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การจดัวางภาพลกัษณ์ & สินค้าใหม่
แบบมืออาชีพ

ภก. สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ

ท่านรู้ไหม...เกมส์ธุรกจิ...กาํลงัเปลีย่นไป
การเมือง & 
กฏหมาย P เศรษฐกจิ 

& ตลาด E สังคม & 
ส่ิงแวดล้อมS

เทคโนโลย ี& 
นวตักรรม T

โลกาภิวฒัน์ 
(Globalization)

นวตักรรม
ใหม่ๆ
(New

Innovation)

เวบ็&ดจิิตอล
เทคโนโลยี

(Web&Digital
Tech)

สังคมเมือง 
(Urbanization)

จิตวญิญาณ
ของมนุษย์
(Human
Spirit)

สภาวะ
แวดล้อม

(Environment)

หลากหลาย
ธุรกจิไอเดยีใหม่ๆ

การแข่งขันที่
รุนแรง

ตลาดขนาด
ใหญ่&มกีาํลงัซ้ือ

ความหลากหลาย
ของ Segment&

Life Style

ความเส่ียง&
ความไม่แน่นอน

ผู้ที่ตอบสนองลูกค้าได้ทันเกมส์ คือ ผู้ชนะ
นวตักรรม หรอื ความคดิใหม่ คอืคาํตอบ

คู่แข่งทุกคน...ก ็เปลีย่นไป

ธนาคาร & คู่แข่งใหม่ๆ

แล้วธุรกจิโรงแรมเลก็ๆ
จะทํายงัไงถงึจะอยู่รอด !



20/09/59

2

แล้วด้านสาธารณสุขล่ะ...เปลีย่นไปไหม
Watsons เปิดร้านยา

7-11 กเ็ปิดร้านยา

บริการเหมือนโรงแรม

รพ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

การตลาดที่กาํลงัเปลีย่นไป...ของร้านยา
ปี 58 มูลค่าตลาด 35,000 ล้าน เติบโต 12%

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
15,359 ร้าน (+27%)

ร้านยาเชนสโตร์ต่างๆ(10%)

1.ซูรูฮะ ซุปเปอร์ดรักสโตร์ (สหพฒัน์)
2. ร้านยาเพรียว (บ๊ิกซี)
3. เทสโก้ โลตสั ฟาร์มาซี
4.Watsons (กลุ่มเซ็นทรัล)
5. เอก็ซ์ตร้า (7-11)
6.ฟาร์แมกซ์ & เซฟดรัก (รพ.กรุงเทพ)
7. เอเพก็ซ์ เฮลท์แคร์ (รพ.ธนบุรี)

Marketing 3.0: Values-Driven 
Marketing

Philip Kotler 
Kuwait

April 4, 2011

สู่ยุคแห่ง การตลาด 3.0
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The Future of Marketing

The Disciplines 
of Marketing

Today’s Marketing 
Concept

Future Marketing 
Concept

Product 
Management

Customer 
Management

Brand 
Management

The Four Ps 
(product, price, 
place, promotion)

STP 
(segmentation, 
targeting, positioning)

Brand 
Building

Cocreation

Communitization

Character 
Building

The 3i Model

Brand integrity

Brand

DifferentiationPositioning

3i
นวตักรรมภาพลกัษณ์

ภาพพจน์

จาก Product สู่ Brand

Brand = ภาพลกัษณ์ + ภาพพจน์

ความ
ต้องการ

ความ
พอใจ

สินค้า
(Product)

ราคา/บริการ/ภาพพจน์
(--------Brand---------)+แสวง

หา
ตดัสิน
ใจ

เหตุผล  +  อารมณ์/ความรู้สึก

จุดเร่ิม
ความแตกต่าง

Core DNA
ของ Brand

จุดทีสุ่ด
Loyalty

Whole Brand
Image

สร้างนวตักรรม
โดดเด่น ทนัสมยั
วางภาพลกัษณ์

สร้างแบรนด์
เอกลกัษณ์ตวัตน
วางภาพพจน์

การใช้งาน +ภาพลกัษณ์+ภาพพจน์
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การสรา้งแบรนด์

เร่ิมออกตัว

ไต่ระดบั

ลอยตัว

มสิีนค้า/บริการ ทีม่คุีณภาพ/ 
มจุีดเด่นทีแ่ตกต่าง/ กาํหนด
ภาพพจน์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

Core DNA/Core Brand/ 
Brand Identity

พฒันาระบบ/ วางมาตรฐาน/ ขยายความรู้จกั/ ใช้
ส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์/ ติดต่อสัมพนัธ์/ ทาํ
กจิกรรมการตลาด/ สมํา่เสมอไม่หยุด 

