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แผนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 4-5 

หัวข้อเรื่อง  

 การวางกลยุทธ์เพื่อการออกแบบอัตลักษณ์ 

รายละเอียด 

 1. ความสำคัญของการวางกลยทุธก์ารตลาดตอ่การออกแบบอตัลกัษณ ์

 2. การวางกลยทุธก์ารตลาดที่มผีลตอ่การออกแบบอตัลกัษณ ์

  2.1 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 1.0 

  2.2 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 2.0 

  2.3 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 3.0 

  2.4 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 4.0 

 3. การออกแบบอตัลกัษณใ์หแ้บรนดม์ชีวีติ 

  3.1  แก่นแท้ของแบรนด์ (ความคิด) (Brand Essences) 

  3.2   บุคลิกภาพของแบรนด์ (ตัวตน) (Brand Personality) 

  3.3 ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (จุดเด่น) (Brand Identity System) 

  3.4  การรบัรู้ที่แบรนดค์าดหวงั (การเชื่อมโยงกบัผู้อื่น) (Brand Expected Perception) 

  3.5 การกระทำของแบรนด์ (Brand Action) 

  3.6 การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ (การสื่อสาร) (Brand Storytelling) 

จำนวนชั่วโมงที่สอน   

8 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายสำคัญของการวางกลยทุธก์ารตลาดตอ่การออกแบบอตัลกัษณ ์

 2. สามารถปรับประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการออกแบบอัตลักษณ์ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดีย และเอกสารประกอบการสอน 

 2. การอภิปรายซักถามความคิดเห็นของผู้เรียนจากการฟังบรรยาย และการดูสื่อประกอบการ

บรรยาย 

 3. การตอบคำถามจากคำถามทบทวน 

 4. การค้นคว้าข้อมูล 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื่อมัลติมีเดีย 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. ผลการเรียนรู้ 

 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา  

 1.2 ด้านความรู ้

  1.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่  

 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

  1.4.2 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  

  1.4.3 มีความฉลาดทางอารมณ์  

 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 สังเกตพฤติกรรมการรักษาระเบียบของชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการส่งผล

งานตรงตามเวลาที่กำหนด 
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 2.2 ด้านความรู ้

  2.2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบปลายภาค 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบ

ปลายภาคเรียน 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 สังเกตพฤติกรรมในการทำงานและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 

  2.4.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็น

ที่แตกต่าง 

  2.4.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. สัดส่วนของการประเมิน 

  3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 1 

   3.1.1 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ร้อยละ 1 

  3.2 ด้านความรู้ ร้อยละ 2 

   3.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่าง 

เป็นหมวดหมู่  ร้อยละ 2 

  3.3 ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 3 

   3.3.1 มีสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ร้อยละ 3 

  3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 3 

   3.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1 

   3.4.2 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพใน 

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ร้อยละ 1 

   3.4.3 มีความฉลาดทางอารมณ์ ร้อยละ 1 
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บทที่ 3 

การวางกลยุทธ์เพื่อการออกแบบอัตลักษณ์ 

  การออกแบบอตัลกัษณท์ี่ด ีสามารถดงึดดูความสนใจเรา้ความรู้สกึกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อ

หรอืใชบ้รกิาร อกีทั้งยงัชว่ยสรา้งการจดจำใหแ้กผู่้บรโิภคได ้ ในการออกแบบอตัลกัษณน์ั้นนกัออกแบบ

จำเปน็อยา่งยิ่งที่จะตอ้งมคีวามรู้ความเขา้ใจในศาสตรท์างดา้นการออกแบบและยงัตอ้งมคีวามเขา้ในในเรื่อง

ของกลยทุธท์างการตลาดอกีดว้ย  การวางกลยทุธท์างการตลาดนั้นจะชว่ยใหน้กัออกแบบเขา้ใจถงึภาพรวม

ของการสื่อสารองคก์รและสรา้งความแตกตา่งใหแ้บรนด ์

 1. ความสำคัญของการวางกลยทุธก์ารตลาดตอ่การออกแบบอตัลกัษณ ์

 การบริหารแบรนด์ มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการสร้างการรับรู้ (Perception) ให้ผู้บริโภคจดจำ 

และเข้าใจในสิ่งที่ องค์กรหรือสินค้านั้นๆ ต้องการจะสื่อออกไป การรับรู้จะเกิดขึ้นจากการวางแผนการ

ตลาด และการใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ว่ามี

ประโยชน์ หรือ มีลักษณะที่โดดเด่นจากคู่แข่งอย่างไร ซึ่งส่วนเหล่านี้จำเป็นที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ทั้ง

ได้ด้านของการแสดงความคิดเห็นและ เป็นกลุ่มแรกๆ สำหรับการสร้างความรับรู้กับลูกค้าโดยตรง  

 การสร้างอัตลักษณ์เป็นการสร้างสิ่งที่แสดงถึงความมีตัวตนขององค์กรที่สร้างความแตกต่าง

ให้กับองค์กรนั้น การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารความเป็นองค์กรไปสู่ผู้บริโภค 

เป็นสิ่งที่นักออกแบบควรศึกษาเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางการวางกลยุทธ์ในการออกแบบอัตลักษณ์

ทำให้เกิดความหลากหลายเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สามารถบอกถึงสถานะ แนวทางการดำเนิน

ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดขององค์กรนั้นองค์กรส่วนใหญ่จะมีการกำหนดเป็นนโยบายเพราะหากองค์กรใด

ไม่มีอาจส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านที่ไม่ดี องค์กรจึงต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้บุคคล

ภายนอกได้รับรู้ถึงตัวตนและความโดดเด่นขององค์กรของตน อีกทั้งคนในองค์กรเองก็จะต้องมีส่วนร้วม

ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านนั้นด้วย ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548, น.89-90) กล่าวว่า ความรู้ด้านการ

ตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้งานออกแบบประสบความสำเร็จ นักออกแบบควรเข้าใจกลไก

ทางการตลาดของสินค้าหรือองค์กรนั้นๆ เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร เข้าใจถึงความ

ต้องการหรือความจำเป็นกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายขององค์กร เพื่อที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ให้เหมาะ

สมที่สุดและสร้างคุณค่าให้เกิดเป็นแบรนด์ที่มีชีวิตขึ้นมา  
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 2. การวางกลยทุธก์ารตลาดที่มผีลตอ่การออกแบบอตัลกัษณ ์

 การแข่งขันเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่มาของการนำเทคนิคการตลาด (Marketing 

Techniques) มาใช้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ถึง

แม้ว่าลักษณะของสินค้าที่ผลิตออกมาในยุคดังกล่าวจะยังไม่มีความหลากหลายและอยู่ภายใต้การผลิต

ของผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย แต่เมื่อสินค้าเหล่านั้นถูกนำออกสู่ตลาดโดยผู้ขายหลายราย ผู้ขายจำเป็นที่จะ

ต้องนำเทคนิคการตลาดบางอย่างมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคจดจำและแยกแยะผู้ขายแต่ละรายออกจาก

กันได้ เบื้องต้นผู้ขายจึงตั้งชื่อ (Naming) สินค้าให้มีความเฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปมักเป็นชื่อเดียวกันกับ

ชื่อของผู้ขายเองเพื่อให้จดจำง่าย ในขณะที่ผู้ขายบางรายทำตราสัญลักษณ์ (Symbol) เพื่อสร้างการ

จดจำในมิติของภาพ ทำให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น เทคนิคดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่

ทำให้โลกได้รู้จักกับคำว่าแบรนด์ (Brand) โดยแบรนด์มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวบ่งชี้ (Brand as an 

Identifier) ที่ผู้บริโภคใช้เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับผู้ขายแต่ละราย  

 2.1 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 1.0 

  ในยุคนี้ผู้ผลิตได้นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มกำลังและ

ประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยียังมีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งและการกระจายสินค้า ทำให้ผู้

ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ผู้ขายมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อุตสาหกรรม

การผลิตจึงกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากในยุคนั้น ปิยะชาติ อิศรภักดี 

(2559, น. 11-14) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ จุดเด่นในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือความสำเร็จในการผลิต

สินค้าจำนวนที่มากพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับมวลชน (Mass) และยังสามารถลดต้นทุน

ต่อชิ้นให้ต่ำลง อย่างไรก็ดีเมื่อจำนวนสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น การแข่งขันในการขายจึงสูงขึ้นอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ ผู้ขายต้องพัฒนาวิธีสนับสนุนการขายใหม่ๆ จากเดิมที่ใช้แค่เทคนิคการตลาด (Product และ 

Price) ซึ่งไม่มีความซับซ้อนมากนัก สู่การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategic Marketing) ที่เป็นระบบ 

ซึ่งเข้ามาปรับเปลี่ยนกลไกในการทำธุรกิจให้แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเรียกว่า “กลยุทธ์ 4P” กลยุทธ์ดัง

กล่าวจะช่วยกำหนดแนวทางในการออกแบบการผลิตและการขายสินค้าให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอันประกอบไปด้วย 

  1)  สินค้า (Product) 

  2)  ราคา (Price) 

  3) สถานที่จัดจำหน่าย (Place) 

  4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
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 แนวคิดหลักของกลยุทธ์ 4P เกิดจากมุมมองของผู้ขายที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน เมื่อสินค้าส่วนใหญ่ในตลาดมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันและมีจำนวนมาก ผู้ขายจำเป็นที่จะต้อง

ออกแบบและปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างของสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่าง ได้แก่ ราคาสินค้า ผู้ขาย

พยายามทำให้ต้นทุนสินค้าของตัวเองต่ำลง เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าผู้ขายรายอื่น 

นอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งในการขายสินค้าก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ และท้ายที่สุดเพื่อสร้าง

ความแตกต่างให้ชัดเจน ผู้ขายจึงเริ่มนำกลยุทธ์การส่งเสริมการขายมาใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคตัดสิน

ใจซื้อสินค้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การแจกของแถม การซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น เพื่อที่จะ

ออกแบบกลยุทธ์ 4P ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้ขายจำเป็นต้องศึกษาถึงความ

ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยการทำวิจัยการตลาด (Market Research) เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญ

ในการออกแบบกลยุทธ์ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่มุ่งการขายสินค้ามากกว่าที่จะแข่งขันกันในส่วนของความ

สามารถในการผลิต 

 ในยุคนี้เริ่มมีการกล่าวถึงคำว่าการออกแบบอัตลักษณ์กันมากขึ้น เพราะเมื่อการขายเข้ามามี

บทบาทต่อความสำเร็จทางธุรกิจมากกว่าการผลิต ผู้ขายในยุคนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยง

คุณสมบัติของสินค้า (Product Features) และความต้องการของตลาดเข้าด้วยกัน อัตลักษณ์จึงถูกยก

ระดับจากการเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยแยกแยะที่มาของสินค้าสู่การเป็นเครื่องหมายการค้า (Trademark) ที่

แสดงถึงคุณภาพของสินค้าและข้อเสนอทางการตลาด และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ขายและนักการ

ตลาดใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติบางอย่างของสินค้าที่

แตกต่างไปจากคู่แข่ง 

 การสร้างอัตลักษณ์ให้องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ประสบความสำเร็จในยุค การตลาด 

1.0 ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการสื่อสารด้วยวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในรูปแบบ

ดังกล่าวแตกต่างจากในอดีตตรงที่เน้นการสื่อสารเชิงรับ คือสินค้าขายตัวเอง ผู้บริโภควิ่งเข้าหา สู่การ

สื่อสารเชิงรุก คือผู้ขายวิ่งเข้าหาผู้บริโภค เพื่อเสนอสินค้าโดยอาศัยสื่อกลางที่เข้าถึงในระดับมวลชน ไม่

ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์ สปอตวิทยุ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือการจัด

กิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารอัตลักษณ์ สื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคขนาดใหญ่ 

 2.2 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 2.0 

  ในช่วงปี ค.ศ. 1980 มีการเกิดขึ้นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และในเวลาไม่กี่ปีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
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อทิธพิลตอ่การใชช้วีติของคนในสงัคมอยา่งรวดเรว็ และสง่ผลตอ่ภาคธรุกจิเชน่เดยีวกนั ปยิะชาต ิอศิรภกัด ี

(2559, น. 16-18) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ ช่วงเวลาของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้นำพาสังคมเข้าสู่ยุคการตลาด 2.0 หรือยุคปฏิวัติสารสนเทศ (Information Revolution) 

ผู้บริโภคในยุคนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทำให้ผู้บริโภคฉลาดและรอบรู้มาก

ขึ้น ผู้ขายไม่สามารถขายสินค้าบนความไม่รู้ของผู้บริโภคได้อีกต่อไป การสื่อสารและให้ข้อมูลอย่างเปิด

เผยจากผู้ขายจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและเต็มใจที่จะจ่าย

เงินเพื่อซื้อสินค้ามากกว่าการถูกโฆษณาชวนเชื่อ ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ได้รับการออกแบบมาโดย

คำนึงถึงความต้องการของพวกเขาเป็นสำคัญ กลยุทธ์การตลาดจึงถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพื่อตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อยอดจากยุคการตลาด 1.0 ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นศูนย์กลาง (4P) 

