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P : Product Strategy 

• กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ :  

– ผลติภัณฑ ์คอื สิง่ทีถ่กูนําเสนอแกต่ลาดเพือ่สรา้งความสนใจ 
เพือ่ใชใ้นการบรโิภคและเป็นกรรมสทิธิ ์สามารถสนองความ
จําเป็น ความตอ้งการ และกําลังซือ้ได ้อาจเป็น วตัถ ุบรกิาร 
กจิกรรม บคุคล สถานที ่องคก์รหรอืความคดิ   

– ผลติภัณฑ ์เป็นรปูแบบสําคัญหรอืสญัลักษณท์ีช่ว่ยแยกแยะ
มนุษยใ์นสงัคมออกจากกนั และแสดงบทบาททีแ่ตกตา่งกนั 

– ประเภทของผลติภัณฑ ์

• ผลติภัณฑท์ีส่มัผัสได ้(Tangible Products) เชน่ นาฬกิา ตูเ้ย็น 
เสือ้ผา้ เครือ่งประดับตกแตง่  

• ผลติภัณฑท์ีส่มัผัสไมไ่ด ้(Intangible Products) เชน่ การบรกิาร การ
ประกันภัย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 



Core 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

„ Core Product (ผลิตภณัฑห์ลกั) 
ประโยชนห์ลกัท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจาก
ผลิตภณัฑ ์ 

„ Actual Product (ส่วนประกอบท่ีรับรู้
ไดข้องผลิตภณัฑ)์ เช่น ช่ือผลิตภณัฑ ์
ตราสินคา้ หีบห่อ รูปร่าง คุณภาพ  

„ Augmented Product (ผลิตภณัฑค์วบ) 
คือส่วนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ
นอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ ์เช่น การ
บริการหลงัขาย การรับประกนัสินคา้ 
การติดตั้งฟรี การขนส่ง เป็นตน้ 

Core Core 

Actual Product 

Augmented Product 



การบรรยายลักษณะผลิตภัณฑ์ 

Core Product 
• แนวคดิและรปูแบบผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 
• ลักษณะเดน่ 
Actual Product 
• คณุภาพสนิคา้ ; ปานกลาง / สงู  
• ความหลากหลายตามตอ้งการลกูคา้ ;  ขนาด  รุน่  ส ี น้ําหนัก 
• บรรจภุัณฑแ์ละฉลาก (Packaging)  
• ตราสนิคา้ (Brand) 
Augmented Product 
• การบรกิาร (Service) ; บรกิารตดิตัง้ จัดสง่ การดแูลหลังขาย  
• มาตรฐานสนิคา้และการรับประกนั (Guarantee)  
บรรยายดว้ยภาพถา่ยหรอืภาพวาด  

 



ส้มสีทองคดัพเิศษ   หอมหวาน เมลด็น้อย สดจากไร่
วติามนิซีสูงเหมาะส าหรับเป็นของฝาก ประจ าจังหวดั
พะเยา  ตราอุ๊ยอุ๋ย (นามสมมต)ิ 

ระบุคุณสมบัตพิเิศษ : มาตรฐาน GMP  

หีบห่อสีม่วงสดใส  2 ขนาด แบบกล่องหิว้ บรรจุ 9 ลูกเป็นเลขมงคล 
และแบบ 2 โหล บรรจุ 24 ลูก  

ผลติภัณฑ์หลกั คอื ตุ๊กตาผ้าใยบัว ขนาดสูง 1 ฟุต มหีลากหลาย
รูปแบบให้เลอืก  

ผลติภัณฑ์ประกอบ ได้แก่หีบห่อ กล่องพลาสตกิใส แต่ขาดฉลาก 
ค าแนะน าผลติภัณฑ์  และตรายีห้่อ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ  



ตราสินค้า 
ผู้ประกอบการใหมค่วรสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image) ให้เป็นสมบัติ

ของกิจการ  ตราสินค้าประกอบด้วย 

– ชื่อตราสินค้า (Brand Name) : อ่านออกเสียงได้  

– สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า (Brand Mark or Trade Mark) 

• มองเห็นได้ แต่อ่านออกเสียงไม่ได้  

รวมกนัเรยีกวา่ : ตราสินคา้หรอืยีห่อ้สินคา้ (Brand) 

คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) คือการที่ตราสินค้าของกิจการมี

ความหมายเชิงบวกในสายตาลูกค้า 

– ลูกค้ารู้จักตราสินค้า : ท าให้ลูกค้าเรียก อ้างสินค้าได้ง่ายขึ้น 

– ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้น : ลูกค้ามั่นใจในการใช้และบอกต่อได้

ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคย มีความรู้สึกที่ด ีต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง 

– ลูกค้าจะจดจ าตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ าแบบใคร 

– ลูกค้าจะเข้าใจในหลักประกนัส าหรับสินค้า เช่นการรับประกันหรือการรับรอง

มาตรฐาน 



ตราสินค้าและโลโก้ 

กลุ่มของตราสินคา้ 
ประกอบดว้ย Brand Name 
และ Brand Mark 

กลุ่มของตราสินคา้ท่ีมีแต่ Brand 

Mark เรียกอีกอยา่งวา่ LOGO 



Brand / Brand Association 
• ตราสนิคา้ (Brand) ไม่ใชเ่พียง Logo / Symbol แต่ Brand มีคุณคา่

มากกวา่นัน้  เรียกวา่ คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity)  

• Brand Equity หมายถึง ตราหรือยี่ห้อของสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามี

คุณค่า เป็นตราที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้า และชื่น

ชอบตราสินค้านั้น  ท าเกิดการอ้างถึง ระลึกได้ทันทีและบอกต่อ 

• การสร้างตราสินค้าให้มีคุณค่า จะต้อง สร้างปจัจยัเชือ่มโยงกบัตรายีห่้อ 

(Brand Association)  คือ ความพยายามในการสร้างสิ่งใดสิง่หนึ่งของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์แล้วเชื่อมโยง

สิ่งนั้นให้ผู้บริโภครับรู้ว่า เพ่ือท าให้ผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์ (Image) 

ของผลิตภัณฑ์ และทราบถึงต าแหน่งหรือจุดยืน (Brand Position) ของ

ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคระลึกถึงได้รวดเร็วทันที 



การท าให้ตรายี่ห้อเป็นที่รู้จักและจดจ าได้ 

ด้วยการสร้างปัจจัยเชื่อมโยงกับตรายี่ห้อ  

(Brand Association)  

1.สร้างความเด่นในสินค้าหรือตราย่ีห้อ (Be Different) 

2.ใช้ค าขวัญหรือเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) 

    Que-sera sera 

3.การใช้สัญลักษณ์ (Symbol Exposure or Mascot 

4.การส่ือสารถึงผู้บริโภค (Communication) 

5.การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ (Event  

Sponsorship) หรือ สอดแทรกตราสินค้าไปกับส่ือต่างๆ 

(Tie-in promotion) 

6.กลยุทธ์ขยายตรายี่ห้อ (Consider Brand Extension) 

7.การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 

 

http://www.music.pinionteam.net/category/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/
http://www.music.pinionteam.net/category/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/
http://www.music.pinionteam.net/category/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/
http://www.music.pinionteam.net/category/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/
http://www.music.pinionteam.net/category/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/
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Tie in + Sponsorship with  
Sport marketing or CSR    



การใช้ Mascot 

เพ่ือการสื่อสาร Brand 



การก าหนดราคา 
 Price Determination  

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการก าหนดราคา 

4Pricing Strategy.ppt
4Pricing Strategy.ppt


หลักการก าหนดราคา 

“ง่ายมาก” 

ใช้หลัก 3 ตั้ง 

“ตั้งสูงกวา่คู่แข่ง” “ตั้งเท่ากบัคู่แข่ง” “ตั้งต ่ากวา่คู่แข่ง” 

สินคา้เราตอ้งเจ๋ง จ๊าบกวา่ 
ไม่เหมือนใคร เป็นสินคา้

ใหม่ มีลิขสิทธ์ิ 

สินคา้เราเหมือนคู่แข่งแต่
ไม่ไดข้ายใกลคู้่แข่ง 

แบ่งปันกนัท ามาหากิน 

สินคา้เราสู้คู่แข่งไม่ได ้
ตอ้งการยอดขายหรือเขา้
ตลาดใหม่ พึงระวงั 



ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา 

• ต้นทุน (Cost of Product)... 