Package Brand/Brand 
Awareness/Co-Brand

มช่ืีอเสียงเป็นทีย่อมรับ & รู้จกักว้างขวาง
Brand Value/Brand Loyalty

การสร้างแบรนด์ (Brand Building)
ด้านกายภาพ (Physical) ด้านอารมณ์ (Emotional)

คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า (Values)
คุณสมบัติ (Attributes) บุคลกิภาพ (Personality)

คุณภาพ (Quality) มาตรฐาน (Standard)

ความแตกต่าง 
(Differentiation)

ความรู้ 
(Knowledge)

ความดงึดูดใจ 
(Relevance)

ความนิยมยกย่อง 
(Esteem)

BRAND  EQUITY (สิง่ท่ีเราทาํ-ลงทุน)

BRAND  ASSETS (สิง่ท่ีเราได-้ทรพัยส์นิ) 

การรับรู้คุณภาพ 
(Perceived Quality)

ความภักด ี
(Loyalty)

การระลกึจดจํา 
(Awareness)

ความผูกพนั 
(Association)

Customer Insight - เจาะลกึเร่ืองลูกค้า
Information Understand Insight

เข้าใจ-มองเห็น 
ความเช่ือ/ความคดิ/
ความต้องการ/

ประสบการณ์/พฤติกรรม
ทีซ่่อนอยู่

 ข้อมูลเชิงสถิติ
 ปัญหาการใช้สินค้า
 พฤติกรรมการซ้ือ
 พฤติกรรมการใช้
 ความต้องการ & การตัดสินใจ

ทาํการวเิคราะห์
การสังเกต

ทาํ Focus Group
สัมภาษณ์เชิงลกึ

Customer Insight คือ การเจาะลกึข้อมูลลงไปในกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพ่ือนําเอาความต้องการจริงๆที่ซ่อนอยู่มาใช้

(โดยที่ยงัไม่มีคู่แข่งหรือใครมาเอาไปทําก่อน)

ความต้องการของ
คนฟังเพลง คือ 
อยากพกเพลง

ทั้งหมดติดตัวไป
ด้วยทุกที่ เม่ืออยาก
ฟัง จะได้ฟังได้
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ตวัอย่างสินค้าที่ได้มาจาก Customer Insight

ข้อร้องเรียนลูกค้าร้านยาที่มักพบบ่อยๆ

ขายยาแพง ขายเกนิราคา
ยาไม่ด ีไม่มีคุณภาพ หรือใกล้หมดอายุ
ถูกหลอกซ้ือ หลอกขาย ให้คาํแนะนําผดิๆ
ไม่มีเภสัชกร ขาดผู้เช่ียวชาญให้ความรู้
บริการช้า รอนาน ให้บริการไม่ดี
ภาพลกัษณ์ดูไม่ด ีสกปรก รก ไม่เป็นสัดส่วน    

ไม่เป็นระเบียบ
ภาพพจน์ดูไม่น่าเช่ือถือ ไว้วางใจยาก

ลูกค้าร้านขายยาต้องการอะไร ?

Segment ตลาด
ของแท้/ยาแพง
ยาตามใบส่ังหมอ
ยาท่ัวไป/ยาสามัญ/OTC
 จัดยารักษาเบ้ืองต้น/ยาชุด
อาหารเสริม/เสริมอาหาร
Personal Care
 อ่ืนๆ

สินค้า + ราคา + บริการ + ภาพพจน์ ?

 สินค้า – วางใจ ใช้ยาด ีมีทางเลือก 
ช่วยคุณประหยัด
บริการ – ไลน์มา ถามได้ ปรึกษา
ง่าย เป็นกนัเอง
ราคา – แสดงป้าย สบายใจ ไม่
หลอกลวง
ภาพพจน์ – ไว้ใจเรา เป็นร้านยา
ประจําบ้านคุณ

ร้านยาในฝัน (Dream Pharmacy Shop)

ร้านยา
ประจําบ้าน

ภาพพจน์/ภาพลกัษณ์ 
น่าเช่ือถือ มคีวามรู้เช่ียวชาญ เป็น

กนัเอง ซ่ือสัตย์ เป็นธรรม

สินค้า & บริการเร่ืองยา 
หลากหลาย มคุีณภาพ ไม่ใกล้หมดอายุ 
แนะนําทางเลือก การรักษา ข้อควรระวงั

บริการอ่ืนๆ
เกบ็ฐานข้อมูลลูกค้า 
ตดิต่อส่ือสารได้ง่าย

จัดวาง เป็นระบบระเบียบ
ให้คาํปรึกษาแนะนํา 

ราคา
บอกแสดงให้เห็นชัดเจน
เหมาะสม ไม่แพงเกนิเหตุ
แนะนําทางเลือก ประหยดั
และได้คุณภาพการรักษา
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การสร้าง Functional & Emotional Touch
Functional Value Emotional Value
คุณค่าด้านการใช้งาน

