
บทที ่ 3 
 

ยุทธศาสตร ์
 
การสร้างแบรนด์เวียนนาด้วยกิจกรรมการตลาดเพื่อการกุศลโครงการ  WIENNA Charity 

นั้นมีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การสื่อใช้ในแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งเหตุผลของการวางแผน
ยุทธศาสตร์ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ ด้วย P- Step ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ WIENNA Charity (Purpose) 

1.กกCognitive (เชิงด้านการรับรู้)  
 1.1กกสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ WIENNA Charityในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
 1.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เวียนนาในฐานะแบรนด์ที่ให้ความส าคัญต่อ

สุขภาพทรวงอก ให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมของหญิงไทย 
 1.3 สร้างความแตกต่างให้แบรนด์เวียนนาจากแบรนด์ชุดชั้นในคู่แข่งขันอื่นๆ 
2. Affective (เชิงด้านความรู้สึก, ทัศนคติ)  
 2.1 เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
 2.2 เสริมสร้างความภาคภูมิ ใจต่อแบรนด์ให้ เกิดขึ้นกับแบรนด์เวียนนา 

เนื่องมาจากกิจกรรมที่บริษัท วีน จ ากัดได้จัดท า 
3. Behavior (เชิงด้านพฤติกรรม) 
 3.1 เสริมสร้างความภักดีจากกลุ่มสมาชิกเป้าหมายต่อแบรนด์เวียนนา 
 3.2 สร้างความถี่ในซื้อชุดชั้นในแบรนด์เวียนนา 
 3.3 เสริมสร้างความมั่นใจ ลดการลังเลในขณะการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในแบรนด์

เวียนนา 
 3.4 เสริมสร้างพฤติกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีการสนใจดูแลทรวงอกของตนเอง 

ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรวงอกกับคนใกล้ชิด 
 
กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ (People) 

1. ประชากรศาสตร์ (Geo - Demographic) ผู้หญิงที่มีความรู้ ศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปริญญาตรี เป็นวัยท างานที่มีอายุต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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2.กกจิตวิทยา (Psychographic) เป็นคนที่ชอบสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรที่ท าดีเพื่อ
สังคม ภาคภูมิใจในการใช้สินค้าและเต็มใจในการแนะน าธุรกิจ และสินค้าที่ท ากิจกรรมเพื่อสังคม
ให้กับคนใกล้ชิดของตนเอง 

3. บุคลิกภาพ (Personality) ชอบเข้าสังคม ทันสมัย ดูแลใส่ใจการแต่งกายให้ดูดี 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิตและค่านิยม (Lifestyle and Value) ชอบใช้เวลาว่างท า

กิจกรรมต่างๆตามห้างสรรพสินค้า เช่นการรับประทาน ช้อปปิ้ง การท าธุรกรรมด้านการเงินต่างๆ 
เป็นต้น ชอบใช้สินค้าที่มีคุณภาพ แบรนด์สินค้ามีชื่อเสียง เป็นคนที่สนใจใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพของ
ตน มีความเชื่อในการท าความดี ชอบคนดี ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. ทัศนคติ (Atttitude) เป็นคนที่มีทัศนคติชื่นชมแบรนด์ที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อ
สังคม มากกว่าการท าเพื่อผลก าไรของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว 
  
รูปแบบโครงการ WIENNA Charity (Project) 

เป็นโครงการรณรงค์การจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หันมาสนใจ
สุขภาพทรวงอกของตนเองด้วยการรับค าแนะน าเพื่อปฎิบัติ  โดยมุ่งหวังเพื่อให้หญิงไทยห่างไกล
จากมะเร็งเต้านม มีสุขภาพทรวงอกที่ดี และเป็นช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท วีน จ ากัด 
ทางบวกกับกลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รูปแบบ 

รูปแบบที่ก1กกิจกรรมส าหรับจัดงานที่ห้างสรรพสินค้า และงานที่เมืองทองธานี แบ่งเป็น 
4 ส่วน ได้แก ่

1. การสอนตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท วีน จ ากัดและ 
มุ่งเน้นให้ความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของภัยจากมะเร็งเต้านมเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิถันยรักษ์ ใน
หัวข้อ “มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย“ 

2.กกกิจกรรมบนเวทีฟังคล็ดลับการดูแลสุขภาพทรวงอกที่ดีจากพรีเซนเตอร์ ทักษอร ภักด์ิ
สุขเจริญ และแชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยที่รับการรักษาทันอย่างท่วงทีจากดารานางแบบเก๋ ชลลดา 
เมฆราตรี 

3. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเย็บเต้าเทียมเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่รับ
การผ่าตัดเต้านมของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี 

4. จัดรายการสินค้าเวียนนาราคาพิเศษ รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรี และรายการโปรโมชั่น
ภายในงานลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารกับทักษอร ภักด์ิสุขเจริญ แอฟ และบัตรเต้านมตรวจแมม
โมเกรมเต้านมของมูลนิธิถันยรักษ์ รวมทั้งสินค้าส่งเสริมการขายร่วมหาเงินบริจาค ที่มีการสกรีนโล
โก้โบว์ชมพู สัญลักษณ์ของการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม เช่น เสื้อโปโล เข็มกลัด ถุงผ้า เป็นต้น 
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รูปแบบที่ก2กกิจกรรมRoad Show ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ในโครงการสุขภาพดี ชีวิต
ดี ณ ซีคอนสแควร์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

1. การสอนตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท วีน จ ากัด และ
ให้ค าแนะน าการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสรีระ 

2.กกกิจกรรมบนเวทีฟังคล็ดลับการดูแลสุขภาพทรวงอกที่ดีจากพรีเซนเตอร์ ทักษอร ภักด์ิ
สุขเจริญ และแชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยที่รับการรักษาทันอย่างท่วงทีจากดารานางแบบเก๋ ชลลดา 
เมฆราตรี 

3. จัดรายการสินค้าเวียนนาราคาพิเศษ รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรี และรายการโปรโมชั่น
ภายในงานลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารกับทักษอร ภักด์ิสุขเจริญ แอฟ และบัตรเต้านมตรวจแมม
โมเกรมเต้านมของมูลนิธิถันยรักษ์ รวมทั้งสินค้าส่งเสริมการขายร่วมหาเงินบริจาคที่มีโลโก้โบว์ชมพู 

รูปแบบที่ก3กกิจกรรมส าหรับจัดงานที่ Office Building และโรงพยาบาลเครือพญาไท 
แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. การสอนตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท วีน จ ากัด และ
ให้ค าแนะน าการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสรีระ 

2. จัดรายการสินค้าเวียนนาราคาพิเศษ การรับสิทธิ์ เป็นสมาชิกฟรีและรายการ
โปรโมชั่นภายในงานลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารกับทักษอร ภักด์ิสุขเจริญ แอฟ และบัตรเต้านม
ตรวจแมมโมเกรมเต้านมของมูลนิธิถันยรักษ์ รวมทั้งการขายสินค้าส่งเสริมการขายที่มีสัญลักษณ์
โบว์ชมพู 
 
สาเหตุของการท าโครงการ WIENNA Charity (Problems) 

ในปัจจุบันผู้หญิงทั่วโลกมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งเต้านมสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ งในประเทศ
ไทย น.พ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้กล่าวถึงสถิติของมะเร็งเต้านม
อันเป็นปัญหาของสังคมไทย ในปี2553 มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมีอัตราการ
ตายอันดับ 2 รอง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเสียชีวิตแล้ว 4,000 กว่าราย มีอัตรายอดผู้ป่วยใหม่ จ านวน 
13,184 ราย และกรุงเทพฯมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสูงสุด 34.1 เปอร์เซ็นต์  

