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Thailand 4.0 คืออะไร  

          Thailand 4.0  (ไทยแลนด์ 4.0) เป็นวิสัยทัศนเ์ชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกจิแบบเดมิไปสูเ่ศรษฐกจิที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ….ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ( ไทยแลนด์ 4.0 ) ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 

กันมาก่อน 

1) Thailand 1.0 ( ไทยแลนด์ 1.0 ) ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยง
หมู เป็ด ไก่ น าผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ 

2) Thailand 2.0 ( ไทยแลนด์ 2.0)  ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย  
เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากข้ึน 

3) Thailand 3.0 ( ไทยแลนด์ 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก  เราผลิตและขาย
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้น         
การส่งออก 
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ในช่วงแรก Thailand 3.0 ( ไทยแลนด์ 3.0 ) เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่  

3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมี 

การแข่งขันที่สูงข้ึน เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 ( ไทยแลนด์ 4.0 ) เพื่อให้ประเทศไทยได้มีโอกาส

กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยน

เป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และ

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 

1) ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2) อย่างการเกษตรก็ต้องเปลีย่นจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร

จัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ 

3) เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
4) เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง 
5) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 

 

โมเดลของ Thailand 4.0 ( ไทยแลนด์ 4.0 ) 

โมเดลของ Thailand 4.0 ( ไทยแลนด์ 4.0 ) นั่นคือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริ ม SME และ Startup เพื่อ

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมี โครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ                     

มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 

โครงสร้างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ( ไทยแลนด์ 4.0 ) ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนา

ประเทศไปสู่ เป้ าหมายให้ ได้  ส่วนส าคัญที่ สุดที่ จะท าให้  นโยบาย  Thailand 4.0 ( ไทยแลนด์  4.0 )  

ประสบผลได้เร็วข้ึน และ จะท าให้คนไทยมีรายได้สูงได้ ก็คือ เราคนไทยนี่เอง คือคนไทยที่มีความสามารถ และ

มีความพยายาม ตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีคุณค่าสูง ซึ่งภาคส่วนต่างๆก็ได้พยายามช่วยกันผลักดันกลุ่มคน

เหล่านี้ ให้เป็นก าลังของประเทศ ด้วยการสนับสนุนในทุกๆด้าน ทั้งด้านการฝึกอบรม เงินทุนสนับสนุน  

ด้านก าลังใจและความเช่ือมั่น ว่าคนไทยก็สามารถท าได้ 

 

Branding 4.0 
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ในช่วงที่ผ่านมาทุกคนคงต้องได้ยินค าว่า 4.0 ผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง เพราะในตอนนี้เราก าลังเข้าสู่ 

Thailand 4.0 กันอย่างเต็มตัวเพื่อตอบรับว่าเราก าลังเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตของทุกคน  

ผูกติดอยู่กับโลกดิจิทัลแทบจะ 24 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นการท าธุรกิจจะต้องท าแบบ 4.0 โดยเฉพาะองค์กร

ใหญ่ๆ หรือธุรกิจขนาดบิ๊กไซส์คงต้องเริ่มหันหน้าเข้ามาเทคโนโลยีกันอย่างจริงจัง 

Branding 4.0 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ องค์ของคุณจะต้องน ามาปรับใช้เพื่ อควบ คู่ไปกับการท า 

Marketing 4.0 ซึ่งก็คือการท าตลาดบนโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยลูกค้าของคุณ แม้ว่าองค์กรของคุณเองจะเติบโต

มากจนไม่จ าเป็นต้องขายออนไลน์ แต่อย่าลืมว่าออนไลน์น่ีแหละที่จะเป็นประตู ช้ันดีดึงลูกค้าให้เข้ามาสู่ธุรกิจ

ของคุณ อีกทั้งการท าแบรนด์ในยุคนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ แม้ว่าหลายปีที่แล้วอาจจะดูเป็นอะไรที่ไร้สาระ ไม่ท า  