สู่กลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์ 4C” สาระสำคัญของการ

เปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

  1)  สินค้า (Product) สู่ความต้องการของผู้บริโภค (Customer) แทนที่จะมองหา

สินค้าที่มีคุณสมบัติทั่วไป ผู้บริโภคเรียกร้องหาสินค้าที่แตกต่างไปจากเดิม สินค้าดังกล่าวยังต้องสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ ซึ่งกำลังเป็นนิยมในสังคมได้  

  2)  ราคา (Price) สู่ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) แทนที่จะพิจารณาเปรียบเทียบราคา

สินค้าเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดเส้นทางการซื้อ

เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า  

  3) สถานที่จัดจำหน่าย (Place) สู่ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) แทนที่จะไป

ซื้อสินค้า ณ สถานที่จัดจำหน่าย ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่หรือช่องทางที่ให้ความสะดวก

สบายกับตนเอง  

  4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) สู่การสื่อสาร (Communication) แทนที่จะ

สนใจโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและภาพลักษณ์ของสินค้า ข้อมูลดังกล่าวจึงต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเหตุผล

และความรู้สึกของผู้บริโภคได้ การสื่อสารทางอารมณ์ (Emotional Communication) ได้กลายมาเป็น

ตัวแปรใหม่ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่

สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับลูกค้าได้ 

 การเติบโตและพัฒนาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นำไปสู่การ

ดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ผู้บริโภค
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สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการได้จากร้านค้าทั่วโลก ข้อดีของ

อีคอมเมิร์ซในฝั่งของผู้บริโภค คือการเข้าถึงตลาดที่มีสินค้าให้เลือกจำนวนมากจากผู้ขายที่มีอยู่ทั่วโลก 

เท่ากับว่าอีคอมเมิร์ซได้ช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง ใน

ขณะที่ผู้ขายเองก็สามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลงได้มาก เพราะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอีกทั้งยัง

เปิดขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “คุณค่าของสินค้า 

(Product Values)” มากขึ้น คุณค่าดังกล่าวเชื่อมโยงกับมุมมอง ความคิด ความต้องการ รวมไปถึง

ประสบการณ์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ต่างกัน คุณค่าที่ตอบสนอง

ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้คือมูลค่าเพิ่ม (Market Values Added) ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญ

ต่อการแข่งขันในยุคนี้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ผู้ขายจำเป็นต้อง

ระบุให้ชัดเจน และเฉพาะเจาะจงว่าต้องการทำตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มไหน การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภค

สามารถทำได้โดยอาศัยกลไกการวิจัยผู้บริโภคเข้ามาช่วยในการแยกแยะและจัดกลุ่ม กลยุทธ์การตลาดที่

นำมาใช้จึงเป็นการพัฒนากลยุทธ์ 4C เป็น “กลยุทธ์ STP” ดังที่ ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548, น.91) 

อธิบายไว้ ดังนี้ 

  1)  S (Segmentation) คือ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะที่สามารถจัดกลุ่ม

ได้ โดยแบ่งตามลักษณะพื้นฐานประชากรศาสตร์ (Demographic) ความชอบและรูปแบบการใช้ชีวิต 

(Psychographic) พฤติกรรม ผู้บริโภค (Behavioral) หรือพื้นที่และสภาพแวดล้อม (Geographic) 

เป็นต้น 

  2) T (Targeting) คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกผู้บริโภคกลุ่มใด กลุ่ม

หนึ่งตามที่ได้แบ่งกลุ่มไว้ การตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย อาจพิจารณาจากขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 

โอกาสในการขยายตัวของกลุ่ม โอกาสในการสร้างผลกำไร จำนวนคู่แข่งในตลาด และแนวทางการ

ดำเนินธุรกิจของผู้ขายเป็นสำคัญ 

  3) P (Positioning) คือ การระบุตำแหน่งคุณลักษณะของสินค้าให้มีความสอดคล้อง

ตามเงื่อนไข 4C และกลุ่มเป้าหมายที่ได้เลือกไว้ เพื่อให้ผู้ขายสามารถผลิตสินค้าออกมาให้ตรงตาม

ลักษณะดังกล่าว ตลอดจนสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง โดยตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายได้ 

  ในยุคการตลาด 2.0 บทบาทของอัตลักษณ์องค์กรนอกจากจะมีสถานะเป็นเครื่องหมาย

ทางการค้าแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับคุณค่าของสินค้า ทั้งในส่วนของประโยชน์

ใช้สอยและความรู้สึกที่เกิดต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้บริโภคได้ทำให้บทบาทของอัตลักษณ์องค์กรมี
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ความสำคัญเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคมองหาสินค้าที่ต้องการโดยพิจารณาจากแบรนด์ที่ตนเองเชื่อถือ

และยอมรับ ทำให้เกิดการวางกลยุทธ์และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งไปในทิศทางที่เพิ่ม

คุณค่าให้กับแบรนด์ ซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 เมื่อสินค้าถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอย่างเฉพาะ

เจาะจง การบริหารความสัมพันธ์จึงเริ่มมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รูปแบบการสื่อสารระหว่าง

แบรนด์และผู้บริโภคกลายเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ด้วยการ

สนับสนุนทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล ทำให้ผู้บริโภคสามารถแสดง

ความคิดเห็นและความรู้สึกไปยังแบรนด์ได้มากขึ้น รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์ที่ตอบ

โจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้การสื่อสารแบบสองทางเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด

สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าประเมินของแบรนด์ และนับเป็นวิวัฒนาการด้านการสื่อสารที่ทำให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น  

 2.3 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 3.0 

  การเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็สง่ผลใหผู้้บรโิภคสามารถตดิตอ่สื่อสาร

กนัไดก้วา้งไกลและครอบคลมุมากขึ้น สง่ผลถงึการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของผู้บรโิภคซึ่งเขา้สู่รปูแบบการ

ดำเนนิชวีติออนไลน ์ นอกเหนอืจากการใชง้านในเชงิขอ้มลูและขา่วสาร ผู้บริโภคเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกับคนรอบข้าง พฤติกรรมดังกล่าวเป็น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเครื่องมือชนิดใหม่ในโลกออนไลน์ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สื่อสังคม

ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) จนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียล

เน็ตเวิร์ก (Social Network)  สื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับข้อมูลและเรื่อง

ราวที่เกิดขึ้นในสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ในเฟซบุ๊กจะมีปุ่มไลค์ (Like) ซึ่งใช้แสดงการรับรู้หรือชื่นชอบ 