ดังนั้นบริษัท วีน จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีได้
เล็งเห็นปัญหาที่เป็นภาระของสังคมไทยในเรื่องมะเร็งเต้านม ท าให้ต้องการในการช่ วยเหลือให้
สังคมไทยในเรื่องการรณรงค์ให้ความรู้กับผู้หญิงไทยในเรื่องมะเร็งเต้านม เพื่อดูแล สังเกตทรวงอก 
เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านม เพราะรู้ถึงความผิดปกติของเต้านมที่
เปลี่ยนแปลงได้เร็ว ก็สามารถไปพบแพทย์รับการรักษาได้ทันท่วงที 
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ศักยภาพการจัดท าโครงการ (Potential) 
โครงการ WIENNA Charityเป็นโครงการที่ได้รับการร่วมมือจากมูลนิธิถันยรักษ์ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมูลนิธินี้มีท าหน้าที่ให้การตรวจรักษาเกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านม และท าการค้นคว้าวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ เป็นสถาบันที่อบรมให้กับ
พนักงานของบริษัท วีน จ ากัดและกลุ่มอาสาสมัคร ในเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้รู้ระวัง
ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม  

และบริษัท วีน จ ากัด เป็นบริษัทจัดจ าหน่ายชุดชั้นในสตรีมากว่า 23ปี ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการวัดไซส์และสามารถให้ค าปรึกษาในเรื่องการเลือกใช้ชุดชั้นในที่เหมาะสมกับรูปร่างของ
ผู้หญิง  

 
จุดยืนของโครงการ (Positioning) 
 โครงการมะเร็งเต้านม เพื่อชีวิตของผู้หญิงไทยที่ดีกว่า 
 
การให้ค ามั่นสัญญา (Promise) 
 มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย 
 
สิ่งท่ีพิสูจน์การเข้าร่วมโครงการ (Proofs) 
 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในการดูแลทรวงอกเบื้องต้น หลังจากได้เข้ารับการ
แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท วีน จ ากัด และหากได้น าไปปฎิบัติตามความรู้ที่รับมาจะท าให้
ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม หรือส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมแล้ว หลังจากเข้ าร่วม
โครงการ จะมีก าลังใจเพิ่มขึ้นรวมทั้งการมีบุคลิกภาพดี 
 
บุคลิกภาพของโครงการ (Personality) 
  แสดงถึงความจริงใจ เป็นมิตรและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มอบความรู้ในเรื่องการดูแลใส่ใจ
ทรวงอกให้มีสุขภาพทรวงอกที่ดี 
 
Mood & Tone 
 บรรยายกาศแสดงถึงความเป็นกันเองของโครงการ  เลือกใช้โทนสี ขาว ชมพูแทน
สัญลักษณ์สีส าหรับโครงการWIENNA Charity มะเร็งเต้านม เพื่อชีวิตของผู้หญิงไทยที่ดีกว่า  
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 ความหมายของสีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ ความจริงใจ ของบริษัท วีน จ ากัดที่มอบ
ให้กับผู้หญิงไทยให้มีสุขภาพทรวงอกที่ดี 
 ความหมายของสีชมพู เป็นสีที่แสดงการต่อต้านภัยจากมะเร็งเต้านม และเป็นสีสากลที่
สื่อให้คนทั่วไปรับรู้เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการต่อต้านมะเร็งเต้านม 
 สัญลักษณ์ของโครงการ เป็นโลโก้หัวใจที่มีโบว์ชมพู แทนความหมายถึงการที่มีหัวใจที่
พร้อมกับต่อต้านภัยมะเร็งเต้านมให้ห่างไกลจากผู้หญิง 
 

 
 

ภาพก24กกแสดงโลโก้สัญลักษณ์ของโครงการ WIENNA Charity 
 
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด (Platforms)  

เพื่อท าการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทุกTouch point แบ่งเป็น 3 ส่วน        
1.กกAbove the line สื่อโฆษณาในการสื่อสารเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 
2.กกBelow the line กิจกรรมการตลาดที่ไม่ใช้สื่อโฆษณาหลัก 
3.กกInternet เป็นการใช้สื่อออนไลน์ 

          

  
 

