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รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Carrefour ในประเทศเคนยา ปีงบประมาณ 2564 

13 เมษายน 2564 – 3 พฤษภาคม 2564 
 

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ (สคต.) ณ กรุงไนโรบี ได้ร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ Carrefour ใน
ประเทศเคนยำ ผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกไทยจ ำนวน 20 บริษัท จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสินค้ำไทยภำยในห้ำง 
Carrefour จ ำนวน 3 สำขำ คือ  Sarit Center, Junction Mall และ The Hub Karen จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยสินค้ำไทย ระหว่ำงวันที่ 13 เม.ย. – 3 พ.ค. 2564 ภำยใต้ชื่องำน “Taste of Thai Promotion” โดยมี
สินค้ำเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกำรจัดกิจกรรม อำทิ เช่น ข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวตรำฉัตร) กระทิกระป๋อง (ยี่ห้อ Suree, 
Thai Coco, Royal Embrella, Real Thai) ปลำทูน่ำกระป๋อง (ยี่ห้อ Royal Embrella, Carlifonia Garden, 
Sea Corus) เครื่องปรุงรสอำหำร (ยี่ห้อ De Siam, Suree, Real Thai) ก๋วยเตี๋ยวส ำเร็จรูป (Sunlee, Suree) 
ข้ำวโพดกระป๋อง (Royal Embrella) ผลไม้อบแห้ง (Greenday, Thai Coco) และผลิตภัณฑ์พลำสติก (Lock & 
Lock) ซึ่งมีผลกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 

1. ผลของการจัดกิจกรรม 
1.1. กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย ในห้าง Carrefour จ านวน 3 สาขา ในกรุงไนโรบี  

ประเทศเคนยำ จ ำนวน 3 สำขำ ได้แก่ Sarit Center, Junction Mall, The Hub Karen ซึ่งเป็นสำขำที่มียอด
จ ำหน่ำยสูงสุดของห้ำงในเคนยำ 3 ล ำดับแรก ตำมล ำดับ โดยจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 13 เม.ย.- 3 พ.ค. 2564 
โดยห้ำงปัจจุบันเป็นห้ำงที่ยอดจ ำหน่ำยปีละ 230 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงเป็นล ำดับที่ 2 ของห้ำงค้ำปลีกที่มีอยู่ใน
ประเทศเคนยำ เป็นห้ำงที่มีกลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำระดับที่มีรำยได้ปำนกลำงและสูง (C+ ถึง A) ในเคนยำ ซึ่งมีอยู่
ประมำณ 10 ล้ำนคน โดยมีสินค้ำน ำเข้ำจ ำหน่ำยที่มีควำมหลำกหลำย และมำกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับห้ำงค้ำ
ปลีกรำยอ่ืนๆ ซึ่งผลของกิจกรรมน่ำจะมีผลให้สินค้ำไทยเป็นที่รู้จักและแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น 
 

  
ภำพสินค้ำไทยที่มีกำรส่งเสริมกำรขำยในห้ำง Carrefour 
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ภำพสินค้ำไทยที่มีกำรส่งเสริมกำรขำยในห้ำง Carrefour 

    

1.2. กิจกรรม Kick Off โครงการ โดยกำรจัดพิธีเปิดกิจกรรมและจัดท ำกิจกรรมสำธิตกำร 
ท ำอำหำรไทย ณ บริเวณลำนแสดงสินค้ำภำยในห้ำง Sarit Center บริเวณทำงเข้ำห้ำง Carrefour สำขำ Sarit 
Center ในวันที่ 16 เม.ย. 2564  โดยได้รับเกียรติจำกเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำกรุงไนโรบี (นำงสำวศศิริทธิ์ ตัน
กุลรัตน์) เป็นประธำนเปิดกิจกรรม โดยมีแขกผู้มีเกรียติเข้ำร่วมงำนประมำณ 50 คน เนื่องจำก ยังมีมำตรกำรใน
กำรควบคุมกำรระบำดของ COVID 19 ที่จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน โดยภำยในกำรจัดกิจกรรมมี ผู้บริโภคชำว
เคนยำ สื่อมวลชน และคณะทูตในกลุ่มประเทศอำเชียน ผู้บริหำรห้ำง Carrefour และ Sarit Center เข้ำร่วมงำน
และสังเกตกำรณ์ ได้รับชมกำรสำธิตกำรปรุงอำหำรและชิมอำหำร จ ำนวน 3 ชนิด คือ ข้ำวมัสมั่นเนื้อ ไก่ทอด
ตะไคร้ และขนมกล้วยบวชชี ที่จัดกำรสำธิตโดย Chef Ali Manhdry เชเลบริตี้เชฟชำวเคนยำเป็นผู้ท ำกำรสำธิต
กำรปรุงอำหำร โดยเน้นอำหำรที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและเครื่องปรุงที่มีจ ำหน่ำยในเคนยำเป็นส ำคัญ ผลของกิจกรรมมี
ผลให้ผู้บริโภครับรู้กำรน ำเอำสินค้ำไทยไปปรุงอำหำรที่บ้ำนมำกขึ้น และสื่อมวลชนที่ได้เข้ำ มำร่วมงำนได้
ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น 
 

