ชว่งอายุ

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

แหล่งข้อมูล : สภาพัฒน์
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Psychographics

Example : Baby Boomers’ Lifestyle



ทริเชีย คัสเดน (Tricia Cusden)บล็อกเกอร์
ด้านความงามจากอังกฤษ ทีค่ลิปแต่งหน้า
ทางช่องยูทบูของเธอมผู้ีชมกว่า 5 ล้านคร้ัง 

ตลาดผู้สูงวัย มีโอกาสทางการตลาดสูง
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Segmentation – Sub-Segment by 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/440','20','1','PAA397000000
http://creative.gettyimages.com/source/Search/440','20','1','PAA397000000


Targeting  = การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย



ขายใคร ??? ....



ขายใคร ??? ....



ขายใคร ??? ....

Lux Soft Rose



ขายใคร ??? ....



ขายใคร ??? ....



Source: Seedling – Digital Marketing Agency. USA

• A Customer Persona is a imaginary model of an ideal customer that 

represent your real market segments of your current and potential customers.

• It generally includes :

 Demographics (age, gender, location, and occupation) as well as    

 Psychographics (motivations, likes, dislikes, and pain points).

• Customer Persona helps you focus on the types of people who are the right fit 

for your product or service.

Customer Persona … What? and Why?



Background:

Demographics:

Goals:

Challenges:

Common Objectives:

Hobbies & Interests:

Biggest Fears:

‘Beth’

• Freelance Designer
• New York City
• Traveler 

• Ages 32
• Single
• Easy Going
• Introvert 

• To take more time to 
herself

• To be more fit and healthy
• To excel in her professional 

life

• Travelling
• Painting
• Photography

• Have less time to 
socialize with friends

• Lack of time to plan 
vacation

• To be healthier

• No time to find life 
partner – Don’t want 
to grow old alone

• Financially secure in 
her old age

• To be more organize both 
work and personal

• To eat more healthy
food

• To exercise more

Example : Work Life Balance

I have a hectic lifestyle.
I need something to 
help balance my life



Example : Healthier Lifestyle



Example : Special Shoes



Example : Trip Planning



Example : Ideal Airline&Accommodation



ข้อมูลตลาดและผู้บริโภค
หาได้อย่างไร??



งานวิจัยตลาด 
คอืเคร่ืองมอืทีจ่ะช่วยใหเ้ข้าใจตลาดและผู้บริโภค



การวจิัยตลาด
(วิธีการในการหาข้อมูลตลาดและผู้บริโภค)

มี 2 ลักษณะ 

2.Secondary Research
(ข้อทุตยิะปฐมภมู)ิ

• มีการเกบ็รวบรวม วิเคราะห ์และ
เผยแพร่อยู่แล้ว

• มอียู่ในฐานข้อมูลต่างๆ เช่น หน่วย
ราชการ สถาบนัการศึกษา ธนาคาร 
ส านักข่าว สมาคมต่างๆ อนิเตอรเ์น็ท

Primary Research
(ข้อมูลปฐมภมู)ิ

• ต้องหาข้อมูลเอง
• ตอบค าถามเฉพาะ แบบทีเ่ราอยากรู้
• ต้องใช้ทกัษะ ความช านาญ เวลา 

และค่าใช้จ่าย

การวิจัยตลาด (วิธีการในการหาข้อมูลตลาดและผู้บริโภค)



Secondary Research
(ข้อทุตยิะปฐมภมูิ)



การหาข้อมูลตลาดตา่งประเทศ 
กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP













Primary Research
(ข้อมูลปฐมภมู)ิ



ย้อนมองภาพใหญ่ก่อน

Design 
Thinking

การตลาดและ
การสร้างแบรนด์

ความเข้าใจเชิงลึก
เก่ียวกับผู้บริโภค

Consumer Insights

นวัตกรรม
สินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค

กับโลกท่ีเปล่ียนไป
Consumer Trend

การส่ือสาร
การตลาดผู้บริโภค

Global Consumers

Trade Fair

Buyers / Traders

รู้ข้อมูลตลาดและผู้บริโภค
ในประเทศของเขา



ข้อมูลดา้นตลาดและผู้บริโภคจาก Buyers/Traders

Buyers / Traders

• สถานการณต์ลาดและสภาวะการแข่งขันในประเทศน้ันๆ

• เขาจะไปท าตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มใด

• ผู้บริโภคในประเทศเขามรีสนิยมแบบใด 

• รูปแบบหรือชนิดของสินค้าทีเ่หมาะกับตลาดของเขา

• ช่องทางทีเ่ขาจะน าไปวางขายในประเทศของเขา

• ราคาทีต่ัง้ไว้ สูง ต ่า ไปหรือไม่ ราคาปลีกปลายทางเป็นอย่างไร

• ข้อหา้มส าหรับประเทศเขา เงือ่นไข กฎระเบยีบต่างๆ

• สิ่งทีค่วรพฒันาปรับปรุงเพือ่ใหเ้หมาะกับประเทศของเขา



เทคนิคการสัมภาษณ์

การถาม
การเร่ิมบทสนทนาส าคัญมาก
- มีท่าททีีเ่ป็นมิตร ยิม้แย้มแจ่มใส ไม่จู่โจมเกินไป
- ใช้ค าพูดสุภาพ กึ่งทางการ แต่ไม่ซีเรียส
- ใช้ค าถามปลายเปิด 
- ไม่ใช้ค าถามน า
- ซักถามในรายละเอยีดเพิม่ ในประเดน็ทีน่่าสนใจ (Probe)
- หากผู้ตอบ เร่ิมนอกประเดน็ พยายามหาจังหวะ ดงึกลับเข้าประเดน็
- เล่ียงศัพทเ์ทคนิค
- อย่าให้การสัมภาษณย์าวเกินควร หรือหยุดสัมภาษณเ์มื่อผู้ให้
สัมภาษณ ์แสดงท่าทไีม่อยากคุยต่อ

การฟัง
ภาษากายส าคัญมาก
- ยิม้แย้ม สบตากับผู้ให้สัมภาษณเ์สมอ พยักหน้า ผงกหัว เป็นระยะ 
เพือ่แสดงให้เหน็ว่าเราตัง้ใจฟังอยู่

- ขณะฟังข้อมูล สมองต้องตคีวาม กล่ันกรองความหมายไปด้วยตลอด
หากไม่เข้าใจชัดเจน ให้ซักถามเพิม่



ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สินค้า&การสร้างแบรนด์



Positioning  = การวางต าแหน่งทางการตลาด



ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Positioning) คืออะไร ??



• คอืคุณลักษณะอันเป็นอัตตลักษณ ์ทีโ่ดดเด่นไม่เหมอืนใคร 
ทีป่รากฏชัดเจนในใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

• คอืภาพลักษณข์องสนิค้า ทีใ่ห้ผู้บริโภคสามารถจดจ าและแยกแยะ
สินค้าของตนออกจากสินค้าประเภทเดยีวกันให้ได้

• ต าแหน่งทางการตลาดจะเป็น ต าแหน่งในจติใจของผู้บริโภค
ทีจ่ะระบุด้วย “ความรู้สกึ” ทีอ่ยู่ในใจผู้บริโภค
ทีใ่ช้แยกแยะสนิค้าทีค่ล้ายๆกันออกจากกัน

ต าแหน่งทางการตลาดของสนิค้า  คือ

ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Market Positioning)



ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Market Positioning)



ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้า (Market Positioning)



ธรรมชาติ เคมี

ทันสมัย

ดัง้เดมิ

แผนผังในการวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning Map)



ตัวอย่าง



Adidas Ad



ตัวอย่าง



Honda Ad 2010 : “Power of Dream” “What Good at Dreaming It …
If you don’t Actually DO IT !!!”