แบรนด์ องค์กรของคุณก็อยู่ได้ แต่พอถึงยุคดิจิทัลที่ลูกค้าเริ่มมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่นอกเหนือจาก  

การซื้อสินค้าอย่างเดียว แถมคู่แข่งของคุณก็เติบโตข้ึนทุกวัน การสร้างแบรนด์ ให้ธุรกิจของคุณจึงเป็นอะไรที่

ส าคัญมากทีเดียวเชียวล่ะ 

Branding 4.0 คืออะไร   

การสร้างแบรนด์ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คุณคิด ยิ่งการที่คุณอยู่ในฐานะผู้เล่นขนาดใหญ่ เป็น

องค์กรแบบบิ๊กไซส์ยิ่งยากต่อการขยับตัวไม่เหมือน SME หรือเหล่าธุรกิจที่เพิ่งเริ่ม ดังนั้นสิ่งส าคัญที่คุณต้องท า

คือการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์ของคุณเพื่อให้เป็นที่น่าจดจ าต่อลูกค้า ให้ลูกค้ารู้ว่าคุณมีตัวตน เมื่อเขา

มีความต้องการอะไรบางอย่าง เขาต้องคิดถึงคุณเป็นคนแรก 

Branding 4.0 เป็นยุคที่ คุณต้องสร้างแบรนด์ด้วยการครีเอทตัวตนให้แบรนด์ของคุณมีชีวิตจิตใจ 

เพราะผู้คนในยุคนี้ไม่ได้ต้องการแค่สินค้าหรือบริการแล้วจบไป แต่พวกเขาต้องการอะไรมากกว่านั้น ผมขอ

ยกตัวอย่างหนึ่งเคสที่น่าสนใจจาก KFC ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลก คุณเคยเข้า Facebook ของ KFC ไทย

แลนด์มั้ย? คุณจะสามารถเห็นถึงความน่ารักในการใช้ภาษาและการสรา้งคาแร็กเตอร์ของ Admin ผู้ที่ท าหน้าที่ 

Representation แทนแบรนด์ของเขาและเขาท าได้ดีอย่างน่าปรบมือให้ จนถึงขนาดมีคนต้ังกระทู้ใน Pantip 

(https://pantip.com/topic/33499342) หรือแม้แต่ไทยรัฐยังต้องหาค าตอบมาให้ว่าใครคือเบื้องหลังของ

แอดมินสุดฮาคนน้ี (https://www.thairath.co.th/content/477228) 

ซึ่งความฮาของแอดมิน KFC นั่นสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแบรนด์ยุคนี้ได้เลย จากการที่

ผู้บริหารเขาบอกว่าสิ่งส าคัญในการให้บริการยุคนี้คือความสร้างสรรค์ ต้องหาอะไรใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้ง

การมอบรอยยิ้ม สร้าง Brand Engagement ยังมีความส าคัญมากในการสร้าง Connection กับผู้บริโภค 

ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเรื่องเดียวกับสิ่งที่เราก าลังพูดถึงอยู่บ่อยๆ อย่าง Customer Experience ของลูกค้า  

https://pantip.com/topic/33499342)%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.thairath.co.th/content/477228


คือ การที่ธุรกิจหรือองค์กรของคุณจะท ายังไงก็ได้ให้ลูกค้ามีความประทับใจในการเข้ามาใช้บริการคุณตั้งแต่ต้น

จนจบกระบวนการและยังครอบคลุมไปถึงบริการหลังการขายอีกด้วย 

การสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า จะต้องเริ่มจากการที่คุณต้องมองว่าสิ่งนี้เป็นวาระส าคัญของ

องค์กรที่คุณต้องให้ความส าคัญ แล้วเริ่มต้นต้ังแต่การวาง Customer Journey ดูว่าคุณจะสามารถท าอย่างไร 

เพิ่มเติมส่วนไหนที่จะท าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์คุณได้บ้าง หนึ่งในวิธีที่สามารถท าได้ในยุคดิจิทัล

