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ความหมายของ
Brand



Brand  เปนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเปนภาพลักษณ์

ที่เกิดขึ้นในความคิดคํานึง         ของกลุ่มเปาหมาย 

Brand เปนความทรงจําที่มชีีวิต

Brand เปนพันธสัญญาระหว่างองค์กรกับ

กลุ่มเปาหมาย



องค์ประกอบของ 
Brand

ชื่อ เคร่ืองหมาย

ความหมายเชงิ
สัญลักษณ์

เง่ือนไขในการติดต่อทําธุรกรรม

บรรจุภัณฑ์

คุณประโยชน์ทางจิตวิทยา

บริบททางกายภาพ บริบททางจิตวิทยา



กระบวนทัศน์
ของการสร้าง

Brand

พันธกิจ
(Mission)

ความแตกต่างท่ีโดดเด่น

(Advantages)

การกระทํา

(Action)

การแสดงออก

(Expression) การสื่อสาร

(Communication)

คําสัญญา
(Promise)

วิสัยทัศน์

(Vision)



ลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ 
Brand DNA

• แก่นสารของ Brand
• คุณประโยชน์หลักของ Brand 
• คุณค่าของ Brand
• คุณสมบัติของ Brand 

• จุดยืนของ Brand
• บุคลิกของ Brand 
• อัตลักษณ์ของ Brand



• ความแตกต่างในเชิงบวกอันเปนเอกลักษณ์ท่ีแข็งแกร่ง
• เกิดจากคุณสมบัติ
• เกิดจากคุณประโยชน์ทางกายภาพและทางจิตวิทยาของ Brand
• การจากองค์ประกอบภายในท่ีแท้จริงของ Brand

• เกิดจากบริบทของ Brand
• เกิดจากการกระทําของ Brand
• เกิดจากเร่ืองราวของ Brand
• เกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้คนเคยเข้ามาเก่ียวข้องกับ Brand
• เกิดจากการโยงใย Brand กับบางสิ่งบางอย่าง

ความโดดเด่นอันเปนเอกลักษณ์ของBrand
(Brand Equity)



(Functional Dimension)
หมายถึง Brand ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(Social Dimension) หมายถึงผู้คนรู้สึกว่าเขา
เปนใคร เปนคนแบบไหนในยามที่เกี่ยวข้องกับ Brand

(Mental Dimension) หมายถึงผู้คนมีความรู้สึก
อย่างไรในการเกี่ยวข้องกับ Brand จิตใจและอารมณ์ในยามนั้นเปนเช่นไร

(Spiritual Dimension) หมายถึงสินค้าหรือองค์กรภายใต้
Brand นั้นทําดีกับสังคมอย่างไรบ้าง

4 
Brand



มิติแห่งชื่อเสียงของ Brand
→ ผู้คนยกย่องนับถือในความดีงาม

→ สิ่งท่ีทําไม่ได้ทําร้ายสังคม  เสริมสร้างสังคม

→ ผลผลิต นโยบาย โครงการ มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์

→ความคิดริเร่ิม ความก้าวหน้า ความโดดเด่นของผู้บริหาร

→ นโยบาย ลีลาในการจัดการ ความปลอดภัยในท่ีทํางาน 

ปริมาณงาน คุณภาพงาน รายได้ กําไร ความน่าลงทุน 



ฝายนิติบัญญัติ,  ผู้นําทางความคิด, กลุ่มกดดัน, ผู้เสียภาษี , 
ผู้ใช้บริการ, คู่แข่ง 

รัฐบาล, สื่อมวลชน, กลุ่มผลประโยชน์, พนักงานในอนาคต, สมาชิกชุมชน,  
คู่ค้า, องค์กรทางการเงิน 

กลุ่มเปาหมายของ Brand

หน่วยงานราชการ, นักวิชาการ, ผู้นําชุมชน, ผู้นํานักศึกษา,
ผู้ลงทุน, พนักงานปจจุบัน 



สัมผัสแห่งแบรนด์  Brand Sense
การสื่อสารเรือ่งราวของ Brand จะต้องให้เกิดความรู้สกึดใีนทกุอายตนะ

♦ ภาพท่ีเห็นต้องสวยงาม ♦ เสียงท่ีได้ยินต้องน่าฟง ♦ รสชาติท่ีได้รับต้องน่าชื่นชม

♦ กลิ่นท่ีได้รับจะต้องน่าอภิรมย์ ♦ สัมผัสท่ีได้ต้องรู้สึกสบาย

♦ ความรู้สึกนึกคิดท่ีได้ต้องน่ายินดี



Brand
Brand

การรับรู้ของ

กลุ่มเปาหมาย

ภาพลักษณ์ของ

Brand

ความแตกต่าง

ที่โดดเด่น
การเข้าถึง

ได้ง่าย

กระบวนการทํางาน
ท่ีสร้างประสบการณ์

อันประทับใจให้ผู้ติดต่อ

การรักษา

คําสัญญา

ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มเปาหมายกับพนักงาน
ในองค์กรของ Brand