ปุ่มแชร์ (Share) ซึ่งผู้บริโภคใช้แบ่งปันเรื่องราวที่สนใจให้กับคนรอบข้าง ปุ่มแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ซึ่งผู้บริโภคใช้แสดงความคิดของตนเองในรูปแบบตัวอักษร สะท้อนให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ต

และสื่อสังคมออนไลน์ทำให้โลกแคบลง จากยุคการตลาด 2.0 ที่โลกออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญในการ

เข้าถึงข้อมูล สู่ยุคการตลาด 3.0 หรือยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นยุคที่เพิ่มความสามารถในการ

สื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลระหว่างบุคคลมากขึ้น ปยิะชาต ิอศิรภกัด ี(2559, น. 26-31) อธิบายไว้ สรุป

ได้ดังนี้ การเชื่อมโยงกันของผู้บริโภคได้เข้ามามีบทบาทต่อความคิดและการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคเริ่มปล่อยให้ “เรื่องราว (Content/Story)" ที่มีการอัพเดตผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดและการตัดสินใจ ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็น มุมมอง และทัศนคติที่หลากหลาย มีการสื่อสารที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ พฤติกรรมดัง

กล่าวส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพราะ

การรับรู้ข้อมูลจากหลากหลายด้าน การตัดสินใจของผู้บริโภคจึงมักได้รับอิทธิพลมาจากคำแนะนำหรือ

ข้อคิดเห็นของคนรอบข้าง ซึ่งเป็นคนที่พวกเขาเชื่อมั่นและไว้ใจ ทำให้นักการตลาดต้องมีการปรับ

กระบวนทัพครั้งใหญ่อีกครั้ง เพราะนอกจากแบรนด์จะต้องสามารถนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบ

สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว แบรนด์ยังต้องอาศัยการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Marketing) เข้ามาช่วยสร้างความน่าสนใจ เพื่อทำให้สินค้าและแบรนด์มีความแตกต่าง และโดดเด่นจาก

คู่แข่งบนความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า เมื่อผู้บริโภคมีอํานาจในการเลือกรับเรื่องราวและข้อมูล ทำให้การ

สื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ต้องปรับการให้ความสำคัญไปสู่การสื่อสารบทบาทของ

แบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของสังคมและผู้บริโภค เพื่อตอบสนองต่อความรู้สึก ความกังวล และ

ความคาดหวังที่สังคมมีร่วมกัน หรือเรียกว่า เป็นการวางแผน “กลยุทธ์การตลาดโดยมีสังคมเป็น

ศูนย์กลาง (Social Based Strategic Marketing)”  

  แบรนด์ที่จะดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้ประสบความสำเร็จในยุคการตลาด 3.0 ควรยึด

หลักสำคัญ 3 องค์ประกอบที่เรียกว่า “กลยุทธ์ 3i” ได้แก่  

  1) อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

  2) คุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ (Brand Integrity) ซึ่งแบรนด์จะต้องดำเนินการอย่าง

โปร่งใสและจริงใจ  

  3) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาผู้บริโภค  

 เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังต่อแบรนด์มากขึ้น แบรนด์จึงต้องพยายามทำให้องค์ประกอบ

ทั้งสามข้อมีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ จากปัจจัยข้างต้นและ

กลยุทธ์ที่นำมาใช้ แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้บริโภคมีอํานาจมากขึ้นเท่าไร คำว่าแบรนด์ก็ยิ่งมีความสำคัญต่อ

จุดยืนและอนาคตของธุรกิจมากเท่านั้น 

 การตลาด 3.0 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการที่แบรนด์ เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจ

โดยอาศัยการตลาดเชิงคุณค่าต่อสังคมเป็นหลัก การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

ตัวสินค้าและบริการเพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณค่าของแบรนด์ที่มีต่อสังคม หากแบรนด์สนใจแต่เพียง

ผลกำไรจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้นิยามและความหมายของคำว่า 

“แบรนด์" เติบโตขึ้นอีกครั้ง และเมื่อผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณค่าของแบรนด์ที่มีต่อสังคมและสินค้า

ในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้แบรนด์กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าการตลาด 
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 2.4 การวางกลยทุธก์ารตลาดในยคุ 4.0 

  จากยคุ 3.0 มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยา่งชา้ๆ โดยมเีทคโนโลยแีละนวตักรรมเปน็หวัใจ

สำคญัที่แทรกซมึเขา้มาเปน็สว่นหนึ่งในชวีติ เนื่องจากเทคโนโลยเีปน็สิ่งที่ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน

ของมนษุยไ์ดด้ทีี่สดุ เทคโนโลยเีหลา่นั้นทำการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเขา้ดว้ยกนัและกา้วเขา้สู่ยคุที่เรยีกวา่ 

“สงัคมดจิทิลั” อยา่งแทจ้รงิ จากการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดของอปุกรณด์จิทิลัพกพาที่เพิ่มอำนาจใหก้บัผู้

บรโิภคมากขึ้น การยกระดบัรปูแบบการใชง้านโลกออนไลนจ์ากการสื่อสารมาสู่การทำกจิกรรมดจิทิลัในรปู

แบบตา่งๆ เปน็ที่มาของการเปลี่ยนพฤตกิรรมและรปูแบบการดำเนนิชวีติของผู้บรโิภค 

  สงัคมดจิทิลัมสีว่นสำคญัในการพลกิโฉมหนา้ยทุธศาสตรท์างธรุกจิตั้งแตย่คุการตลาด 1.0 

มาจนถงึยคุการตลาด 3.0 ที่การสรา้งอตัลกัษณเ์ปน็เครื่องมอืที่ถกูใชเ้พื่อสนบัสนนุกลยทุธท์างการตลาด 

เริ่มตน้จากการเปน็เพยีงสญัลกัษณท์ี่ชว่ยแยกแยะผู้ขาย สู่การเปน็เครื่องหมายการคา้ที่สรา้งความเชื่อมั่นให้

กบัผู้บรโิภคและกลายเปน็ทรพัยส์นิที่มมีลูราคาสงูขององคก์ร ทั้งหมดนั้นการสรา้งแบรนดล์ว้นแตถ่กูดำเนนิ

ไปในทศิทางที่สรา้งมลูราคาเพิ่มใหก้บัธรุกจิ นั่นเปน็เพราะสงัคมผู้บรโิภคยงัคงยอมรบัและใหค้วามสำคญั

กบัคณุคา่ที่ไดจ้ากสนิคา้และบรกิารเปน็หลกั บทบาทของแบรนดจ์งึเปน็เพยีงแคส่ิ่งสนบัสนนุที่ชว่ยสรา้ง