คือการเก็บข้อมูลของลูกค้าจาก Big data ที่ลูกค้ามาใช้บริการ คุณจะ Tracking ได้หมดเลยว่าเขาคือใคร อายุ

เท่าไหร่ ใช้บริการจากที่ไหน ซื้ออะไร เวลากี่โมง นี่คือเหตุผลว่าท าไมองค์กรของคุณต้องเริ่มหันหน้าเข้าสู่ดิจิทัล

อย่างจริงจัง จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ เพราะจะท าให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้ง่ายถึง ติดตามผลกระตุ้น  

การใช้งานจากลูกค้าเก่าๆ ได้ง่ายข้ึน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากพวกเขาเพือ่น ามาสร้างสรรค์เปน็บริการ

ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ตรงจุดมากข้ึนด้วย 

สรุปสั้นๆ ให้ทุกคนเข้าใจว่าการท า Branding ในยุคนี้ คุณต้องท าคือ 1. การสร้างคุณค่าให้แบรนด์ของ

ตัวเอง 2. สร้างคาแร็คเตอร์ที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์คุณ คุณต้องเริ่มจากการเล่าเรื่อง  

มี Story ที่ น่ าสนใจ หาจุดเช่ือมโยงระหว่างแบรนด์ของคุณกับลูกค้า เพื่ อที่ จะได้ เพิ่ ม  Customer 

Engagement ได้มากยิ่งข้ึน พยายามสื่อสารกับพวกเขาด้วยความ Friendly ไม่ใช่แค่บอร์ดที่อยู่ในโลก

ออนไลน์ ใส่ความเป็นเพื่อนลงไป ใส่ใจพวกเขาอยู่เสมอ สร้างแบรนด์ให้เป็นคน ให้จับต้องได้ พยายามสร้าง 

Customer Experience ให้พวกเขาประทับใจอยู่เสมอ มองว่าลูกค้าคือคนส าคัญขององค์กร แล้วคุณจะรู้ว่า

ต้องท ายังไงถึงจะได้ใจ 

ที่มา: http://www.vitoon.online/branding-4-0/  

 

https://blog.ourgreenfish.com/customer-experience-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93
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Customer experience 

Customer experience คืออะไร พูดง่ายๆ ก็คือ “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า” โดยจะ

เกิดข้ึนจากการที่ลูกค้าได้มาสัมผัสแบรนด์ ได้พบ ได้เห็น ได้ยิน และได้ท าทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

แบรนด์ “ด้วยตัวเอง” เป็นสิ่งที่หลายๆ ธุรกิจต่างให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ

การให้บริการ ถ้าหากคุณตอบสนองต่อความต้องการแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจไม่มีวันลืมได้ ก็จะท า

ให้ให้เกิด Brand loyalty ได้อย่างง่าย 

ขายผ่าน The cashless society 

เวลาที่ลูกค้าต้องการจะซื้อของบางอย่างที่มีมูลค่าในระดับหนึ่ง ลูกค้าก็มักจะพากันค้นหาข้อมูลเพื่อ

ช่วยในการตัดสิน แต่ทว่ามันก็ยังไม่มีอ านาจมากพอเท่ากับการที่ลูกค้าของคุณได้ฟังจากปากของลูกค้ากันเอง 

เพราะลูกค้าจะเช่ือมั่นในตัวของลูกค้ากันเองมากกว่าแบรนด์ แต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับก็อีกเรื่อง  

แต่กว่าจะเป็นที่ยอมรับก็ต้องมีช่ือเสียงและมีฝีมือพอสมควร เรียกง่ายๆ ว่ามี “เครดิต” 

 Customer Analytics คืออะไร และส าคัญอย่างไรต่อการท าธุรกิจ 

https://blog.ourgreenfish.com/th/customer-analytics-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://blog.ourgreenfish.com/customer-experience-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93


 เพราะลูกค้ารู้ว่าตัวเองมีตัวเลือกมากมายไม่จ าเป็นต้องง้อใคร ก็มีสิทธ์ิที่จะลองกบัใครกไ็ด้ถ้าหากยังไม่