หลักการในการสร้าง Brand
Brand จะต้องเปนสินทรัพย์ท่ีสําคัญขององค์กร

ต้องมีท้ังการสร้าง Brand ภายในองค์กรและการสร้าง Brand ภายนอกองค์กร

ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับ Brand

พนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับการสร้าง Brand

พนักงานทุกคนทํางานและใช้ชีวิตท่ีสะท้อนคุณค่าหลักของ Brand

ต้องหม่ันเล่าเร่ืองราวดีๆเก่ียวกับ Brand ให้กลุ่มเปาหมายได้รับรู้เร่ืองราว

ของ Brand อย่างต่อเน่ือง



5 ขั้นตอน
สร้าง Brand 

Identity 
ให้น่าจดจํา
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ตัวตนต้องชัดเจน
การสร้างแบรนด์ให้เปนท่ีรู้จัก จะต้องมี Key Message ให้

แบรนด์มีตัวตนจับต้องได้ มีบุคลิกภาพของตราสินค้า และการตลาด
คาแรคเตอร์มาร์เก็ตต้ิงท่ีชัดเจน

จําได้ จําง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ซ้ําใคร 
เพียงแค่ลูกค้าพบโทนสีแบบนี้ ก็นึกถึงแบรนด์เรา หรือเห็นเพียงแค่ภาพโลโก้
ของเรา ลูกค้าก็จําได้ว่าแบรนด์เราคือใคร



เจ้ามังกรบาร์บีก้อนสีเขียวย้ิมแปน 

เห็นที่ไหนต้องจําได้ ทําให้ Bar B Q Plaza
กลายเปนแบรนด์ที่เข้าถึงใจ และมีคนไทยรักไป
โดยปริยาย

Example



Example

เว็บไซต์จองแพ็คเกจออนไลน์สัญชาติอเมริกัน
ท่ีเลือกใช้ มาสคอทหมีเอ็กซ์แบร์ (Exbear) ผู้
รักอิสระ และมีจิตวิญญาณรักการท่องเท่ียวเปน
ชีวิตจิตใจ

เจ้าหมีกริซลี่อารมณ์ดีขนปุยสีนํ้าตาล 
มีดาวติดหน้าอกห้าดวง 



คุณตามีหนวด สูทขาว โบว์ดํา
รูปของผู้พันแซนเดอร์ส ท่ีใครๆเห็นก็จําได้ว่าเปน

โลโก้ของไก่ทอดแบรนด์ดังสุดอร่อย อย่าง KFC

Example



Example

แบรนด์ดังท่ีใครๆก็รู้จัก เพียงเห็นก็
ต้องร้อง อ่อ! เพราะเปนแบรนด์ของ
สินค้าอิเล็กโทรนิกส์ท่ีฮิตติดตลาด 
อย่าง IPHONE

ผลแอปเป��ลท่ีโดนกัด



มีของดีอยู่แลว้ 
สร้างแบรนด์ ไปทําไม 



แบรนด์ คือ จุดที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ถงึ
ความคุ้มค่า ความไว้วางใจ สร้างความรู้สึกให้

ลูกค้า ภูมิใจ ที่ได้ใช้สินค้าและบริการ

อ้างอิง คุณโรจนะ ฉั่วสกุล แห่ง ผู้ชนะรางวัล Cannes Lions ป� 2011 และ 2013
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การหาลูกค้าท ี ่ ใช ่ ให ้พบกับสินค้าท ี ่ ใช่  
ผู ้ประกอบการควรทําความรู ้จ ักกับ กลุ ่มเปาหมาย 
(Target) หรือกลุ่มลูกค้าหลักให้ดีว่า ลูกค้ามีพฤติกรรม
อย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ฯลฯ ชนิดท่ีต้องรู้ลึกรู้จริง
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เราจะต้องมี คอนเทนต์ที่ดี น่าคลิก น่าอ่าน และบอกเล่า
เรื่องราวให้คนรับรู้ พร้อมกับตอบคําถามคาใจของผู้บริโภค
เปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญในการสร้างแบรนด์
ให้มีเสน่ห์ในโลกดิจิทัล



WHEREVER WE’RE STARTING FROM. 
WHEREVER WE’RE HEADING. 
WILL FINDS A WAY. 