ภาพก25กกแสดงการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
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Above the line สื่อโฆษณาในการสื่อสารเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง มีดังนี้ 
1.กกSpot โฆษณาทางโทรทัศน์  

จุดประสงค์การใช้สื่อกเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภัยจากมะเร็งเต้านมไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่าง 

สิ่งที่คาดหวังกต้องการให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ภัยจากมะเร็งเต้านม 
โครงการรณรงค์ของบริษัท วีน จ ากัด  

สื่อที่ใชก้โทรทัศน์ ช่อง 3, 7 และ 9 ด้วยสื่อสปอร์ต ประมาณ 30 วินาที 

2.กกสื่อยานพาหนะเคลื่อนที่ (Transit)  
จุดประสงค์การใช้สื่อกเป็นการประชาสัมพันธ์และตอกย้ าโครงการ WIENNA Charity 

เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายคนทั่วไปที่ใช้บริการท้องถนน  
สิ่งที่คาดหวังกเพื่อกลุ่มเป้าหมายคนทั่วไปมีรับรู้ต่อโครงการ และสามารถบอกต่อ

โครงการให้กับผู้ใกล้ชิดให้มีการรับรู้ตามด้วย 

สื่อที่ใช้กสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์เรื่องมะเร็งเต้านม ติดรถปรับอากาศ ยูโรทู และรถ
บริษัทฯ 

Below the line กิจกรรมการตลาดที่ไม่ใช้สื่อโฆษณาหลัก มีดังนี้ 
1.กกการใช้สื่อโทรทัศน์ Product Tie-in 
จุดประสงค์การใช้สื่อ 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ WIENNA Charity ได้ละเอียด  
2. สร้างภาพพจน์ของบริษัท วีน จ ากัดในเรื่องการท ากิจกรรมเพื่อสังคมในการรณรงค์

เรื่องภัยจากมะเร็งเต้านม 
3. เป็นการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างครอบคลุมพื้นที่  
สิ่งที่คาดหวังกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและภาพพจน์ของบริษัทใน

การช่วยเหลือสังคมและ มีความรู้สึกในเชิงบวกกับบริษัท 

สื่อที่ใช้กสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการสุริวิภา ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทีวี เป็นรายการที่มี
การสัมภาษณ์สด ช่วงเวลาวันศุกร์ 22.05-23.00น.ที่เหมาสมกับกลุ่มเป้าหมายวัยท างาน  

2.กกวิทยุ Tie-in  
จุดประสงค์การใช้สื่อกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ WIENNA 

Charity และเป็นการหาผู้ที่ร่วมสนใจท ากิจกรรมกับโครงการ 
สิ่งท่ีคาดหวังกกลุ่มเป้าหมายรับรู้ต่อกิจกรรมและร่วมท ากิจกรรมของโครงการ 
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ส่ือที่ใช้กเลือกประชาสัมพันธ์ในคลื่น FM 93 Cool FM ช่วงเวลาระหว่าง 9.00-15.00 น. 
เจาะกลุ่มแม่บ้านฟังรายการวิทยุ และคนท างานออฟฟิศ  

3.กกนิตยสาร 
จุดประสงค์การใช้สื่อ 
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมโครงการของบริษัท แจ้งสถานที่จัดกิจกรรม 
2. เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้หญิงและบุคคลทั่วไปที่สนใส่ใจตนเอง 
สิ่งที่คาดหวังกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของ

โครงการและมีการติดตามกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ 
สื่อนิตยสารที่ใช้ 
1. คลีโอ มีวางตลาดทุกวันที่ 1 ของเดือน เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่

ทันสมัยเป็นคนสนใจข่าวสารต่างๆและใส่ใจดูแลตนเอง 
2. สุขภาพดี วางตลาดทุกวันที่ 1 ของเดือน เจาะกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่เป็นคน