มลูคา่เพิ่มใหก้บัธรุกจิ จนกระทั่งในยคุการตลาด 3.0 คำวา่แบรนดถ์กูยกระดบัความสำคญัใหเ้ทยีบเทา่กบั

การตลาดในฐานะรปูแบบของการตลาดที่มุ่งเนน้การสรา้งคณุคา่ใหก้บัแบรนด ์ เมื่อเขา้สู่ยคุสงัคมดจิทิลั ผู้

บรโิภคไมไ่ดเ้ปน็เพยีงแคศ่นูยก์ลางแตเ่พราะเปน็ผู้เขยีนกฎเกณฑข์ึ้นเอง คณุคา่จงึเปน็สิ่งที่สำคญัที่สดุ ธรุกจิ

ที่สรา้งคณุคา่ตอ่ผู้บรโิภคไดก้ลายเปน็ธรุกจิที่ผู้บรโิภคสนบัสนนุใหป้ระสบความสำเรจ็ ขณะที่ธรุกจิที่ไมม่ี

คณุคา่จะกลายเปน็คนแปลกหนา้สำหรบัผู้บรโิภคและสญูเสยีพื้นที่ยนืไปในที่สดุ ดงันั้นกลยทุธก์ารตลาด 

4.0 จงึจำเปน็ตอ้งเริ่มตน้ขบัเคลื่อนการสรา้งคณุคา่เพื่อนำไปสู่มลูคา่ที่ตอ้งการ และในเมื่อคณุคา่ทั้งหมดถกู

เชื่อมโยงเขา้กบัสิ่งที่เรยีกวา่แบรนด ์ กลยทุธท์ั้งหมดจงึตอ้งมุ่งไปสู่การเลยีนแบบกระบวนการของผู้บรโิภค

โดยการทำใหแ้บรนดม์ชีวีติเพื่อสรา้งสายสมัพนัธก์บัผู้บรโิภคโดยใหส้ายสมัพนัธม์บีทบาทนำหนา้ธรุกจิเชน่

เดยีวกบัที่ผู้บรโิภคมตีอ่ผู้บรโิภคดว้ยกนัเอง 

  ความสำเรจ็ของแบรนดใ์นยคุ 4.0 นั้น แบรนด์ต้องรู้จักและเข้าใจตัวตนของตัวเอง เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ผู้บริโภคและสังคมรอบข้าง ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด

และการตัดสินใจของผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดในยุคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 4P, 4C, STP และ 3i ทั้งหมด

นั้นยังมีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาบางอย่างที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่า

ให้กับแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในยุคการสร้างแบรนด์ 4.0 หรือเรียกว่า กลยุทธ์การสร้างคุณค่า
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โดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลาง (Brand Centered Values Creation) มีกฎพื้นฐานสำคัญอยู่ 3 ข้อ ดัง

ที่ ปยิะชาต ิอศิรภกัด ี(2559, น. 106-118) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  กฎข้อที่  1  การดำเนินชีวิตแบบผสมผสานของผู้บริโภค (Hybrid Consumer’s 

Journey) ผู้บริโภคมีชีวิตอยู่ในโลกออฟไลน์ แต่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ โดยไม่สามารถแยกทั้ง

สองโลกนี้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานของผู้บริโภค คือ ผู้

บริโภคมีแนวโน้มจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านโลกออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าโลกออนไลน์จะยิ่ง

ใหญ่แค่ไหน ผู้บริโภคยังมีชีวิตอยู่ในโลกออฟไลน์ พวกเขาพักอาศัยอยู่ในบ้านจริง รับประทานอาหารจริง 

ใส่เสื้อผ้าจริง ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกออนไลน์ เป็นส่วนผสมของโลกออนไลน์และโลกออฟ

ไลน์ เช่น สนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และรับประทานอาหารไปด้วย ออกกำลังกายในขณะที่เช็ก

ข้อมูลตลาดหุ้น เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวจะถูกมองและนิยามว่าเป็นพฤติกรรมใหม่ โจทย์หลักของนัก

สร้างแบรนด์ในยุคการสร้างแบรนด์ 4.0 คือการทำความเข้าใจรอยต่อกลไกการเชื่อมโยงและความ

สัมพันธ์ของโลกทั้งสองนี้ กลยุทธ์แรกที่จะนำแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จ คือการก้าวข้ามจากความเข้าใจที่มี

ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไปสู่รูปแบบในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งก็คือการสร้างสาย

สัมพันธ์กับผู้บริโภคนั่นเอง 

  กฎข้อที่  2  อนุพันธ์ของแบรนด์ (Brand Derivatives) การสร้างแบรนด์ให้มีชีวิตขึ้น

มาในทุกรูปแบบล้วนเป็นผลลัพธ์และได้รับการถ่ายทอดมาจากแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Brand) 

โดยเรียกแบรนด์ที่เป็นผลลัพธ์ดังกล่าวว่าอนุพันธ์ของแบรนด์ เมื่อผู้บริโภคในฐานะคนคนหนึ่งสร้าง

แบรนด์บุคคล ผู้ขายจึงต้องสร้างแบรนด์ให้มีชีวิตเหมือนกับคนคนหนึ่งเช่นกัน ภายใต้สังคมดิจิทัลที่การ

สื่อสารแทรกซึมทุกรอยต่อในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริโภคไม่เพียงแต่เข้าถึงสินค้าหรือแบรนด์ที่พวกเขา

ต้องการ แต่พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวของแบรนด์ในเชิงลึกได้ด้วย การถ่ายทอดเรื่องราว

ของแบรนด์นั้นกลายเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่

เชื่อมโยงกับสินค้า (Product Brand) แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับการให้บริการ (Service Brand) แบรนด์ที่

เชื่อมโยงกับองค์กร (Corporate Brand) หรือแม้กระทั้งแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับประเทศ (Country 

Brand)  จะพบว่าทุกแบรนด์บนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดที่แท้จริงมาจาก “คน” หรือถ้าจะให้

เข้าใจได้ถูกต้องก็คือเป็นผลลัพธ์มาจาก แบรนด์บุคคล ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีอิทธิพล

ต่อ)แบรนด์เหล่านั้น จึงสรุปได้ว่าการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 คือการก้าวข้ามจากการระบุเพียงแค่จุดยืน

ของแบรนด์ (Brand Positioning) หรือตําแหน่งทางการตลาด ไปสู่การทำให้แบรนด์มีชีวิต (Brand 

Personification) นั่นเอง  
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  กฎข้อที่  3  คุณค่าของแบรนด์ (Brand Values) คุณค่าของแบรนด์ คือ คุณค่าร่วมที่