เจอสิ่งที่ท าให้แฮปปี้ ซึ่งถ้าหากคุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาได้นอกจากคุณจะได้ลูกค้าประจ า

แล้ว คุณยังจะได้โฆษณาฟรีโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาท จากการแนะน าปากต่อปากของลูกค้ากันเอง  

เป็นสิ่งที่มีพลังมากพอต่อการตัดสินใจ แต่ถ้าคุณสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีหละ พวกเขาก็จะเลิกยุ่งกับคุณและ

พร้อมที่จะบอกกบัคนทั้งโลกอีกด้วยว่าคุณเป็นอย่างไร ดังนั้น การสร้างประสบการณ์ที่ดีใหก้ับลูกค้าถึงเป็นสิ่งที่

ส าคัญอย่างมาก เพราะการรักษาลูกค้าเก่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าการหาลูกค้าใหม่ และง่ายต่อการวางแผน

ธุรกิจ คุณไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อหาลูกค้า ไม่ต้องไปเสียเวลาวางแผนใหม่ และไม่ต้องไปลุ้นอีกว่าจะขายได้หรือ

ไม่ได้ CX จะท าให้ Customer Journey เปลี่ยนไป 
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ประสบการณ์ที่ดี จะท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป อย่างการท าการตลาดแบบเก่าที่ลูกค้า

จะต้องผ่านทีละข้ันตอนต่าง ๆ 1 2 3 แล้วถึงจะให้ Sales เข้าไปปิดการขาย "ซึ่งมันอาจจะช้าเกินไป" แต่

การตลาดในปัจจุบันจะเป็นการท าการตลาดที่ให้ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางเรียกว่า Customer Centric เป็น

การตลาดคล้ายๆ กับการตลาดแบบเก่าแต่เปลี่ยน Service, Marketing, Sales ที่อยู่ในรูปแบบของกรวย 

Funnel มาอยู่ในรูปแบบของวงล้อ Flywheel โดยจะอยู่ล้อมรอบ Customer ท าให้สามารถเข้าถึงลกูค้าในแต่

ละ Stage ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงปลายของ Funnel เหมือนการท า Traditional ที่ต้องค่อยๆ ฟิลเตอร์

ตามล าดับ เมื่อถึงปลายของกรวยแล้วถึงจะเจอ Sales เข้าไปติดต่อ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ข้ึนอยู่กับแผนทาง 



การตลาดที่วางไว้ ว่าคุณจะเข้าไป Attract ผู้บริโภคในแต่ละ Stage ของคุณอย่างไร เพื่อที่จะได้ท างานได้อย่าง

มีขั้นตอนในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค การวางแผนทางการตลาดส าคัญอย่างไร 

 สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 

การสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างคุณกับลกูค้า ส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลและการให้บริการลูกค้า ที่จะ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จนท าให้เกิดการใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น  

การสร้างความน่าเช่ือถือก็ยังเป็นอีกสิ่งที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้เหมือนกัน เพราะลูกค้ามี

ความคาดหวังสูงในสิ่งที่เขาก าลังต้องการจากแบรนด์ ซึ่งแปลว่า “คุณต้องรู้มากกว่าสิ่งที่เขารู้” เพื่อที่จะสร้าง

ความน่าเช่ือถือ และคุณต้องท าให้เห็นว่าคุณมีความเช่ียวชาญจริงๆ ในสิ่งที่ท า และสิ่งส าคัญที่สุด  คือ 

คุณสามารถท าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ 

ที่มา : https://blog.ourgreenfish.com/  

Storytelling 
Story-telling สู่การเป็น Story-selling 

การสร้างคอนเทนต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ  น าไปสู่การตลาด การเข้าถึงลูกค้า การสร้างความเช่ือมั่น 

รวมถึงสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่  

นักการตลาด แบรนด์และองค์กรเองต้องให้ความใส่ใจ 

ปัจจุบันการสร้างคอนเทนต์มีหลากหลายรูปแบบที่ต่างกัน ด้วยการสร้างลูกเล่นทั้งภาพนิ่ง  และ