สนใจดูแลสุขภาพ ที่มีอายุ 25 – 55 ป ี
4. หนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจ 
จุดประสงค์การใช้สื่อ 
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมโครงการของบริษัท  
2. สร้างภาพพจน์ขององค์กรในเชิงบวก เจาะกลุ่มเป้าหมายที่สนใจธุรกิจ รวมทั้งผู้ร่วม

หุ้น ผู้ค้าส่งต่างๆ  
สิ่งที่คาดหวังกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคที่สนใจข่าวด้านธุรกิจ ผู้ร่วมหุ้น กลุ่ม

ผู้ค้ารับรู้กิจกรรมของบริษัท และมองภาพพจน์สินค้าเวียนนาและบริษัทในทางบวก ที่ท ากิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม และพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือบริษัท 

สื่อที่ใช้เลือกกประชาชาติธุรกิจ เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสามวัน ฉบับวางจ าหน่ายวัน
พุธ เป็นฉบับประจ าวันพฤหัสบดี - เสาร์  

5. การส่งเสริมการขาย  
จุดประสงค์การใช้การส่งเสริมการขาย  
1.กกเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงโดยตรง 
2.กกช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์เวียนนา 
สิ่งคาดหวังกผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  WIENNA 

Charity และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวียนนา 
เครื่องมือการส่งเสริมการขาย ที่ใช้ในการจัดโครงการ ดังนี้ 
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1. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
ซื้อชุดชั้นในเวียนนาทุกชิ้นรับคูปองส่งชิงบัตรตรวจแมมโมแกรมเต้านม และร่วมบริจาค

เงินทุก 20 บาท ให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ เมื่อซื้อสินค้าคอลเลคชั่น WIENNA Ribbon ทุก 1ชิ้น  
2. ผลิตภัณฑ์ (Product)   
 2.1 ออกรูปแบบคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ใหม่ WIENNA Ribbon ให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม เน้นวัตถุดิบที่เนื้อผ้าสีชมพู ติดโบว์เป็นสัญญลักษณ์ของโครงการ 
 

 
 

ภาพก26กกแสดงสินค้าชุดชั้นในคอลเลคชั่น WIENNA Ribbon 

 
 2.2 ท าป้ายราคาสินค้าสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม WIENNA Ribbon เพื่อให้

ผู้บริโภครับรู้และเป็นการช่วยตอกย้ าผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน โดยใส่โลโก้ของโครงการ 
 2.3 ท าถุงที่ส าหรับบรรจุชุดชั้นในให้สอดคล้องกับกิจกรรม ด้วยการใส่โลโก้ของ

โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 
 2.4 ผลิตเต้านมเทียมส าหรับผู้ป่วยท่ีรับการผ่าตัดเต้านม ใช้ในโครงการ WIENNA 

Charity เพื่อบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ 
 2.5 ผลิตชุดชั้นในพิเศษส าหรับผู้ที่ป่วยที่รับการผ่าตัดเต้านมโดยเฉพาะ  ผู้ป่วยที่

สนใจสามารถมารับค าแนะน าเกี่ยวกับการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท 
วีน จ ากัด 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 3.1 จัดมุมที่สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการ

รับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การขอรับ
บริจาคเต้านมเทียม 

http://www.wiennashop.com/productDetail.do?contentId=01&product_id=0000001325&product_code=DB21907&category=Beauty%203/4%20cup
http://www.wiennashop.com/productDetail.do?contentId=01&product_id=0000001325&product_code=DB21907&category=Beauty%203/4%20cup
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 3.2 จัดโซนแสดงสินค้าที่เป็นคอลเลคชั่น WIENNA Ribbon ณ จุดขายตามสาขา
ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ 

 3.3 P.O.P หน้าร้านทุกสาขาของบริษัท 
4. การก าหนดราคา (Price)   
 4.1 ส าหรับสินค้าที่เป็นคอลเลคชั่น WIENNA Ribbon ราคาสินค้าเริ่มต้น 750 – 

850 บาท ซึ่งเป็นตลาดพรีเมี่ยม 
 4.2 ส าหรับสินค้าที่เป็นชดุชั้นในสั่งตัดพิเศษ ราคา 1,300 บาท เป็นสินค้าที่เฉพาะ

