1. สถานการณ์ทางการตลาด Market Review
A : ข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเจาะจงสินค้าที่เป็ นโจทย์หลัก
รองเท้านักเรียนชาย Pan ปัจจุบนั รุ่น PAN FUTSAL เป็ นรองเท้านักเรียนที่มีรูปแบบของความเป็ นรองเท้ากีฬาเข้า
มาผสมผสานในงาน DESIGN ซึ่งสามารถใช้เล่นกีฬา และ ใส่ทากิจกรรมต่างๆนอกจากจากเป็ นรองเท้านักเรียนที่
สวมใส่ ซึ่งงบริษทั บางกอกแอธเลติก เป็ น หนึ่ งทางด้านรองเท้ากีฬา ฟุตซอล ในระดับประเทศ และเป็ น SPONSOR
ให้นักกีฬาทีมชาติเสมอมา

B : วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายหลัก : นักเรียนชายในระดับชัน้ ประถมต้น และประถมปลาย รวมไปทัง้ ระดับ มัธยมต้น และ มัธยม
ปลาย (ช่วงอายุ 10- 18 ปี )
กลุ่มเป้ าหมายรอง : เพศชาย คนทางาน ทัว่ ไป อายุ 18 ปี ข้ นึ ไป
กลุ่มผูร้ บั สือ่ : กลุ่มนักเรียนชาย ทุกระดับชัน้ และ ผุป้ กครอง รวมถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจสินค้าประเภท กลุ่มนักเรียน
C : ยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
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D : การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
แบรนด์ นันยาง : เป็ นรองเท้านักเรียนชายที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับที่ 1 จุดเด่นคือ เป็ นรองเท้าStyle พื้นสีเขียว
เป็ นเอกลักษณ์เป็ นหลัก ลักษณะเป็ นรองเท้าผ้าใบทรงหูชา้ ง สูตรยางพื้นยึดเกาะได้ดี มีการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์
จุดเด่นที่พ้ นื เป็ น หลัก
แบรนด์ Breaker : รองเท้านักเรียนชายที่ดงั เรื่องการนาเอารองเท้าไปเล่นฟุตบอล ฟุตซอล ซึ่งเป็ นกีท่นี ักเรียนชาย
เล่นหลังเลิกเรียน หรือเวลาว่าง มีการนาเอา PRESENTER ที่เป็ น นักร้องนักแสดงมาทาการตลาดประชาสัมพันธ์
BRAND
แบรนด์ Gold city : เป็ นรองเท้าที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดารองเท้านักเรียนประเภท นักเรียนชายเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ตลาดล่างโดยช่องทางขายผ่านทาง LOTUS /BIG C
E : พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและอัตราการซื้อ
โดยปรกติ กลุ่มผูบ้ รโภคจะซื้อรองเท้านักเรียนโดยช่องทางการขายที่ ร้านค้า และ ห้างสรรพสินค้า เป็ นหลัก ส่วน
ช่องทาง Online มีอตั ราส่วนประมาร 25- 30 % จากยอดขายรองเท้านักเรียนชาย PAN
F : การจัดจาหน่ ายและกระจายสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ าย : ร้านค้า / ห้างสรรพสินค้า /Online Website
2 : ปัญหาและโอกาสทางการตลาดปัจจุบนั PROBLEM / OPPORTUNITY
Problem : เนื่ องจากรองเท้านักเรียนชาย Pan ได้ขาดการประชายสัมพันธ์ และ การทาการตลาดที่ต่อเนื่ องและ
จริงจัง จึงทาให้ภาพลักษณ์ และ การจดจาของผูบ้ ริโภค ขาดหายไปอีกทัง้ สินค้าในกลุ่มคู่แข่งมีการใช้สอ่ื และ
การตลาดที่เข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่ อง และมีการแข่งขันการสุง จึงทาให้ แบรนด์ PAN ทิ้งช่วงขาดหายไป
Opportunity : กลุ่มเด็กนักเรียนชายหันมาเล่นกีฬาฟุตซอลมากขึ้น ด้วยชื่อเสียงและผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทย
ที ประสบความสาเร็จในแมทการแข่งขัน ต่างๆ ในระดับ ประเทศและสากล จึงทาให้เห็นโอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย

3 : ระบุผลิตภัณฑ์ท่ที ่านประสงค์จะทาแผน Digital Marketing

4 : วัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมาย ของการทา DIGITAL MARKETING โครงการ U Power นี้
โจทย์ : Rebranding รองเท้านักเรียนผูช้ าย Pan รุ่น PAN FUTSAL ให้มี Market share เพิม่ ขึ้น 10 % ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
5.แนวทางการตลาดขององค์กรของท่านที่เกีย่ วข้อง หรือเกีย่ วเนื่ องกับ Digital Marketing
PAN SHOP:http://www.pan-sportswear.com/TH/products.php?cat=17

6 : การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (Positioning Strategy)
รองเท้านักเรียนชาย PAN เป็ นรองเท้านักเรียนที่ตอบโจทย์กบั กลุ่มนักเรียนชายที่ชอบเล่นกีฬา และ ทากิจกรรมใน
โรงเรียน อีกทัง้ ผูท้ ่มี ี กีฬา และ นักกีฬาทีมชาติเป็ นแรงบันดาลใจ

6 : ส่วนผสมทางการตลาดเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการปฏิบตั ิการ (Marketing Mix Implementation Tools)
โฆษณาทาง TV. / Online / สือ่ ประชาสัมพันธ์ในร้านค้า / Promotion ในร้านค้า / สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน และงานกีฬาต่างๆ
7 : ตัวอย่างหรือ Case Study ของการทา Digital Marketing ของท่านที่ผ่านมา
ช่องทาง Social Mdia ของแบรนด์ในปัจจุบนั
Facebook : https://www.facebook.com/Pansportswear/
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=7LoFVVsXR9M
Instgram : https://www.instagram.com/panfootballfutsal/.

8 : การบริหารแผนการตลาด Executing (อยากเห็นแผนนี้ ดาเนิ นการอย่างไร)
นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้ าหมายมาปรับใช้กบั สถานะการณ์หรือช่วงฤดูกาลของการจัดจาหน่ ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

9 : KPI การประเมินผล การวัดผล HOW TO
1. Awareness

เกณฑ์การวัดผล

Reach

2. Engagement

เกณฑ์การวัดผล

Like / comment / Share

3. Product Trail

เกณฑ์วดั ผล

Tactic ของกิจกรรม เ