ภาพเคลื่อนไหวให้สะดุดตาและสร้างความน่าสนใจ สะกดผู้เห็นให้ได้มากที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ดี การสร้าง

ลูกเล่น หรือเนื้อหา ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อสินค้า | บริการของแบรนด์เอง หากขาดการเช่ือมโยงถึงตัวตนของ

แบรนด์ไปนั้น ก็เท่ากับการสร้างคอนเทนต์น้ันไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ แล้วเราควรโฟกัสไปที่รูปแบบไหน

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและท าให้เขายินดีพร้อมจ่ายให้แบรนด์เรามากที่สุด 

Story-telling และ Story-selling  

Storytelling ให้ท าความเข้าใจกันง่าย ๆ คือ คอนเทนต์ที่เป็นเสมือนการประชาสมัพันธ์เกีย่วกับสนิค้า

หรือบริการนั่นแหล่ะ คีย์หลักของการท า story telling ก็คือเนื้อหาที่เป็นกระบอกเสียงของแบรนด์ว่าท าอะไร 

คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร ดีกว่าชาวบ้านเขายังไงในรูปประโยคที่สวยหรู ประทับใจนั่นแหล่ะ  อย่างเช่น

การสร้างวิดีโอไวรัลข้ึนมาสักหนึ่งตัว ปล่อยไปทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มีกลุ่มผู้คนให้ความสนใจจ านวนมาก 

เรียกได้ว่าเป็น Talk of the moment สร้าง Awareness ได้ดี มียอด View, Like และ Share จ านวนมาก  

ผู้ดูสามารถเล่าเรื่องราวได้ว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างในตัววิดีโอนั้น แต่กลับไม่สามารถจดจ าแบรนด์ได้หรือ ไม่ทราบ

https://blog.ourgreenfish.com/five-question-planning-digital-marketing-e-book-1
https://blog.ourgreenfish.com/customer-experience-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93


เลยว่าเป้าหมายของวิดีโอตัวนั้นต้องการบอกอะไร แบบนี้ก็เท่ากับเงินลงทนุที่ท าไปกไ็ร้ประโยชน์  ซึ่งคอนเทนต์

นั้นขาด Story-selling ไปนั่นเอง 

Story selling คล้ายกับ story-telling นั่นเองเพียงแต่ต่างกันตรงที่ นักการตลาดหรือแบรนด์เองจะ

ขายยังไง ให้เนียนที่สุด น่าสนใจที่สุด กระตุ้นให้คนรู้สึกอยากได้ อยากเป็นเจ้าของที่สุดน่ันเอง มองอีกภาพหนึ่ง

ก็คือขายของยังไงให้คนอยากดู อยากรู้ อยากซื้อ สินค้าของคุณดีกว่าคนอื่นยังไง ผู้บริหารเป็นใคร สินค้าถูก

พัฒนามาอย่างไร และมีส่วนผสมหรือนวัตกรรมใหม่ๆ อะไรบ้าง กับ เซลล์ที่หยิบสินค้าข้ึนมาแล้วบอกว่าท าไม

คุณถึงต้องมี วาดด้วยลีลา อารมณ์และความรู้สึก ท าให้คุณรู้สึกอินไปกับการขายน้ัน ๆ จนคุณต้องควักเงินใน

กระเป๋าออกมา เมื่อนักการตลาดหรือครีเอทีฟสามารถสร้างคอนเทนต์ให้จับใจผู้ดูได้การเลือกหยิบแบรนด์

สินค้าหรือสอดแทรกสินค้า | บริการ อย่างแนบเนียนเพื่อให้ผู้ดูจดจ า รู้จัก และกระตุ้นความต้องการได้ นี่จึง

นับเป็นประสิทธิภาพที่ดีของการสรา้งคอนเทนต์ (story selling) เพื่อการตลาดและสร้างยอดขาย มีรายได้และ

ก าไรจากการลงทุนผลิตสื่อนั้นๆ 

 
องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ในยุค 4.0 

หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง อยากจะ สร้างแบรนด์ ให้ทันสมัย เข้าใจลูกค้า และเป็นที่