ไซส์คนที่สวมใส่ และมีเสริมเต้าเทียมส าหรับผู้ป่วยที่การผ่าตัดเต้านม เพื่อที่สวมใส่แล้ว ดูเหมือน
สภาพหน้าอกปกติทั่วไป  

6. การใช้พนักงานขาย (Personal selling) 
จุดประสงค์การใช้พนักงานขาย 
1. เพื่อเป็นการจูงใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดความสนใจร่วมกิจกรรม 
2. เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่บริษัท วีน จ ากัด จัดขึ้น 
3. กระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวียนนาของผู้บริโภค 
สิ่งที่คาดหวังกสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้คล้อยตาม เชื่อถือพนักงานขาย รวมทั้งมี

การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 
พนักงานขายที่ออกกิจกรรมโครงการ WIENNA Charity จะรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้ค าแนะน าเลือกใช้ชุดชั้นในที่ถูกต้องเหมาะกับสรีระ รวมทั้งให้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

7. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
จุดประสงค์ของการตลาดเชิงกิจกรรม 
1.กกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการ WIENNA Charity ความรู้เกี่ยวกับ

มะเร็งเต้านม 
2. การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับภาพพจน์ของแบรนด์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้

และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท 
สิ่งที่คาดหวังกให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้กิจกรรม ติดตามและร่วมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่

บริษัท วีน จ ากัด จัดขึ้นมา  
ชื่อกิจกรรมพิเศษ (Road Show)  
มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย  
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ลักษณะของกิจกรรม 
1. Road Show ออกบูธให้ความรู้และตรวจเต้านมให้กับผู้หญิงที่มีอายุ 30ปีขึ้นไป ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิถันยรักษ์ 
2. เผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษาทรวงอกให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เป็นเครื่องมือที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ท าให้ผู้บริโภคจดจ า
กิจกรรมของเวียนนา 

3. บริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษส าหรับผู้ป่วยที่ตัดเต้านม การร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อ
บริจาคให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลศิริราชและราชวิถี 

8. จดหมายส่งตรง (Direct Mail) 
จุดประสงค์ของการใช้สื่อกเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การเคลื่อนไหว

ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ WIENNA Charity ที่เข้าถึงตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง 
สิ่งที่คาดหวังกสมาชิกของบริษัท วีน จ ากัด รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมที่โครงการ 

WIENNA Charity และร่วมมาท ากิจกรรมในโครงการเผยแพร่ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ ที่ใกล้กับ
สมาชิก  

ส่ือที่ใช้ 
1. News Letter แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ข่าว ภาพการท ากิจกรรมตามสถานที่

ต่าง ๆ 
2. แคตตาล็อกของบริษัท แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ เขียนบทสัมภาษณ์CEO ใน

ทัศนคติการท าโครงการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านม และเขียนบทความแชร์ประสบการณ์ของผู้ป่วย 
และการขายสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่มีสัญลักษณ์โบว์ชมพูเพื่อที่จะร่วมหารายได้บริจาคให้กับมูล
นิธถันยรักษ ์

3. บัตรเชิญสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่จัดกิจกรรมให้มาร่วมกิจกรรมโครงการล่วงหน้าก่อนจัด
กิจกรรม 1 อาทิตย ์

9. การใช้ผู้น าเสนอ ผู้มีชื่อเสียง (Celebrity/Presenter) 
จุดประสงค์ของการใช้สื่อกเพื่อเป็นกระตุ้นความสนใจผู้บริโภค การสร้างสีสันให้กับ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ และตอกย้ าภาพลักษณ์ของแบรนด์เวียนนาให้ชัดเจนขึ้น 
สิ่งที่คาดหวังกผู้บริโภครับรู้  สนใจ กิจกรรมและเข้ามาร่วมกับกิจกรรมโครงการ 