  
ภำพ ท่ำน ออท. ศศิริทธิ์เปิดตัวกิจกรรม และร่วมปรุงอำหำรกับเชฟ Ali Manhdry 
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ภำพผู้บริโภคเคนยำที่ได้ชิมอำหำรที่ปรุงส ำเร็จแล้วด้วยควำมอร่อย 

 

  
บรรยำกำศในช่วงกำรเปิดตัวกิจกรรมและชมกำรสำธิตในกำรปรุงอำหำร 

 

2. ผลการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
2.1. กำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ผ่ำนผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ (Influencer)  

โดย สคต. ได้ว่ำจ้ำง Influencer จ ำนวน 3 คน เพ่ือให้สื่อสำรไปยัง 3 กลุ่มเป้ำหมำยหลักตำม 
ผู้ติดตำมของ Influencer แต่ละคน คือ 

(1) Chef Ali Manhdry เชเลบริตี้เชฟชาวเคนยา ซึ่งมีผู้ติดตำมกว่ำ 800,000 คน  
เป้ำหมำย กลุ่มคนที่ชื่นชอบกำรท ำอำหำร เพ่ือส่งเสริมกำรใช้สินค้ำในภำวะที่มีกำรระบำดของ COVID 19 ที่กำร
ท ำอำหำรทำนในบ้ำนได้รับควำมนิยมมำกข้ึน 

  
วิดีโอใน Youtube ที่เชฟ Ali Manhdry ถ่ำยท ำกำรปรุงอำหำร มัสมั่นเนื้อและกล้วยบวชชี 

โดยมีแขกรับเชิญคือ Ms. Catherine Kamau ดำรำนักแสดงเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
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(2) Ms. Catherine Kamau ดารานักแสดงชาวเคนยา ซึ่งมีผู้ติดตำมกว่ำ 1.8 ล้ำน 
คน เป้ำหมำย คือ ผู้บริโภคชำวเคนยำทั่วไป เพ่ือให้รับรู้ถึงสินค้ำไทย ในด้ำนคุณภำพและควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำไทยที่มีจ ำหน่ำยในเคนยำ 

  
ภำพ Post เรื่องรำวของสินค้ำไทยและกิจกรรม Kick off ของโครงกำรของ 
Ms. Catherine Kamau ดำรำนักแสดงชำวเคนยำ ใน Facebook ของเขำ 

 
(3) Mr. Francis Kiarie ฟิตเนสโค้ชและนักโภชนาการ ซึ่งมีผู้ติดตำมกว่ำ 60,000  

คน เป้ำหมำยคือ กลุ่มผู้รักสุขภำพและบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำพ เพ่ือสื่อให้รับรู้ว่ำอำหำรไทยเป็นอำหำรที่มี
คุณภำพ มีควำมหลำกหลำยและให้ประโยชน์ในด้ำนโภชนำกำร ซึ่งผลกำรรับรู้สื่อของ Influencer ในแต่ละรำยมี
ตำมตำรำงดังนี ้
 

 
วิดีโอที่ Frankie แสดงให้เห็นเครื่องดื่มจำกน้ ำมะพร้ำวยี่ห้อ Thai Coco  

ที่น ำเข้ำจำกไทยร่วมกับ Kate ดำรำนักแสดงชำวเคนยำ 
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ตารางแสดงผลการรับรู้สื่อของ Influencer แต่ละคนในโครงการ “Taste of Thai Promotion” 
ชื่อ Influencer สื่อที่ได้จัดท า จ านวนคนที่เข้าถึงและรับรู้ (คน) 
Chef Ali Manhdry Facebook, Instagram, Youtube 600,019 
Ms. Catherine Kamau Instagram, Youtube 527,207 
Mr. Francis Kiarie Facebook, Instagram, Youtube 86,400 

รวมผู้รับจ านวนรับรู้ 1,223,236 
รวมมีผู้ได้รับรู้สื่อกำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์จ ำนวนกว่ำ 1.22 ล้ำนคน 
 

2.2. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ 
สคต. ได้จัดท ำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อในช่องทำงอ่ืนๆ อำทเิช่น หนังสือพิมพ์ Daily Nation  