มีประโยชน์ (ภาพลกัษณ์)
คุณค่าด้านอารมณ์ 

ความรู้สึก (ภาพพจน์)

กโิลกรัมละ 
12 บาท

Low 
Functional 

Value

กโิลกรัมละ 
50 บาท

Functional 
+Emotional 

Value

Functional 
Value

Emotional 
Value

Suzuki Ciaz 2015 ม ีEmotional Value หรอืไม่

การสร้าง Functional Touch (ภาพลกัษณ์)
 ทาํให้เห็นการใช้งาน การทาํงาน 

หรือ การใช้ประโยชน์ได้จริง 
ตามทีลู่กค้าคาดหวงั
 แสดงให้เห็นรายละเอยีด ของ

เหตุผล เช่น ส่วนประกอบ วสัดุ 
วตัถุดบิ ทีเ่ป็นทีม่าของ จุดเด่น 
หรือ คุณภาพ ทีเ่หนือกว่าคู่แข่ง
 แสดงให้เห็นระบบ หรือ 

กระบวนการผลติ การตรวจสอบ 
การควบคุมคุณภาพ ของตน ทีด่ี
ได้มาตรฐาน กว่าคู่แข่ง

การสร้าง Emotional Touch (ภาพพจน์)
 การกาํหนดตาํแหน่งสินค้าด้วยการ

วางภาพพจน์ ไปตรงจุดความรู้สึก 
อารมณ์ ทศันคต ิของกลุ่มเป้าหมาย 
(Brand Image)
  การส่งเสริม คุณความดทีีเ่ป็น

คุณค่าทางสังคม หรือ ความ
รับผดิชอบทางสังคมขององค์กร 
(CSR & CSV)
 การทาํงาน Promotional Tools

ต่างๆ ด้วย งานคุณภาพ รายละเอยีด  
& ภาพพจน์ ทีด่ทีีสุ่ด 
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การสร้าง ภาพลกัษณ์ & ภาพพจน์ ของร้านยา 

 สินค้า & การใช้งาน
 สินค้า ยาท่ัวไป จัดวางเป็นสัดส่วน แสดงราคาชัดเจน ให้
บอก หรือเลือกหยิบได้ ตามความเหมาะสม & กฏหมาย

 ยาของแท้ ตามใบส่ัง จัดยารักษา ต้องแยกส่วนเหมาะกบั
ภาพพจน์ เสริมคาํแนะนํา ทางเลือก ตามความต้องการ

 ภาพลกัษณ์ (Functional Touch) 

 เน้นการจัดวางเป็นสัดส่วน เป็นระบบระเบียบ แสดงราคา

 แสดงช่ือกลุ่ม เอกสาร ความรู้ ประชาสัมพนัธ์

การสร้าง ภาพลกัษณ์ & ภาพพจน์ ของร้านยา 

 ภาพลกัษณ์ (Functional Touch) 

 จัดมุม พืน้ท่ี เพ่ือรองรับการให้คาํแนะนํา ปรึกษา พดูคุย
 จัดพืน้ท่ีส่วนการส่งเสริมการขาย ตามฤดูกาล ความ
จําเป็น ตามกระแส ของ ชุมชน สังคม หรือกฏหมาย

 รักษาความสะอาด สะดวก สบาย ในการบริการ
 จัดระบบการบริการ การเกบ็ ใช้ แสดงข้อมูลลูกค้า และ
การติดต่อส่ือสาร ท้ังทาง ออฟไลน์ ออนไลน์

 วางระบบ Service Flow ใช้ระบบจัดควิ บริการลูกค้า 

การสร้าง ภาพลกัษณ์ & ภาพพจน์ ของร้านยา 

 ภาพพจน์ (Emotional Touch) 
 สร้างจุดเด่น บนฐานความรู้ความเช่ียวชาญ ให้เกดิความ
น่าเช่ือถือ ไว้วางใจ และภักด ีจากลูกค้า

 ติดใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร การอบรม ผลงาน

 บอร์ดความรู้ จอ LCD ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลวิชาการ
 บริการ อย่างเป็นระบบ & เป็นกนัเอง

 ขายสินค้าด้วยความซ่ือสัตย์ และเป็นธรรม

การสร้าง ภาพลกัษณ์ & ภาพพจน์ ของร้านยา 

 ภาพพจน์ (Emotional Touch) 
 เสริม และ ขยายการติดต่อส่ือสาร ผ่านระบบ ออนไลน์ 
โซเชียลมีเดยี เพ่ือเกดิความสัมพนัธ์ สม่ําเสมอ ยืนยาว

 ไลน์กลุ่มลูกค้า FB Fanpage ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ

 FB Live ข่าวสาร วิชาการ กจิกรรมสัมพนัธ์ต่างๆ

 ร่วมมือ ช่วยเหลือ สังคม เพ่ือการแก้ไข ป้องกนั ต่างๆ     