WIENNA Charity 

เลือก Presenter ของโครงการเป็น ทักษอร ภักด์ิสุขเจริญ เนื่องจากเป็นดาราที่มีชื่อเสียง 
มีบุคลิกภาพดี สนใจดูแลตนเอง ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้หญิงเป้าหมายที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และยัง
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เป็น Presenter ให้กับนมยูเอชที เอฟแอนด์เอ็น แมกโนเลีย กู๊ดมอร์นิ่งและกู๊ดไนท์ เพื่อสุขภาพ
สามารถเป็นแบรนด์สินค้าที่ให้สนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมกับบริษัท วีน จ ากัด 

และชลลดา เมฆราตรี เป็นผู้สนับสนุนยืนยันเกี่ยวกับโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านม เพราะ
เป็นผู้เสี่ยงในเรื่องโรคมะเร็งเต้านม แต่ยังสามารถด ารงชีวิต ดูแลตัวเองให้มีความสุขได้  โดยมีการ
ใช้สัมภาษณ์และน าบทสัมภาษณ์ออกสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

10. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
จุดประสงค์ของการใช้สื่อกเพื่อเป็นเผยแพร่โครงการ WIENNA Charity การรณรงค์

เรื่องภัยของมะเร็งเต้านม ด้วยการลงสื่อต่างๆ ท าการลงบทความการสัมภาษณ์CEO เกี่ยวกับ
แนวความคิดในการจัดโครงการนี้  ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง บทสัมภาษณ์ Presenter กับผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในความเสี่ยงการเป็นของมะเร็งเต้านม 
และเรื่องราวกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ 

สิ่งที่คาดหวังกต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมของ
โครงการ และร่วมท ากิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการมองภาพพจน์ของบริษัท วีน จ ากัดในเชิงบวก 

สื่อประชาสัมพันธ์กมดัีงนี้  
1. สื่อใบปลิว (Leaflet)  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ก าลังจัด เพื่อแจก

ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ต่างที่จัดกิจกรรมเช่น ห้างสรรพสินค้า การออกRoad Show ตาม 
Building Office และออกบูธร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีและนิตยสารรักลูก 

ข้อความที่ลงสื่อ มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย สนใจรับค าปรึกษาได้ที่ บูธ/
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ โทร 0-2689-8100  

2. ป้ายโปสเตอร์ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานที่จัด ติดประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้า ทางเข้าห้าง ทาง

ข้ึน – ลงบันไดเลื่อน ลิฟท์ 
ข้อความที่ลงสื่อ มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย สนใจรับค าปรึกษาได้ที่ บูธ/

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ โทร 0-2689-8100  
3. นิตยสารคลีโอ และนิตยสารสุขภาพดี 
เป็นการโฆษณาเชิงบทความ (Advertorial) ให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลรักษาตนเองให้

ห่างจากมะเร็งเต้านม ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเต้านมเทียม และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท
ส าหรับการติดต่อสอบถามการดูแลรักษาเต้านมด้วยตนเอง  

หัวเรื่องในการลงสื่อ มะเร็งเตา้นม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันหายง่าย 



  53 

4. หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ข่าวแสดงบทสัมภาษณ์  CEO ของบริษัท วีน จ ากัด   
เกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดโครงการ WIENNA Charity และประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาค
เต้านมเทียม และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทส าหรับการติดต่อสอบถามการดูแลรักษาเต้านมด้วย
ตนเอง  

หัวเรื่องในการลงสื่อ เวียนนา ร่วมต้านภัย มะเร็งเต้านม  
5. วิทยุ FM 93 Cool FM  
เป็นการโฆษณาแฝง (Tie-in) ด้วยการให้ดีเจประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ WIENNA 

Charity การให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่จัดกิจกรรม การร่วมเล่นเกมกับทาง
รายการวิทยุ และรวมทั้งการขอรับบริจาคเต้าเทียม 

6. โทรทัศน์  
โฆษณาแฝง (Tie-in) ท าการสัมภาษณ์CEOเรื่องการท าโครงการ WIENNA Charity 