เชื่อมโยง (Shared Values) ผสมผสานกัน คุณค่าเฉพาะ (Unique Values) เป็นกระบวนการสร้าง

คุณค่าโดยมีแบรนด์เป็นศูนย์กลาง แบรนด์ที่มีชีวิตจะสามารถสร้างคุณค่าร่วมที่เชื่อมโยงและอาศัยคุณค่า

เฉพาะที่มีแต่แบรนด์นั้นๆ ทำได้ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (Consumer Engagement Level) 

เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีมูลค่า (สินค้าหรือบริการ) ให้กับผู้บริโภคได้   

  กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 4.0 จึงต้องนำแบรนด์ที่มีชีวิตสร้างหรือเข้าสู่ “เครือข่ายแห่ง

คุณค่าที่แบรนด์และผู้บริโภคมีร่วมกัน” แบรนด์จะต้องทำให้ผู้บริโภคยุคนี้ตัดสินใจซื้อคุณค่าร่วมก่อนที่

จะยอมเสียเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ที่ทำให้คุณค่ามาก่อนมูลค่า 

ระดับการมีส่วนร่วมกับคุณค่าเฉพาะของแบรนด์ แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

   1) การมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของตนเองโดยมีส่วน

ร่วมบางส่วน (engagement) 

   2) การมีส่วนร่วมที่เกิดจากคุณค่าร่วมที่โดดเด่น ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการใหม่

จากคุณค่าเฉพาะใหม่ของแบรนด์ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางความคิด (endorsement) 

   3) การมีส่วนร่วมในระดับของการร่วมกันสร้าง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในเชิง

กระบวนการ (empowerment) 

  ความสัมพันธ์ที่ประกอบขึ้นด้วยความเข้าใจ (คุณค่าร่วม) และความสามารถในการแก้

ปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดที่เฉพาะเจาะจง (คุณค่าเฉพาะ) ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่าง

แบรนด์กับผู้บริโภคแข็งแรงมากขึ้นจนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะส่งเสริม

และสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลายเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในการทำบางสิ่งบางอย่าง 

ที่จะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กฏทั้ง 3 ข้อจึงเป็นกลยุทธ์ที่สรุปความเข้าใจและกลไกในการ

สร้างแบรนด์ 4.0 เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 3. การออกแบบอตัลกัษณใ์หแ้บรนดม์ชีวีติ 

 การแขง่ขนัในยคุการสรา้งแบรนด ์4.0  ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการทำใหแ้บรนดม์ชีวีติและมี

คณุคา่ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดคุณค่าเหล่านั้นผ่านเรื่องราวของแบรนด์ไปสู่การรับรู้แบรนด์ (Brand 

Perception) จนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลาย ในยุคที่ผู้ประกอบการดิจิทัลเพิ่มจำนวนมากขึ้น การ

สร้างความแตกต่างจะทำได้ยากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้บริหารแบรนด์แต่ละราย

ย่อมมองหาความแตกต่าง ที่จะนำมาใช้เป็นจุดขายให้กับสินค้าและบริการของตนเอง อุปกรณ์ดิจิทัลพก
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พาเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการสร้างความแตกต่างด้วยวิธีการใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่

ยอดเยี่ยมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ในยุคการสร้างแบรนด์ 4.0 แบรนด์จะต้องมีบุคลิกภาพและมีชีวิต

มากกว่าแค่เพียงจุดยืนทางธุรกิจ การที่จะทำเช่นนั้นได้ธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการบริหารจัดการ

โดยมี “แบรนด์เป็นศูนย์กลาง (Brand Centralization)” ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 6 ส่วนของแบรนด์ที่มี

ชีวิต ปยิะชาต ิอศิรภกัด ี(2559, น.160) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  3.1 แก่ นแท้ของแบรนด์ (ความคิด) (Brand Essences) คือการทำให้ความคิดของ

แบรนด์ “จับต้องได้” ซึ่งประกอบไปด้วย “สิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำ” แก่นแท้ของแบรนด์ก็เป็นหลักยึดทาง

ความคิดและการกระทำ ที่ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศนำทางให้แบรนด์ ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยไม่สูญเสีย

ตัวตนไปตามสถานการณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร แก่นแท้ของแบรนด์ก็จะกลายเป็น 

“คุณค่าหลักที่แบรนด์มีร่วมกับผู้บริโภค” สั่งสมจนเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงจนไม่มีใครสามารถ

แทนที่ได้ การมีแก่นแท้ที่แข็งแรงช่วยให้ความคิดของแบรนด์ชัดเจน เข้าถึง และเชื่อมโยงได้ง่าย ซึ่งนับ

เป็นสิ่งท้าทายในการทำให้แบรนด์มีชีวิต เมื่อแบรนด์มีชีวิต ความมีชีวิตจะถูกสะท้อนผ่านภาพและการ

รับรู้ที่ทุกคนมองเห็น ทั้งในส่วนของอารมณ์และเหตุผลในฐานะคนคนหนึ่งผ่านบุคลิกภาพของแบรนด์

นั่นเอง 

  3.2  บุคลิกภาพของแบรนด์ (ตัวตน) (Brand Personality) คำว่าภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ (Brand Image) คำนี้ถูกกล่าวถึงมากในยุคการตลาด 3.0 ในฐานะองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ

กลยุทธ์ 3i ความหมายของคำว่าภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจอาจหมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้และ

เกิดประสบการณ์ต่อแบรนด์ เนื่องมาจากการสื่อสาร การโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น 

ทำให้ระดับความสำคัญของภาพลักษณ์เชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถของผู้บริโภค ในการเข้าถึง

ข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เมื่อเข้าสู่ยุคการสร้างแบรนด์ 4.0 ความสัมพันธ์ระหว่าง

แบรนด์กับผู้บริโภคมีมากกว่าแค่สินค้าและบริการ การมีชีวิตของแบรนด์เกี่ยวโยงตั้งแต่สิ่งที่แบรนด์ คิด

ไปจนถึงสิ่งที่แบรนด์ทำทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของแบรนด์ ทำให้ขอบเขตการรับรู้

และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์เพิ่มสูงยิ่งขึ้น คำว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ในยุคการสร้าง

แบรนด์ 4.0 จึงครอบคลุมคำว่า “ตัวตน” ของแบรนด์อย่างแท้จริง หรือที่จะเรียกต่อจากนี้ไปว่า 

บุคลิกภาพของแบรนด์  

  ปยิะชาต ิอศิรภกัด ี (2559, น.177) อธิบายถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ไว้ดังนี ้ แบรนด์ที่มี

ชีวิตย่อมต้องมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเฉพาะของแบรนด์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแบรนด์   