ทางแบรนด์เลือกซุปเปอร์สตาร์
“ดเวย์น จอห์นสัน” ไอดอลสําหรับผู้รักการ
ออกกําลงักายมาเปนพรีเซนเตอร์ และเลือก
บอกทุกคนว่า “Will Finds A Way”

ช่วยปลุกความฮึกเหิมในจิตใจและสร้าง 
Passion ให้กับผู้ท่ีติดตามได้เปนอย่างดี 



โฆษณาของเมืองไทยประกันชีวิตท่ีทํา
ออกมาเรียกเสียงฮาได้ไม่น้อย และคําพูดใน
โฆษณาน้ียังคงติดหูได้ยินมาถึงปจจุบัน และ
ตัวโฆษณาเองก็ยังสามารถแสดงจุดขายของ
บริษัทได้เปนอย่างดี ด้วยการโชว์ว่ามี
กิจกรรมอะไรหลายๆอย่างให้ทํา เหมาะ
สําหรับกลุ่มเปาหมายท่ีต้องการ

พี่แอ๊ดจะไปไหน
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ส่ือในการสรา้ง Brand
วิทยุ                 โทรทัศน์             นิตยสาร
หนังสือพิมพ์      วารสาร             จดหมายข่าว
เว็บไซ             E-mail              SMS
Transit              สื่อภายนอก        สื่อในอาคาร
สื่อชุมชน           สื่อพื้นบ้าน          ผู้บริหาร
พนักงาน            ผู้ทรงคุณวุฒิ     นักวิชาการ
ผู้นําทางความคิด  คนดัง                ผู้ได้รับประโยชน์ 
สื่อกิจกรรม         สื่อสิ่งของ          สื่อทางไกล 



เครื่องมือส่ือสารในการสร้าง Brand

(Brand Contact Points)
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บุคลากร
การตลาดโดยตรง การส่งเสริมการขาย ระบบ IT
การบริการ ศูนย์ call center นิทรรศการ
การสัมมนา ผู้สนับสนุน Show Room 
คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์จัดนิทรรศการ
การนําออกตลาด โสตทัศนูปกรณ์ Event Organization 



การเลือกเคร่ืองมือโปรโมทตัวตนของแบรนด์ในโลก
ออนไลน์ให้ถูกต้องก็เปนปจจัยหลักท่ีไม่ควรมองข้าม

• เว็บไซต์ (Website) คือเคร่ืองมือพรีเซนต์
ตัวเองให้ผู้คนค้นพบธุรกิจของคุณบนโลก
ออนไลน์ 

• แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)
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• ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอด้วยนวัตกรรม
• พัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน
• เปล่ียนแปลงส่ิงที่ควรจะเปล่ียนเมื่อถึงเวลา
• เพ่ิมคุณค่าของ Brand ในสายตาของผู้บริโภค
• กระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มเปาหมาย
• มีกิจกรรมเกี่ยวกับ Brand อย่างต่อเนื่อง
• ส่ือสารกับกลุ่มเปาหมายอย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก Visibility is the key to 

success.

การสร้างชีวิตชีวาให้กับ Brand



การตรวจสอบสุขภาพของ Brand
♦ สื่อมวลชนสนใจติดตามเร่ืองราวของ Brand

♦ มีผู้คนท่ีมีความสามารถต้องการท่ีจะทํางานกับองค์กร

♦ พนักงานมีความภูมิใจท่ีจะทํางานกับองค์กร

♦ กลุ่มเปาหมายพอใจท่ีทําธุรกรรมกับองค์กร

♦ ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏในสื่อเปนภาพลักษณ์ในเชิงบวก

♦ กิจกรรมขององค์กรได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเปนอย่างดี

♦ การติดต่อกับหอกับหน่วยงานต่างๆเปนไปด้วยความราบร่ืน



พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
อย่าหยุดเรียนรู้ หากประสบความสําเร็จ 

อย่าหยุดพัฒนา ควรนําเสนอแบรนด์และคอนเทนต์อย่างสมํ่าเสมอ
เพราะนี่คือการนําไปสู่การสร้างแบรนด์ได้อย่างย่ังยืน



?

?

?







Contact

E-mail: boy_wut@Hotmail.com

Dr. Sarawut Sirikajohndechsakun[Boy]
Assistant Vice President,
Privilege Investment Business
Charoen Pokphand Foods PCL. 

IG: oskboy

FB: sarawut110



THANK YOU

THANK YOU THANK YOU THANK YOU



Q
A

?

?


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	 4 มิติของ � Brand
	มิติแห่งชื่อเสียงของ Brand
	กลุ่มเป้าหมายของ Brand
	สัมผัสแห่งแบรนด์  Brand Sense
	Slide Number 12
	หลักการในการสร้าง Brand
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	สื่อในการสร้าง Brand
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	การสร้างชีวิตชีวาให้กับ Brand
	การตรวจสอบสุขภาพของ Brand
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