2.การสร้างแบรนด์ Brand Building



Brand หรือ แบรนด ์(ตราสินค้า) 
คอือะไร มคีวามหมายอย่างไร

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


Brand หรือ แบรนด ์(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 - แบรนด ์ไม่ใช่แค่เพยีงชื่อสินค้า ไม่ใช่แค่เพยีง โลโก-Logo ไม่ใช่แค่เพยีงโฆษณา 
และไม่ใช่แค่รูปแบบของตัวบรรจุภณัฑเ์ทา่น้ัน 

• ความหมายของ แบรนด ์จาก ผู้รู้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวไว้ว่า 

ตราสนิค้า หรือ Brand -แบรนด ์คือความรู้สกึ หรือ ความประทบัใจโดยรวม
ตอ่สนิค้ายีห่อ้น้ันๆ ทีถ่กูสร้างขึน้ภายในจติใจของผู้บริโภค ทัง้จากการโฆษณา 
ประสบการณก์ารใช้สินค้า ภาพลักษณข์ององคก์ร และบุคลากรจากสินค้าและ
การบริการ รวมถงึ ประสบการณใ์ด ๆ กต็ามทีเ่กีย่วกับสนิค้าและบริการของ 
Brand - แบรนด ์น้ัน

*แหล่งทีม่าของข้อมูล : AllAlike-Design

Brand หรือ แบรนด ์(ตราสินค้า) คืออะไร



สิ่งส าคัญทีเ่จ้าของ แบรนด ์ต้องทราบก่อนท าการสร้างแบรนด ์คอื

1. กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

2. จุดแข็ง และคุณประโยชนท์ีแ่ตกต่างจากสินค้าอืน่ๆ
(USP- Unique Selling Point)

• ในการสร้าง แบรนดท์ีด่น้ัีน เราจะต้องรู้จุดแข็ง คุณสมบัตพิเิศษทีแ่ตกตา่ง
(Unique Selling Point) ของเรา

• จากน้ันน าเสนอมันออกมาบอกให้คนได้รับรู้และยืนหยัดในการมีจุดยืน 
อย่าเปล่ียนแปลง

ก่อนท าการสร้างแบรนดต์้องทราบ …..



หลักของ การสร้างแบรนด ์ทีก่ระชับและเข้าใจงา่ยทีสุ่ดม ี2 ระดับ

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

• ทฤษฎ ีการวางต าแหน่งทางการตลาด(positioning)ข้อส าคัญคอื เป็นทีห่น่ึงในใจของ
ผู้บริโภค เพราะ คนส่วนใหญ่จะจดจ าสิ่งแรกทีเ่ข้ามาใจได้เสมอ

• ส่วนการสร้างความแตกต่างในความรู้สึก(differentiation)คอืการดงึเอาจุดแข็ง 
(USP)มาสร้างเร่ืองราว แล้วสื่อสารผ่านวิธีการต่างๆ เช่น บรรจุภณัฑ ์การโฆษณา ฯลฯ

หลักการสร้างแบรนด ์
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โมเดลการสร้างตัวตนของแบรนด์
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       Brand 

Essence/DNA
ตัวตนของแบรนด์





ตัวอย่าง: ศรีจันทร ์



ตัวอย่าง: ศรีจันทร ์

ยกเคร่ืองใหม่



คุณรวิศ หาญอุตสาหะ



เร่ิมใหม่หมด



เร่ิมใหม่หมด



หาข้อมูลผู้บริโภค



ศรีจันทร ์Positioning Map

ธรรมชาติ
บ าบดั

เคร่ืองส าอาง
ดูแลผิว

ทนัสมัย

ไทยๆ

• ยังคงความเป็นไทยอย่างชัดเจน
• แต่เป็นความคลาสิคทีร่่วมสมัย เหมาะกับชีวิตคนยุคใหม่
• มีความเป็นคอสเมตกิ สวยงาม มีรสนิยมดี
• มีผลทางยา เน้นเร่ืองเดยีวคือ ลดความมันบนใบหน้า



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

ผู้หญิง อายุ 28-25
B C SES
รักสวยรักงาม
เอาใจใส่ตัวเอง

Classic&

Contemporary

Thai

      
        

-เทคโนโลยีใหม่
ที่ควบคุมความมัน
ที่ดีที่สุด
-พัฟมีคุณภาพสูง
-อยู่มานาน 70 ปี

เน้นเร่ืองเดยีวคอื
ลดความมันบนใบหน้า
ส าหรับคนผิวมัน แพ้ง่าย

หน้าหายมัน
ท าใหม่ั้นใจในตัวเอง

ศรีจันทร์
Brand Equity

Model



ศรีจันทร ์



ปรับโลโก



ศรีจันทรใ์หม่



ผกัปักษ์ใต้ กิจการเพ่ือสงัคม

ต.ปากทรง อ.พะโตะ๊ จ.ชมุพร





พรรณิดา แก้วปทุมทพิย์

• ผู้ก่อตัง้ “ผักปักษใ์ต้ กจิการเพือ่สังคม” ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