สอดคล้องกับแนวทางการสร้างแบรนด์ยุค 4.0 อันเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งที่แบรนด์คิดและทำ   
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จนกลายเป็นบุคลิกภาพและนำไปสู่การสร้างประสบการณ์เฉพาะที่แบรนด์ให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งหมดนั้นเป็นพื้นฐานของการทำให้แบรนด์มีชีวิตและเชื่อมโยงกับผู้

บริโภคได้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามถ้าการมีชีวิตของแบรนด์เป็นธรรมชาติและเป็นเงื่อนไขพื้น

ฐานของการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้ การนำเสนอความแตกต่างและความโดดเด่นผ่าน

เรื่องราวและสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความแตกต่างที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความ

เป็นแบรนด์จึงจะเป็นความแตกต่างที่สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์อย่างแท้จริง 

  3.3  ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์  (จุดเด่น) (Brand Identity System) อัตลักษณ์

ของแบรนด์จะบ่งบอกจุดเด่นที่บ่งชี้ความเป็นแบรนด์ และยังเชื่อมโยงการรับรู้ของผู้บริโภคกลับมาที่

แบรนด์อีกด้วย ผู้บริโภคจะจดจำและนึกถึงแบรนด์ทุกครั้งที่ได้สัมผัส ทำให้อัตลักษณ์เหล่านั้นกลายเป็น

สิ่งแรกที่ผู้บริโภคนึกถึง อัตลักษณ์ของแบรนด์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและสนับสนุนแบรนด์ทั้งในมิติ

ของการมีชวีติและการดำเนนิธรุกจิ สรา้งความแตกตา่งจากแบรนดอ์ื่นๆ ภายใตก้รอบการสรา้งแบรนด ์4.0 

ปยิะชาต ิอศิรภกัด ี(2559, น.180-183) ได้แบ่งกลุ่มอัตลักษณ์ได้เป็น 4 กลุ่มพื้นฐาน ดังนี้ 

   1) อัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ (Graphical Identity) เป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่สะท้อน

ผ่านการมองเห็นของผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้จากโลโก้ (Logo) รูปที่ใช้ 

(Image) แบบตัวอักษรที่ใช้ (Font) สี (Color) ลายเส้น (Texture) และลักษณะงานการออกแบบเฉพาะ

อื่นๆ ตัวอย่างของอัตลักษณ์ที่มองเห็นได ้

   2) อัตลักษณ์ที่สามารถสัมผัสได้ (Sensorial Identity) อัตลักษณ์ที่สัมผัสได้โดยการ

รับรู้ในมิติอื่นๆ เช่น การได้ยิน การได้กลิ่น เป็นต้น 

   3) อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Identity) ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะซึ่งผู้

บริโภคจะกระทำร่วมกับแบรนด์หรือกระทำต่อแบรนด์เท่านั้น โดยทั่วไปมักเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการ

ดำเนินชีวิตของผู้บริโภค  

   4) อัตลักษณ์เชิงประโยชน์ (Functional Identity) เป็นอัตลักษณ์ที่มีความแข็งแรง

และมีศักยภาพจนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการของแบรนด์ เป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

มากกว่าเป็นสิ่งใหม่ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอัตลักษณ์เชิงประโยชน์มักเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค่าเฉพาะ

ของแบรนด์ที่มีต่อผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงหรือแก้ปัญหาบางอย่างให้

กับผู้บริโภคได้  

   เนื่องจากอัตลักษณ์เป็นจุดที่แบรนด์และผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงกันมากที่สุด การ

ดำเนินการใดๆ ของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจึงมักเริ่มต้นที่ระบบอัตลักษณ์เสมอ นั่นเป็นเพราะ
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บ่อยครั้งผู้บริโภคจะรับรู้เรื่องราวของแบรนด์ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ของแบรนด์

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกลไกทางธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการรีแบรนดิ้ง 

(Rebranding) การปรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (Business Repositioning) หรือการปรับภาพลักษณ์ให้

ทันสมัย (Brand Rejuvenating) ทั้งหมดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทั้งสิ้น 

  3.4 การรับรู้ที่แบรนด์คาดหวัง (การเชื่อมโยงกับผู้อื่น) (Brand Expected 

Perception) ความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วม ส่วนจะเป็นการมีส่วนร่วมในมิติของกลยุทธ์ หรือ

การสื่อสารนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกกับ

แบรนด์เสมอเมื่อพวกเขานึกถึงหรือได้มีโอกาสสัมผัสกับแบรนด์ ยิ่งการมีส่วนร่วมนั้นมีผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนมากเท่าไร ช่องว่างในการรับรู้ก็ยิ่งมีมากเท่านั้น การคาดการณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคจึงสำคัญต่อ

การออกแบบ การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีร่วมกับแบรนด์ เพราะความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนด

พฤติกรรมผู้บริโภคว่าจะทำอะไรต่อไป ในกรณีของกิจกรรมดิจิทัลมีการนำเอาองค์ความรู้ที่เรียกว่า การ

ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) มาเป็นกรอบกำหนดการรับรู้ของผู้บริโภค เพื่อ

เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) ที่ต้องการจะถ่ายทอดและพฤติกรรมที่ผู้

บริโภคตอบสนองต่อแบรนด์  

  3.5 การกระทำของแบรนด์ (Brand Action) ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเสมอๆ มักพบว่า

สิ่งที่แบรนด์พูดกับสิ่งที่แบรนด์ทำนั้นแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ภาพลักษณ์

ของแบรนด์จึงถูกมองว่าเป็นอะไรที่ฉาบฉวยและไม่มีน้ำหนัก ในยุคการสร้างแบรนด์ 4.0 นั้น แบรนด์ที่

ประสบความสำเร็จคือแบรนด์ที่มีชีวิต การแสดงออกของแบรนด์จึงมีเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวันและ

เรื่องราวของธุรกิจ ทำให้แบรนด์ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองแสดงออกมากขึ้น ภาพลักษณ์ของ

แบรนด์จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากเฉพาะส่วนที่แบรนด์ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ แต่ต้องเกิดจากส่วนผสมของ 

กลยุทธ์ธุรกิจของแบรนด์ (Business Strategy) กับกลยุทธ์การสื่อสารของแบรนด์ (Communication 

Strategy) การแสดงออกถึงความสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์การสื่อสารเป็นการ

แสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค หากแบรนด์พูดแต่ไม่ทำผู้บริโภคจะเสื่อมศรัทธา แต่หากทำแล้วไม่พูดผู้

บริโภคจะไม่เข้าใจจุดยืนทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มคุณค่าและสร้างการมีส่วนร่วม 