กล่าวถึงในวงกว้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน และปรับปรุงตรงส่วนไหนเพื่อให้แบรนด์ของตัวเองถูกใจ

กลุ่มลูกค้ามากที่สุด การ สร้างแบรนด์ มีหลายวิธี เพราะสินค้าแต่ละชนิด ย่อมมีการก่อร่างสร้างธุรกิจที่ต่างกัน

ไป เช่น บางคนอาจจะขอลุยไปดูกลุ่มลูกค้าว่าพวกเขาต้องการอะไร คู่แข่งเยอะแค่ไหน หรือบางคนก็เน้น

พัฒนาสินค้าของตัวเองเพื่อให้มคุีณภาพมากที่สดุ และองค์ประกอบทัง้ 6 ข้อนี้ จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 

ที่สามารถน าไปประยุกต์กับการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 ของคุณได้อย่างดี 

องค์ประกอบที่แบรนด์ยุคนี้ควรมี 
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ท าให้แนวคิดของแบรนด์จับต้องได้ 

ก่อนที่จะริเริ่มสรา้งแบรนด์ (brand) หนึ่งขึ้นมา ทุกคนที่ร่วมก่อตั้งแบรนด์จะต้องตอบค าถามทั้ง 4 ข้อ

นี้ไปในทิศทางเดียวกันเสียก่อน 

1) ท าไมถึงมีแบรนด์นี้ในโลก 

2) สิ่งที่แบรนด์เช่ือคืออะไร 

3) เป้าหมายของแบรนด์คืออะไร 

4) จะไปสู่เป้าหมายน้ันอย่างไร 

 

 การตอบค าถามคือต้องสร้างค าจ ากัดความของแบรนด์ให้ได้เสียก่อน อาจจะเป็นประโยคหรือค าพูดที่

ใช้อธิบายความเป็นแบรนด์ สั้น กระชับ และครอบคลุมที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักกับแบรนด์ได้ง่ายและเร็วที่สุด 

เช่น ซับเวย์ (Subway) ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีค าจ ากัดความว่า มุ่งมั่นบริการทางเลือกอาหารที่หลากหลาย 

รสชาติดี ใส่ใจต่อสุขภาพ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การมีค าจ ากัดความที่ผู้ก่อตั้งแบรนด์เข้าใจตรงกัน เป็นเครื่องมือแนะน าตัวต่อผู้บริโภคได้อย่างยอด

เยี่ยม ให้เขาได้รู้สึกอิน เข้าใจง่ายและรวดเร็วเหมือนค ากล่าวที่ว่า  “ความประทับใจใน 30 วินาทีแรกเป็นสิ่ง

ส าคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ” 
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มีบุคลิกภาพของแบรนด์ที่ชัดเจน 

บุคลิกภาพของแบรนด์เป็นเหมือนบทสรุปที่ผู้บริโภคมองเห็นแบรนด์ (brand) ในภาพรวม โดยพวก

เขาจะพูดถึงแบรนด์ในลักษณะเปรียบเทียบกับคน 

- แบรนด์นี้ดูเป็นคนเคร่งขรึมและฉลาด 

- แบรนด์นี้ดูเข้ากับคนรอบข้างได้ง่าย 

- แบรนด์นี้ดูทันต่อสถานการณ์ชอบอะไรแปลกใหม่ 

- แบรนด์นี้ดูเป็นคนรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 ซึ่งบุคลิกภาพของแบรนด์สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยอิงจากสินค้า เช่น ขายหนังสือเรียน บุคลิกก็จะดูเป็นคนที่

รอบรู้และฉลาด หรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Tops ของไทย ที่สามารถเกาะติดสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 

แล้วขายสินค้าของตัวเองได้ทันที ผู้บริโภคก็จะมองว่าแบรนด์นี้เป็นคนที่ทันต่อสถานการณ์และชอบอะไรแปลก