• รางวัลผู้ชนะแผนธุรกจิ กจิการเพือ่สังคม หมวดอาหาร จาก 
ส านักงานสร้างเสริมกจิการเพือ่สังคม (สกส) ปี 2013

ผกัปักษใ์ต ้กจิการเพือ่สงัคม



การสร้างตวัตนของแบรนด์



Essence
        พ  ้    
          

           

•   +      
•             
            

Functional
•อร อ  ป อด  ั
• ด้ประโ ชน์จากสมุน พร
•Emotional
•ร ้ส กสขุ าพด 
•ร ้ส กด   ท ่ ด้ม ส วนในการ
สนับสนุนเกษตรกร ท 

•                    
•                
          

•                  
            

•เกษตรกร
  ชาวพะโตะ๊
•จริงใจ
•อารม ์ด 
•ข นั
•อบอุ น เป นมิตร

•       
•       

•      35 +
•                        
                                
•                           

• ผกัป อดสารพิษคืออา ารสขุ าพอนัดบัต้น     
ท ่คนท ่รกัสขุ าพทุกคนชอบรบัประทาน

• อา ารใต้ เป นอา ารท ่ม คนนิ มส ง
     เพราะอร อ  แ ะนิ มทานกบัผกัสด



การสร้างการรบัร ้ แ ะ 
การส่ือสารทางการต าด
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กิจกรรมแ ะสินค้าของผกัปักษ์ใต้



ผักปักษใ์ต้ ไปออกบูท๊ในงานคนไทยขอมือหน่อย

วันงาน :  2-3 มีนาคม 2556
สถานที่ : ชัน้ 8 อาคารศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลเวลิด ์

มูลนิธิเพือ่ “คนไทย” จับมือองคก์รพัฒนาสังคมอกีกว่า 200 องคก์ร จัดงาน
"คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพือ่สังคมน่าอยู่" ให้ผู้มีจติอาสา
ได้ค้นพบแรงบันดาลใจในการท างานเพือ่สังคม การจัดงานในคร้ังนีจ้ะเป็น
ตลาดนัดจติอาสาทีใ่หญ่ทีสุ่ด ในการให้ผู้มีจติอาสาได้มาเหน็และมีโอกาส
ได้สมัครท างานจติอาสาเพือ่สังคม



บูท๊ผักปักษใ์ต ้ในงานคนไทยขอมือหน่อย



ชาวพะโตะ๊มาขายผักปักษใ์ต้เอง ในงานคนไทยขอมือหน่อย



สินค้าผักปักษใ์ต้ Say No to FOAM

อาหารใส่บรรจุภณัฑท์ีท่ าจากชานอ้อย ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ



สินค้าผักปักษใ์ต้ 

อาหารทีข่ายใส่บรรจุภณัฑ์
ทีท่ าจากชานอ้อย

แกงเหลืองออดบิสับปะรด

ค่ัวกลิง้

ผักเหลียงผัดไข่

ข้าวย า

ผักปักษใ์ต้ตามฤดูกาล

น ้าพริกส้มจี๊ด
ดอกดาหลา

ดอกเฮลิโกเนีย



ผักปักษใ์ตไ้ดรั้บการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้า

คุณหญิง ชฏา วัฒนศิริธรรม
ให้เกีรตแิวะมาอุดหนุน



บรรยากาศการซือ้ขาย -ผักปักษใ์ต้ได้รับการตอ้นรับอย่างอบอุ่น



ออกบูท๊ เมืองทองธานี



รายการ ‘กนิ อยู่ คอื’ ตอน ข้าวย าคลุก 
ออกอากาศ 8 กพ 2558



ผักปักษใ์ต้ หรอยจังฮู๊ !!!



Springboard Consulting Co.,Ltd.