(ตีพิมพ์ 200,000 ฉบับต่อวัน), Star (ตีพิมพ์ 20,000 ฉบับต่อวัน) สื่อกำรประชำสัมพันธ์บริเวณห้ำงและถนน มี
ผลให้กำรจัดกิจกรรมมีผลกำรประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำง 
 

  
ภำพประชำสัมพันธ์ทำงสื่อหนังสือพิมพ์ Daily Nation และ Star ทีม่ียอดตีพิมพ์ต่อวันกว่ำ 220,000 ฉบับต่อวัน 

 

  
ภำพกำรประชำสัมพันธ์ถนนในกรุงไนโรบีและบริเวณลิฟท์ในห้ำง Sarit Center  
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3. ผลการด าเนินการส่งเสริมการขาย 
มีผลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำได้ทันทีประมำณ 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 1.55 ล้ำนบำท  

ซึ่งผู้น ำเข้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง 7 รำย แจ้งว่ำ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว สำมำรถช่วยท ำให้บริษัทมี
ยอดขำยสินค้ำในช่วงที่มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้นกว่ำช่วงเวลำปกติกว่ำ 50-70% โดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำที่น ำ
มำร่วมกำรส่งเสริมกำรขำย และผู้น ำเข้ำคำดว่ำจะมีกำรน ำเข้ำสินค้ำไทยเพ่ิมข้ึนภำยใน 1 ปี คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 
300,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 15.5 ล้ำนบำท โดยสินค้ำที่มียอดกำรจ ำหน่ำยและได้รับควำมสนใจสูงสุด  
5 ล ำดับแรก ได้แก่ ปลำทูน่ำกระป๋อง เครื่องแกงต่ำงๆ น้ ำจิ้มไก่ (เปรี้ยวหวำน) ข้ำวหอมมะลิ และน้ ำปลำ
ตำมล ำดับ 

ซึ่งจำกผลกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่เพ่ิมข้ึนดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำ ผู้บริโภคชำวเคนยำมีควำมสนใจ และมี 
ควำมเข้ำใจในกำรน ำสินค้ำไทยไปใช้โดยเฉพำะกำรท ำอำหำรไทยมำกขึ้น และน่ำจะส่งผลให้สำมำรถน ำเข้ำสินค้ำ
มำจ ำหน่ำยให้หลำยหลำยและมีจ ำนวนมำกขึ้นในอนำคตต่อไป 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1. กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว แม้จะมีอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงกำรที่ไม่สำมำรถเชิญ 

คนเข้ำร่วมได้จ ำนวนมำก เนื่องจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของ COVID 19 แต่ก็ท ำให้สร้ำงกำรรับรู้และ
ประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น โดยจะเห็นได้จำกกำรรับรู้กำรประชำสัมพันธ์ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มคนใน
ลักษณะต่ำงๆ ถึงกว่ำ 900,000 คนดังกล่ำว 

4.2. กรมควรพิจำรณำส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ครั้งติดต่อกัน 
เนื่องจำกจะช่วยเร่งกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมนิยมของสินค้ำไทย โดยเฉพำะอำหำรไทยให้สำมำรถจ ำหน่ำย
ได้มำกขึ้น ตำมกำรรับรู้คุณภำพและกำรใช้งำนของสินค้ำไทยที่ตรงกับกำรใช้งำนของผู้บริโภคชำวเคนยำได้อย่ำง
ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 

4.3. กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้สื่อออนไลน์ผสมพลำนกับสื่อแบบเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ หรือ ป้ำย 
โฆษณำท่ัวไป จะช่วยท ำให้สินค้ำไทยเป็นที่รับรู้มำกขึ้นในทุกระดับ เนื่องจำก กำรเข้ำถึงสื่อออนไลน์ของคนเคนยำ 
เริ่มมีอิทธิพลที่มีผลต่อกำรรับรู้มำกขึ้นตำมรำยงำนที่กล่ำวไปในข้ำงต้น จึงควรจัดท ำกำรประชำสัมพันธ์ด้วยวิธี
ผสมผสำน เช่นในกรณีดังกล่ำวต่อไป โดยอำจน ำเสนอวิธีกำรประชำสัมพันธ์ที่มีกำรรับรู้ 2 ท ำงมำกขึ้น กำรจัด
กิจกรรมตอบปัญหำ หรือส่ง Clip Video ท ำอำหำรไทย หรือ กำรสอนกำรท ำอำหำรไทยทำง Facebook live เป็น
ต้น  

************************************************************ 
รายงานผลโดย 

สคต. ณ กรุงไนโรบี 
7 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 