สัมภาษณ์ความรู้สึกที่เป็น Presenter ให้กับโครงการ การที่มีสุขภาพทรวงอกที่ดี และสัมภาษณ์
ประสบการณ์ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม ในรายการสุริวิภาในทีวี ช่อง 9 

หัวเรื่องในการสัมภาษณ์ มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย 
11. การออกผลิตภัณฑ์เป็นสื่อของโครงการ (Merchandising) 
จุดประสงค์ในการท าผลิตภัณฑ์กเพื่อหารายได้ในการร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ 

ในการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ยากไร้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม สินค้าที่จัดจ าหน่ายส าหรับโครงการ 
เช่น 

1. เสื้อโปโล เสื้อทีเชิ้ต มี 2 สีขาว ด า ปักโลโก้โบว์ชมพู 
2. ร่ม พับ 3 ตอน มี 2 สี ด า สกรีนโลโก้โบว์ชมพู 
3. กระเป๋าลดโลกร้อน แบบพับเก็บได้ มี 2 สี สีด า สีผ้าดิบ สกรีนโลโก้โบว์ชมพู 
4. เข็มกลัดประดับคริสตัลสีชมพู รูปโบว์สีชมพู 

 สิ่งท่ีคาดหวังกกลุ่มเป้าหมายมีการร่วมบริจาคด้วยการซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้น อย่างเต็มใจ
เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 

Internet on line มีดังนี้ 
1. สื่อทางเว็ปไซต์ของบริษัท 
จุดประสงค์ของการใช้สื่อ 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรม ข่าวการเคลื่อนไหวของWIENNA Charity 

2. ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  
3. เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมชอบการใช้สื่อออนไลน์ 
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สิ่งท่ีคาดหวังกต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงโครงการ ข่าวกิจกรรมต่างๆของโครงการ 
และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัท วีน จ ากัด ในการท ากิจกรรมนี้เพื่อสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น สื่อทางWEBSITEที่ใช้ คือ www.wiennashop .com และwww.wien.co.th 

2. การใช้สื่อSocial Media  
จุดประสงค์ของการใช้สื่อ 
1. เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังให้ความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นการ

แสดงความคิดของผู้ที่ได้รับสื่อ 
2. สามารถกระจายข้อมูลให้กับกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์เ ดียวกัน ในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโครงการ สื่อสารให้ข้อมูลภัยจากมะเร็งเต้านม รวมทั้งการดูแล
ตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม 

สิ่งที่คาดหวังกต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารต่างๆของโครงการ ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านม และการดูแลรักษาทรวงอกให้มีสุขภาพดี และสามารถแนะน าข้อมูลต่างๆของ
โครงการกับกลุ่มเพื่อน 

สื่อที่เลือกใช้ 
1. YOUTUBE น าSpot TV และการสัมภาษณ์CEO แอฟ ทักษอร และชลลดา เมฆ

ราตรีในรายการสุริวิภาลิงค์ไป www.wiennashop .com และwww.wien.co.th 

2. Blog เรื่อง มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันห่างง่าย และภาพกิจกรรมการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในห้องสวนลุมพินีของwww.pantip.com  

3. Face Book ของ Presenter ทักษอร ภักด์ิสุขเจริญและชลลดา เมฆราตรี เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแจ้งข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับคนใน
กลุ่ม 

 
เหตุผลของการวางกลยุทธ์โครงการ WIENNA Charity 

1.กกเพื่อให้ในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้และจดจ าเกี่ยวกับโครงการ  WIENNA Charity 
โดยมีการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างบูรณาการในแต่ละเครื่องมือ และใช้อย่างครอบคลุมทุก
ช่องทาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารในกลุ่มเป้าหมายให้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มี
การรับรู้ และจดจ าได้ถูกต้องในกลุ่มบริโภคเป้าหมาย 

2.กกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมสร้างประสบการณ์โดยตรงในการร่วมท ากิจกรรมกับ
โครงการของบริษัทที่มีการจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆที่ก าหนด  