• ปฏิกิรยิาจากคูแ่ขง่ขนั 
– ในตลาดยอ่มมกีารแขง่ขนั เมือ่กจิการหนึง่
ก าหนดราคาออกมายอ่มสง่ผลกระทบตอ่คูแ่ขง่
ในตลาดเดยีวกนั 

– ราคามอีทิธพิลตอ่การชกัจงูใจลกูคา้    เวน้แต่
กจิการน ัน้สามารถสรา้งแรงจงูใจดา้นอืน่ 

– ถา้จ านวนคูแ่ขง่ในตลาดมมีาก  แนวโนม้การต ัง้
ราคาจะเป็นการจ าหนา่ยราคาต า่ 
• Note : กจิการควรเลีย่งไปสรา้งนวตักรรมในสว่นประสม

การตลาดดา้นอืน่ มากกวา่การตอ่กรกบัคูแ่ขง่ดว้ยราคา 

                                                                      



วิธีการก าหนดราคา 

• การก าหนดราคาโดยบวกก าไรเขา้ไปใน

ต้นทุนสนิคา้ 

ต้นทุนตอ่หนว่ย  + ก าไรที่ตอ้งการ = ราคา 

 40 บาท + 25% = 40 + (25%x40) = 50 บาท 

 40 บาท + 10 บาท =  50 บาท 

• การก าหนดราคาโดยเปรยีบเทยีบราคากบั

คู่แข่งขนั 

• ก าหนดราคาโดยพจิารณาความตอ้งการ

ในตลาด                                                                    



การจัดจ าหน่ายและกลยุทธ์ 
Place or Channel of Distribution Strategy 

4Pricing Strategy.ppt


หลักการจัดจ าหน่าย 

“ง่ายมาก(อกีแลว้)” 

ใช้หลัก 3 L 

“Location” “Location” “Location” 

“พึงระลึกเสมอว่าที่ดินท ากินนั้น ถ้าเช่าต้องมีสัญญา เลิกล าบาก แต่

ถ้าค้าขายดีจะโดนบีบให้เลิกสัญญาเช่า หรือไม่ต่อสัญญาเช่า ถ้าซื้อ

ที่ดินท ากิน ซื้อผิดคิดจนตัวตาย ขายไม่ออก” จึงต้องคิดดีๆ  



การจัดจ าหน่าย 
• คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมาย  

– ช่องทางจ าหนา่ย (Channel of Distribution) 
• กลุ่มของสถาบันหรือบุคคลที่ท าหน้าที่น าผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค 

– การกระจายสนิคา้ (Physical Distribution) 
• กิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนยา้ยผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่และเวลาที่
ผู้บริโภคต้องการ ปัจจุบันใช้ค าว่า ลอจิสติกส์ (logistic) ได้แก่ การ
ขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า 

• การเลือกช่องทางจ าหน่ายใดๆ ส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ขึ้นอยู่กับ 
– ความต้องการและความสะดวกของลูกค้า 

– ช่องทางนั้นๆ  บริษัทต้องมีก าไรหรือประหยัด 

– ช่องทางนั้นๆ สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์  

 



ช่องทางการกระจายสินค้า 

• Supported (ผูส้นับสนุน) 

– Government Exhibition 

– Department of Export Promotion (DEP) 

– Department of Industrial Promotion (DIP) 

– Department of Internal Trade (DIT) 

– การรวมกลุ่มกันทางอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มกันขาย 

รวมกลุ่มกันซื้อ (สหกรณ)์ หรือการจัดท า Cluster 

– การจัดกิจกรรมทางการตลาดในหน่วยงานราชการ

ระดับเล็กและเอกชน เช่น การจัดกิจกรรมสินค้าชุมชน

ของ อบต.  หรือการจัดงาน EXPO ของกลุ่มต่างๆ 

 

 



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (dip.go.th) 



http://boc.dip.go.th  
ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

http://boc.dip.go.th/


สสว. (sme.go.th) 



กรมส่งเสริมการส่งออก (depthai.go.th) 



กรมการพัฒนาชุมชน (cdd.go.th) 



Thaitambon.com 



ThaiOTOP(thaiotop.cdd.go.th) 



ชอ่งทางการกระจายสนิคา้ 

พนกังานขาย , ตวัแทนจ าหน่าย นายหนา้ คนกลางจดัจ าหน่าย  
ตวัแทนส่งออก ผูส่้งออก (Agent , Dealer , Trader , Inter ‟trader, Shipping ) 

ร้านคา้ปลีก (Outlet) , ศูนยร์วมวสัดุ (Marketplace , Hypermarket , Superstore , Supercenter)  



Non store retailing 
ไม่ต้องใช้ร้านค้า 

การขายตรง (Direct Sales) 

การขายผา่นแคตาลอก  
(Catalog Selling  

การขายผา่นเวบ็ไซตแ์ละส่ือออนไลน ์
(web or online marketing) 



กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด 
และการส่งเสริมการตลาด 
 Integrated Marketing 

