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“We should make brand tangible” 

 

“Brand should be the living products” 
 

Jitr Tantasathien 



Core 

Product Component 

•Core Product (Product Attribute) 
•Actual Product  :  Product Name , 

Brand Name  , Packaging  , 
Quality  
•Augmented Product  :  
   Service after sales , Delivery    
   service , Guarantee ,  Refund ,   
   Return goods 

Core Core 

Actual Product 

Augmented Product 

















MAKE BRAND AND PRODUCT  

POSITVE IMPACT+++  



INNOVATION 
CONTRIBUTE THE WORLD 



DO LESS 

  



DO MORE 

“The Environmental friendly” 

Eco-Crush 

35% plastic off 

Reduce waste 

www. thethinkingwater.com  



เราตอ้งใชต้น้ไมก้วา่ 1 เอเคอร์ (ประมาณ 4,000 ตารางเมตร) เพื่อดูด
ซบัก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเปิดคอมพท้ิ์งไวแ้ค่ 6 เคร่ือง 

• Blackle.com 

• Soy ink 

• Thumb Drive and 

Cloud service 

• Recycle paper and  

    Emailing  

 
กระดาษรีไซเคิล 1 ตนัสามารถรักษาชีวิตตน้ไมไ้วไ้ดถึ้ง 24 ตน้ ลดการใชน้ ้าได ้50% 
และลดการใชพ้ลงังานซ่ึงเพียงพอต่อการเปิดไฟในบา้นใหส้วา่งไดถึ้ง 6 เดือน 



Free but value 

  

http://mblog.manager.co.th/ontheroad/FREE-3/ 

How magazine  
make the “Loyal”? 

http://mblog.manager.co.th/ontheroad/FREE-3/
http://mblog.manager.co.th/ontheroad/FREE-3/
http://mblog.manager.co.th/ontheroad/FREE-3/
http://mblog.manager.co.th/ontheroad/FREE-3/


Good taste on limited budget 

 



Smart Critiques , Stupid Creates  

  



How ever…this is impact campaign  

  



Power of Brand  



การส่ือสารทางการตลาด 
 

IMC 







LED Display 







Personal Selling 

Promotion Girl : PG 
Pretty 

Direct Marketing 
Direct Sales 









Social 

Marketing 

การท าการกุศล   การท า

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค มข อ ง

องค์กร   การแสดงออกถึง

ความความห่วงใยสังคม การ

มีส่ วนร่ วมต่อสั งคม  การ

รณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยน

พฤติกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้

โลกน่าอยู่ขึ้น   โดยใช้ผล

ก าไรของบริษัทมาแบ่งปันท า

กิจกรรมคืนสู่สังคม 

แจก Zopp Card 





ประสบการณ์บาดใจ-สร้างความตื่นเต้น 

“Talk of the town” 

“The Phenomenon” 

“Teaser”  



สร้างจุดสนใจหรือปรากฏการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้พบเห็น 
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สร้างกิจกรรมหรือปรากฏการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้พบเห็น 

“Talk of the Town” 
‘Teaser Advertising’ 



“Roti Boy Effect” การสร้างสถานการณ์ 

ประสบการณ์บาดใจ Teaser Advertising 





มาดามมด จบการศึกษาระ ดับมัธยมที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศกึษา สอบเอ็นทรานซเ์ขา้ศกึษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร ์
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 



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



หนึง่ในรายการทีแ่จง้เกดิแบบทีค่นท าก็ไมค่าดคดิมากอ่น เป็นรายการสอนท าอาหารแบบ
งา่ยๆ ชวิๆ รายการนัน้ก็คอื  “ครัวกากๆ” ทีส่อนโดย เชฟหม ีเชพใหญใ่สแ่วน่ท่าทางไม่
น่าจะท าอาหารเป็น เอะอะโวยวาย “เชพหม”ี กับชวีติ ทีไ่มก่าก 



• เชฟหมมีชีือ่เต็มๆวา่ คมกฤช อุย่เต็กเคง่  ปัจจบุันเป็นอาจารยป์ระจ าคณะอักษร
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยศลิปากร จ.นครปฐม  

• ประวตักิารศกึษา 

– อักษรศาสตรม์หาบัณฑติ (ปรัชญา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

– ศลิปศาสตรบัณฑติ (เกยีรตนิยิม) (การสือ่สารมวลชน) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

• สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ : ปรัชญาอนิเดยี ศาสนาฮนิด ูศาสนาในสงัคมปัจจบุัน ปรัชญา 
อไทฺวตเวทานตะ   

• สดุยอดแฟนพนัธุแ์ท ้เรือ่ง ต านานเทพเจา้  

• วทิยานพินธ ์สารนพินธ ์ 
คมกฤช อุย่เต็กเคง่. " มายา กับสถานภาพของความ ด ี– ชัว่ ในปรัชญาเวทานตะ
ของศัง กราจารย.์" วทิยานพินธม์หาบัณฑติ สาขาปรัชญา ภาควชิาปรัชญา 
จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย, 2550. 

• ผลงานทางวชิาการ 

– คมกฤช อุย่เต็กเคง่. "ความเขา้ใจเรือ่งโยคะ." ใกลห้มอ 28, 8 (สงิหาคม 2547): 
94-97. ________. "Ganesh Chaturthi : คเณศจตรุถ ีวนัเกดิพระคเณศ." 
Happen Thai 03 (Sep 2008): 14-15. 

• ผลงานสรา้งสรรค ์

– ศรหีรทิาส(นามแฝง)(แปล). "วมิกุโตทัย : บทสวดสรรเสรญิพระศวิะ สนัสกฤต -
ไทย." กรงุเทพฯ : มติรไทย, 2550. 



Internet TV , Digital TV , Google TV 

จอห์น วิญญ ู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
แสดงและก ากบัการแสดง 

จอหน์ วญิํ ูกบัเจาะขา่วตืน้ และ ihere.tv 


