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How to let the public
know your eco-product.



We  let  them  know  
your eco-product 
through eco label. 
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Market Analysis



SWOT Analysis

ภาครัฐและ

เอกชนสนับสนุน

ชัดเจน แสดงถึง
การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

กระบวนการ

ดําเนินงานเปน

ระบบ

Strengths

ผลิตภัณฑที่ไดการ

รับรองของฉลาก

เขียวราคาสูงและ

หาซื้อยาก

การสื่อสารขาด

ประสทิธิภาพ

ภาพลักษณของ

ฉลากเขยีวดูเกาแก

Weaknesses

กระแสการ

อนุรักษ

สิ่งแวดลอม

เทคโนโลยีเกิด

ใหมเพิ่มมากขึ้น

Opportunities

การตัดสินใจซื้อของ

กลุมเปาหมายใช
ระยะเวลายาวนาน

คูแขงทางการตลาด

ทั้งทางตรงและ
ทางออม

ฉลากสิ่งแวดลอมตัว

อื่นทําใหเกิดการ
สับสน

Threats



Target Group
กลุมเปาหมายสีเขียวในประเทศไทย

ที่มา : หนังสือ Green Marketing [Natural Marketing Institute (NMI ) ,2009 LOHAS 

consumer Trends Database]และ Marketeer พ.ค.55

20% 42% 17%



Target Group

กลุ มคนที่ มี การดํ ารงชี วิตด วย

วิถีแหงสุขภาพ เชนการดูแลตัวเอง  ใส

ใจสุขภาพ เขาใจนิเวศวิทยา เลือกที่จะ

ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

และคํ านึ งถึ ง เ รื่ อ งของการรั กษา

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 



Target Group

“ Drifters ”
รังสรรคโลก(ตามกระแสนิยม)

First  Jobber
อายุ 22-29 ป



Target Group

GEN-Y  



Communication Objectives

เพือ่ใหกลุมเปาหมายเกิดการ

รับรู เขาใจและมีทัศนคติทีด่ตีอฉลากเขียว



Big Idea

“ จุดประกายความคิด...ใหชีวิตฉลาดขึ้น ”



Big Idea

Spark หรือกระตุนใหกลุมเปาหมาย

เกิดการจุดประกายความฉลาด(เลือก)

เพื่อชีวติ...เพื่ออนาคตของโลกที่ดีขึ้น

“GreenSpark”



· Awards · New Logo

• Internal Organization

Development

• Spot radio

“How to let the public know your eco-product.”

LOHAS Drifters Gen-Y

Target Group

เปนแบบอยาง

และบอกตอ
เขาใจและมองหา ทําใหเกิดการรูจัก

• CRM

• CSR

<< Recommendations >>

· Applications (online) · POP (offline) 

• AD (BTS&RS BUS)

• เสียงตามสาย

• Let’s go green Camp

• Boy & Girl Contest

• Green University



IMC Tools

IMC Tools
L



L

เพื่อ GreenSpark แบบอยาง

(Idol)ที่ดีใหกับกลุม Drifters 

และ Gen-Y

CSR



หัวขอ “จุดประกายความคิดใหชีวิตฉลาดขึ้น”

ภายในงานจะ

มี ก า ร เ ชิ ญ คุ ณ ท็ อ ป 

พิ พั ฒ น ,ป า จิ๊  อั จ ฉ ร า

พรรณและคุณ ปอด โม

เดิรนด็อก

สถานที่ : ตลาดนัดสีเขียว ตึกรีเจนท เฮาส

L
จัดเสวนา

งานครบรอบ 20ป “ฉลากเขียว”



กอนตายฉันจะ...เพือ่โลก

5 ความคิดที่ดีจะถูกนําไปจัดทาํหนังสือเพื่อแจกจายใหกบักลุมGen-Y และ Drifters

L
รับบริจาคความคิด



มีการลงชื่ออาสา

เขารวมกิจกรรมปลูกปา

ตนน้ําเพื่อปองกันปญหา

น้ําทวม 

L

นอกจากนี้ชวงเย็นมี

กิจกรรมโยคะ กับ ปาจิ๊ 



•เชิญคุณท็อป มาใหคําแนะนํานองๆกลุม 

Gen-Y ที่กําลังจะเปดราน Green Store ใน  

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

•เชิญ คุณ ปอด มารวมแชรประสบการณ

การใชชีวิต สไตลปอด

L



IMC Tools

IMC Tools
“Drifters”

D



GreenSpark จากภายในองคกร
เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการแขงขัน 

“แผนกสีเขียว”
โดยไดรับการสนับสนุนจาก Brand Ambassador ชั้นดี 

อยาง CEO ขององคกร

Internal Organization DevelopmentInternal Organization Development D



GreenSpark
จดุประกายจากภายในสู..เครือขายพันธมิตร

Internal Organization DevelopmentInternal Organization Development D



Proud to present จุดประกายจากภายใน

ผลักดันใหภาคธุรกิจเห็นความสําคัญ ของ การแสดงโลโก “ฉลากเขียว”

Internal Organization DevelopmentInternal Organization Development D



IMC Tools

IMC Tools
Y



 รวมรณรงคใหมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เขาสูการเปน Green University

ในอนาคตอันใกล ภายใตการดแูลของ สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย  

(จดัตัง้คณะทํางานรวมระหวางมหาวิทยาลยักบัสถาบนัฯ)

Y



Y

- สนบัสนุนและสงเสรมิใหหนวยงานและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย ใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติยไดมีนโยบายดังกลาวแลว)

- สนบัสนุนและสงเสรมิใหหนวยงานและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย ใชทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติยไดมีนโยบายดังกลาวแลว)



Y

สรางพื้นที่ สีเขียว โดยมี Green Store ซึ่งจะขายสินคาที่ผานการรับรองจาก
ฉลากเขยีว (สินคาที่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัสามารถซื้อใชได)

สรางพื้นที่ สีเขียว โดยมี Green Store ซึ่งจะขายสินคาที่ผานการรับรองจาก
ฉลากเขยีว (สินคาที่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัสามารถซื้อใชได)



IMC Tools

IMC Tools
Y LD



เปนชองทาง

ประชาสัมพันธวา

สินคาที่ไดรับ    

ตราฉลากเขียว    

มอีะไรบาง หาซื้อ

สินคาไดที่ไหนบาง

มีการอัพเดต

สินคาทุกเดือน

Y LD
Applications

[Online]



ฉลาดเลือก...เพื่อโลก

Y LD

Point  of  Purchase Point  of  Purchase 

(POP)Point  of  Purchase 
[Offline]



Recommendation

Recommendation



Recommendation

Logo Green Label

1. New LOGO



Recommendation

New Logo



Recommendation
2. Awards

 เปนผูสนับสนุนรางวัล

จัดการประกวดขึ้นเอง 
ในนามสถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย



““  จุดประกายความคดิจุดประกายความคดิ......ใหชีวิตฉลาดขึ้นใหชีวิตฉลาดขึ้น  ””



“Thank you so much”
For a great learning experience



Q & A



· Awards · New Logo

• Internal Organization

Development

• Spot radio

“How to let the public know your eco-product.”

LOHAS Drifters Gen-Y

Target Group

เปนแบบอยาง

และบอกตอ
เขาใจและมองหา ทําใหเกิดการรูจัก

• CRM

• CSR

<< Recommendations >>

· Applications (online) · POP (offline) 

• AD (BTS&RS BUS)

• เสียงตามสาย

• Let’s go green Camp

• Boy & Girl Contest

• Green University