Communication 

IMC 



• การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated 
Marketing Communication ; IMC) และการสง่เสรมิ
การตลาด (Marketing Promotion) 
– การโฆษณา (Advertising) 

– การประชาสมัพันธ ์(Public Relation) 

– การใชพ้นักงานขายหรอืหน่วยงานขาย (Personal Selling) 

– การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion);ลด แลก แจก แถม  

– การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

– การจัดกจิกรรมพเิศษ (Special Event or Event Marketing) 

– การเป็นผูอ้ปุถัมภ ์(Sponsorship Marketing)   

“ตอ้งวางแผนการใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นี้อยา่งเหมาะสม
สอดคลอ้งกนัอยา่งประหยดัและเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ” 



การโฆษณา 

(Advertising) 
• โทรทัศน์  

• วิทยุ FM , AM 

• หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 

• ป้ายใหญ่ (Billboard)  

• ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่(Mobile) 

• ป้ายเล็ก (Vinyl) 

– J-Flag , X-Stand 

• นิตยสาร (Magazine)  

• แผ่นพับ (Brochure) 

• ใบปลิว (Leaflet)  

• นามบัตร (Name card) 

 

 



นามบัตร (Name card) 



LED Display 



Vinyl J-Flag / X-Stand / Y-Stand 

PVC – Poly Vinyl Chloride  



แผ่นพับ  (Brochure) / ใบปลิว (Leaflet) โปสเตอร์ (Poster) 



 

นิตยสาร (Magazine) ส่ือท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 



Personal Selling 

Promotion Girl : PG 
“Pretty” 

Direct Marketing 
Direct Sales 

Electronic Marketing (e-Commerce) 



การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
• Event Marketing  • Press Conference 

• Sponsorship Marketing • Social Marketing ;  CSR 



การโฆษณาสร้างสรรค์ 

Creative Advertising 



สร้างจุดสนใจหรือปรากฏการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้พบเห็น 



“Roti Boy Effect” การสร้างสถานการณ์ 



Installation Media  



Installation Media  





Installation Media  



Mascot น่ารักๆ กับ สินค้า

Design เชิงสร้างสรรค์ 



“Heat area”  

พบวา่ ร้อยละ 90 ของเพศชายเวลาเขา้หอ้งน ้าท าธุระ
ส่วนตวั สายตามกัจะมองไปท่ี Heat area 



 



“Talk of the Town” 

„Teaser Advertising‟ 

“Viral Advertising” 



„Teaser Advertising’ 

สร้างประสบการณบ์าดใจ   

จดจ างา่ยแตอ่าจฆา่แบรนดต์วัเอง 

“Viral Advertising” 



โฆษณาที่ฆ่าผลิตภัณฑ์ตัวเอง 





ธรีศานต ์สหสัสพาศน ์หนุ่มวัย 25 ปี ทีเ่ขา้มาพลกิโฉมรา้นกว๋ยเตีย๋ว “เจก๊เมง้” เลา่ว่า 
รา้นนี้ เปิดมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2499 โดยเจา้ของทีแ่ทจ้รงิเป็นญาตขิองเขาเอง ชือ่ “นายลิม่
เชยีง แซ่ไหล” ซึง่เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน กําลังจะเลกิกจิการเพราะขาดคนดูแล แต่
ครอบครัวของเขา เสยีดายสตูรกว๋ยเตีย๋วทีอ่ร่อยเป็นทีย่อมรับ กับชือ่เสยีงรา้นทีส่ะสมมา
นาน จงึอาสาเขา้มาสานตอ่กจิการ โดยมอบหมายใหเ้ขาเป็นผูพ้ัฒนารา้นทัง้หมด 



Internet TV , Digital TV , Google TV 

จอห์น วิญํ ูกบัเจาะข่าวต้ืน และ ihere.tv 



• วญิญ ูวงศส์รุวฒัน ์เป็น
บตุรชายของ รศ.ดร.โกวทิ 
วงศส์รุวฒัน ์และ ผศ.แจนนสิ 
เอ็ม วงศส์รุวฒัน ์

• ศกึษาระดบัประถมศกึษาที ่
โรงเรยีนอนุบาลสามเสน  

• ระดบัมัธยมศกึษาที ่โรงเรยีน
สามเสนวทิยาลยั  

• ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์เอกการ
แสดงและกํากบัการแสดง 

จอหน์ วญิํ ูกบัเจาะขา่วตืน้ และ ihere.tv 