ใหม่ 
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สร้างความแตกต่างของแบรนด์ 

การที่เราขายหนังสือแล้วมีคนขายหนังสือเหมือนกับเรา สิ่งที่แบรนด์ต้องท าคือ การท าให้ผู้บริโภคเห็น

ความแตกต่างของแบรนด์ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคแยกแยะแบรนด์ออกจากแบรนด์อื่นๆ ได้ เราเรียกความแตกต่าง

ดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งใน อัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identities) เช่น  

1) เครื่องหมายสวูช (swoosh) หรือเครื่องหมายติ๊กถูก ท าให้แยกไนกี้ออกจากแบรนด์รองเท้ากีฬา           

แบรนด์อื่นได้ 

2) ตัวนาก (otter) และสีเขียว ท าให้แยกหนังสือเครืออมรินทร์ออกจากหนังสือส านักพิมพ์อื่นได้ 

3) พฤติกรรมการบิด ชิมครีม จุ่มนม ท าให้แยกโอริโอ้ออกจากแบรนด์ขนมอื่นๆ ได้  และการสร้าง 

อัตลักษณ์ให้แบรนด์สามารถมีได้มากกว่า 1 จุด อาจจะสร้างจากรูปทรงที่แตกต่างอย่างโคอะล่ามาร์ชที่ท าขนม

เป็นรูปหมีอะโคล่า และการใช้กล่องสีเขียวรูปหมีท าให้ผู้บริโภคจ าได้ เป็นต้น 

 

 เช่ือมโยงแบรนด์กับผู้อื่น 

อีกหนึ่งหัวใจของการสร้างแบรนด์ (Brand) ในยุค 4.0 คือความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วม 

ส่วนจะเป็นส่วนร่วมนั้น ข้ึนอยู่กับความเข้าใจที่ตรงกันของแบรนด์และผู้บริโภค เมื่อถามผู้บริโภคว่ารู้สึกอย่างไร

กับแบรนด์ ค าตอบที่ได้มักจะมาในเชิงความรู้สึก เช่น รู้สึกดี ชอบ ประทับใจ ฯลฯ สิ่งเหล่าน้ันเกิดข้ึนอย่างเป็น

ธรรมชาต ิสิ่งที่แบรนด์ต้องท าในช่วงการสร้างแบรนด์คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ยิ่งคุยกับ

เขามากข้ึนเท่าไร เราก็จะรับรู้ถึงความต้องการและสามารถน ามาปรับใช้กับแบรนด์ได้ในอนาคต 
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พูดแล้วต้องท าให้ได้ 

กฎของการสร้างแบรนด์ยุค 4.0 คือ เมื่อพูดหรือรับปากอะไรออกไปแล้ว ต้องท าให้ได้ เพราะเดี๋ยวนี้

โลกดิจิทัลไปไวมาก เพียงแค่เราผิดสัญญา ผิดค าพูดแม้แต่ครั้งเดียว ผู้บริโภคก็จะบอกต่อคนอื่นทันที ด้วยการ

พูดปากต่อปาก หรือลงโซเชียลมีเดีย จนส่งผลกระทบต่อยอดขายของแบรนด์ได้ 

เวลาจัดแคมเปญ หรือออกโปรโมช่ันใดๆ ควรตรวจสอบให้มั่นใจและแน่ชัด ว่าสามารถท าตามข้อตกลง

ที่ตัวเองสร้างขึ้นได้จริง ก่อนที่จะลงมือท า มิเช่นน้ันผลเสียทางด้านอื่นๆ จะตามมาอย่างไม่ขาดสาย 

เล่าเรื่องให้จับใจ 

“ทุกแบรนด์มีเรื่องราวที่ดี แต่แบรนด์ที่ประสบความส าเร็จ จะมีวิธีถ่ายทอดเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม” 

นี่คือประโยคที่กล่าวถึงการสื่อสารในการสร้างแบรนด์ (brand) ยุค 4.0 ได้ดีที่สุด การถ่ายทอด