  3.6 การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ (การสื่อสาร) (Brand Storytelling)  วิธีเล่า

สำคัญเทา่กบัเรื่องราว ทกุแบรนดม์เีรื่องราวที่ดแีตแ่บรนดท์ี่ประสบความสำเรจ็จะมวีธิถีา่ยทอดเรื่องราวที่ยอด

เยี่ยม ซึ่งในปัจจุบันแนวทางในการถ่ายทอดเรื่องราวแล้ว วิธีการและรูปแบบที่ใช้สื่อสารสร้างความแตก

ต่าง และส่งเสริมคุณค่าให้กับแบรนด์ได้ ปัจจุบันมีวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ที่หลากหลายโดย
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มกีารพจิารณาการนำไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของเรื่องราวและโอกาสในการรบัรู้ ปยิะชาต ิ อศิรภกัด ี

(2559, น.194) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้  

  1) การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยงานเขียน งานเขียนควรอยู่ในรูปแบบบทความที่มีการเชื่อม

โยงและเป็นธรรมชาติเหมือนมีคนเล่าให้ฟัง ข้อดีคือสั้น กระชับ ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงง่ายและได้ข้อมูล

ครบถ้วน ข้อเสียคืองานเขียนที่ยาวต้องใช้เวลาทำความเข้าใจมาก ติดตามยาก 

  2) การถา่ยทอดเรื่องราวดว้ยภาพ การนำเสนอภาพควรสอดคลอ้งกบับคุลกิภาพของแบรนด ์

ขอ้ดคีอืแตล่ะภาพถา่ยทอดเรื่องราวไดม้หาศาล รบัรู้ไดใ้นระยะเวลาสั้น ผู้บรโิภคลำดบัความคดิและเหตกุารณ์

ไดง้า่ย ข้อเสียคือบางภาพอาจทำความเข้าใจได้ยาก สื่อสารรายละเอียดได้น้อย 

  3) การถ่ายทอดเรื่องราวแบบผสมผสาน (ภาพ ตัวเลข และงานเขียน) ผู้ถ่ายทอดต้องมี

ความสามารถในการเชื่อมโยงและมีประสบการณ์ ข้อดีคือมีความสมบูรณ์ในตัวเอง กระชับ น่าเชื่อถือ 

ตอบสนองการรับรู้ทุกด้าน ข้อเสียคือการลดทอนเนื้อหาบางส่วนอาจทำให้สูญเสียรายละเอียดที่สำคัญ 

  4) การถ่ายทอดเรื่องราวแบบเคลื่อนไหว เน้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าความ

สมบูรณ์แบบ ข้อดีคือเล่าเรื่องได้ชัดเจน มีองค์ประกอบครบถ้วน จินตนาการตามได้ง่าย ข้อเสียคือใช้

ทรัพยากรในการรับรู้สูงที่สุด บางครั้งไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทุกเรื่องราวของแบรนด์ได้ 

 คุณค่าของแบรนด์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจกับกลยุทธ์

ทางการสื่อสารเข้าด้วยกัน สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มคุณค่า ตลอดจนสนับสนุนในการถ่ายทอดเรื่องราว

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการออกแบบอัตลักษณ์นั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการมีชีวิต

ของแบรนด์ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วนโดยอาจสื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์ต่างๆ โลโก้ สีอัตลักษณ์ 

ตัวอักษรอัตลักษณ์ ภาพ และเรื่องราว  

สรุป 

 ความรู้ด้านการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนในการออกแบบอัตลักษณ์ การสร้าง

ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนงานธุรกิจ การสร้างความเข้าใจถึงแก่นแท้ขององค์กร ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการขององค์กร กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค คู่แข่งทางธุรกิจ รวมถึงการทำความเข้าใจกับกิจกรรม

และการวางแผนทางการตลาดต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคิด การสื่อสารภาพลักษณ์ต่างๆ 

ให้มีความเหมาะสมและสร้างคุณค่าให้เกิดเป็นแบรนด์ที่มีชีวิตขึ้นมา 

 ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์

การตลาดที่นำมาใช้กระตุ้นกระบวนการซื้อขายสินค้าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่าง
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ยาวนาน แบรนด์เติบโตขึ้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนในฐานะของชื่อหรือตราสัญลักษณ์ในยุคเริ่มต้น สู่

การเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับรองคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าและบริการในยุค

การตลาด 1.0 หลังจากนั้นแบรนด์ได้ กลายมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและธุรกิจ 

สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคในยุคการตลาด 2.0 จนในที่สุด ยุคการตลาด 

3.0 แบรนด์กลายมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงของกิจกรรมทางการตลาด มาสู่ยุคสังคมดิจิทัลในยุคการตลาด 4.0 

ซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ตั้งกฏเกณฑ์และให้ความสำคัญกับคุณค่ามากที่สุด  ด้วยเหตุผลของพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนไป การสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการไปสู่การรับรู้แบรนด์ที่มีชีวิต ซึ่งมีองค์

ประกอบหลัก 6 ส่วน ได้แก่ 

 1) แก่นแท้ของแบรนด์ (ความคิด) (Brand Essences) 

 2) บุคลิกภาพของแบรนด์ (ตัวตน) (Brand Personality) 

 3) ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (จุดเด่น) (Brand Identity System) 

 4) การรับรู้ที่แบรนด์คาดหวัง (การเชื่อมโยงกับผู้อื่น) (Brand Expected Perception) 

 5) การกระทำของแบรนด์ (Brand Action)  

 6) การถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ (การสื่อสาร) (Brand Storytelling)  
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายความสำคัญของการวางกลยุทธ์การตลาดต่อการออกแบบอัตลักษณ์ 

 2. ในยุคการตลาด 1.0 มีการใช้กลยุทธ์การตลาดอะไร อธิบายมาพอสังเขป 

 3. ในยุคการตลาด 2.0 มีการใช้กลยุทธ์การตลาดอะไร อธิบายมาพอสังเขป 

 4. กลยุทธ์ STP มีการพัฒนามาจากกลยุทธ์ใด และมีลักษณะอย่างไร 

 5. จงอธิบายคำว่า “สงัคมดจิทิลั” มาพอสงัเขป 

 6. เหตุใดอปุกรณด์จิทิลัพกพาจงึมบีทบาทตอ่การขบัเคลื่อนธรุกจิ 

 7. บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) สามารถสื่อสารผ่านองค์ประกอบใดบ้าง 

 8. ยกตวัอยา่งอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ (Graphical Identity)  

 9. เราสามารถสะท้อนแก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Essences) ได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง 

 10. มีวิธีอะไรบ้างในการถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ (Brand Storytelling) 
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