เรื่องราวของแบรนด์ก็เหมือนกับการพูด เพราะมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคได้รับรู้ที่มาที่ไปของแบรนด์มากข้ึน การ

ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ที่นอกจากจะท าให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์และคุณค่าของแบรนด์มากข้ึนจนเกิด

ความรู้สึกที่ดีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายข้ึนด้วย 

ที่มา : AMARINBOOKS TEAM 
เป้าหมายของคนท าธุรกิจ ย่อมต้องการที่จะให้แบรนด์ของตัวเองเป็นที่รู้จักและจดจ าของลูกค้า 

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งในยุคนี้มีตัวเลือกให้ผู้บริโภคมากมาย เรียกได้ว่าแทบทุกวันมีแบรนด์ใหม่ๆ เกิด
ข้ึนมา แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมากพอ ซึ่ง 5 วิธีสร้างแบรนด์ต่อไปนี้ เช่ือว่าน่าจะพอช่วยคุณ
ได้บ้างไม่มากก็น้อย 

1) ช่ือแบรนด์ต้องสื่อกับผลิตภัณฑ์ บ่อยครั้งที่เราเห็นหรือได้ยินช่ือแบรนด์แล้ว ต้องคิดอีกพักใหญ่ๆ 
ว่าแบรนด์นี้ขายอะไร บางคนตั้งช่ือแบรนด์ตามใจตัวเอง โดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
อะไรเลย เรียกว่า ฉันชอบ ฉันก็จะใช้ช่ือนี้ บางครั้งการที่เราตั้งช่ือแบรนด์ที่ให้ความหมายสอดคล้อง หรือสื่อ
ไปกับสิ่งที่ท าอยู่ การสื่อสารกับลูกค้าอาจจะง่ายและเกิดการจดจ าได้มากข้ึน  

2) ตราสินค้าต้องสื่อถึงตัวตน และดึงดูดมากพอ  ช่วงเริ่มต้นหลายๆ คนมักคิดแบบง่ายๆ เข้าว่า 
โดยเฉพาะเวลาออกแบบโลโก้หรือตราสินค้า แต่รู้หรือไม่โลโก้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างการจดจ าแบรนด์ได้เป็นอย่าง
ดี ฉะนั้นในการออกแบบโลโก้ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สื่อออกมา หรือแม้แต่สี ล้วนมีความส าคัญ ดังนั้นการ
ออกแบบต้องสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของแบรนด์มากที่สุด 

3) ก าหนดเป้าหมายการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจน การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ย่อมท าให้การลงมือ
ท านั้นเป็นข้ันเป็นตอน รู้ว่าจะต้องเดินไปในทิศทางไหน คุณต้องก าหนดให้แน่ชัดว่าแบรนด์ของคุณเหมาะที่จะ
โฟกัสไปในเรื่องใด และจะท าอย่างไรให้ลูกค้าจดจ าแบรนด์ของคุณได้ด้วยค าไม่กี่ค า 

4) แบรนด์ต้องมีเรื่องเล่า  ยุคนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจกับเรื่องราวต่างๆ รอบตัวมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่
เวลาจะซื้อสินค้า ที่ไม่ได้ตัดสินใจจากฟังก์ชันการใช้งานเพียงอย่างเดียว ถ้าคุณสามารถสื่อสารเรื่องราวของแบ



รนด์ออกมาให้ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างน่าสนใจ โอกาสที่ลูกค้าจะจดแบรนด์นั้นจะมีสูงกว่าแบรนด์ทั่วๆ ไปที่ไม่มี
เรื่องราวใดๆ เลย 

 5) อย่าเดินตามคู่แข่ง  ถ้าคิดจะเห็นที่หนึ่งในใจลูกค้า อย่าเดินเกมตามแบบคู่แข่ง เพราะความ
เหมือนย่อมท าให้ไม่เกิดการจดจ า วิธีง่ายๆ ต้องศึกษาคู่แข่งแล้วพยายามสร้างความแตกต่างให้ได้ จงจ าไว้ว่า
ความแตกต่างเป็นหนทางสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เสมอ 
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