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13530319: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม 
 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าให้ “ร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะ
นม” เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก ชื่นชอบ และยอมรับของผู้บริโภคทั้งในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ทุกเพศ ทุก
วัย ร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนมคือ ร้านขายขนมปังและไอศกรีมปั่นนมสดที่มีรสชาติที่อร่อย 
แตกต่างจากนมปั่นทั่วไป จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคนในท้องถิ่น 
 เนื่องจากเจ้าของร้านปัจจุบัน ได้แยกตัวมาเริ่มกิจการใหม่ เพราะเจ้าของรุ่นก่อนได้ปิดกิจการ
เดิมลง ท าให้เหลือเพียงแค่บูธรถเข็นเล็กๆ ในตลาดนัดประจ าจังหวัด ท าให้โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
ลดลง ทางร้านขาดความเชื่อถือจากผู้บริโภคเพราะไม่มีวันท าการท่ีแน่นอน อีกทั้งขาดการวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาดที่ดี นอกจากนี้ทางร้านไม่มีหน้าร้านที่ชัดเจนที่จะช่วยขยายกลุ่มผู้บริโภคที่
ต้องการมาใช้บริการ และใช้สถานที่เพ่ือพบปะสังสรรค์ ดังนั้นจึงมีการศึกษา เก็บข้อมูล และน ามาเป็น
แนวทางในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และยอดขายทางการตลาดให้กับ ร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนม 
 ในการสร้างตราสินค้า และแผนการสื่อสารทางการตลาด ให้สามารถดึงดูด และกระตุ้นให้
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายสนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น การท าวิจัยครั้งนี้จึงเริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และเอกสารอ้างอิง โดยสอบถามและสัมภาษณ์จากผู้ที่มาใช้บริการร้านไอศกรีมปั่น
นมสดเป็นประจ า 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ท าให้เกิดแนวคิดหลักของการสร้างสรรค์ คือ “ไอศกรีมปั่น หวามมัน
เข้มข้น ต้นต ารับกาญจน์” หมายถึง ไอศกรีมปั่นนมสดที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม และมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นแต่ยังคงความเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แล้วจึงน ามาวางเป็นแผนการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย โดยการสร้างช่องทางการสื่อสาร ได่แก่ นนมสดเจี๊ยะนมเป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกท้ังยังเพ่ิมกลุ่มผู้บริโภคให้ขยายวงกว้าง และผลประโยชน์สูงสุด 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์นิศา มุจจลินทร์กูล อาจารย์

ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขส่วนที่บกพร่อง และคอยให้ก าลังใจจนท าให้จุล
นิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอกราบของพระคุณคณะกรรมการตรวจโครงการจุลนิพนธ์ ได้แก่ อาจารย์กาลัญ วรพิทยุต 
อาจารย์อนินทยา ปรีชาพานิช อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ อาจารย์นิศา มุจจลินทร์กูล และ
อาจารย์ดิสรา อดุมเดช ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยแนะความคิดให้สามารถแก้ไขและต่อยอด จึง
ท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณโก๊นพ ผู้เป็นเจ้าของร้านเจี๊ยะนม ที่กรุณาให้ข้อมูลต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจุลนิพนธ์ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปาร 
ทุกท่านได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิด ในการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้  
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญาติพ่ีน้อง ที่มอบความรัก การดูแล ความเอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันนี้ 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     2 
 ขั้นตอนการศึกษา     3 
 แผนการด าเนินงาน     4 
 ข้อจ ากัดในการศึกษา     4 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ     4 
 นิยามศัพท์     5 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     6 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการสร้างตราสินค้า     6 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค     9 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสร้างการตลาดแบบบูรณาการ   11 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา   14 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค   17 
 ทฤษฎีและแนวความคิดที่เชื่อมโยงกับกรณีศึกษาการสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม   20 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   22 
 รูปแบบของการวิจัย   22 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   23 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   23 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   24 
 การน าเสนอข้อมูล   24 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   25 
 การวิจัยเชิงปริมาณ   25 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   34 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์   35 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 สรุปผลการวิจัย   37 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   38 
 วิเคราะห์สถานการณ์   38 
 กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด   38 
 คู่แข่งขัน   39 
 วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน   39 
 ก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์   40 
 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด   40 
 แนวความคิดของผลิตภัณฑ์   40 
 แนวความคิดการสื่อสารทางการตลาด   41 
 ธีม หรือรูปแบบตราสินค้า   41 
 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด   41 
 ส่วนผสมทางการตลาด   41 
 แผนกิจกรรม   56 
บทที่ 6 สรุป และข้อเสนอแนะ   58 
บรรณานุกรม   60 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    ตัวอย่าง   62 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1 แสดงแผนการด าเนินการ     4 
2-1 แสดงประโยชน์ส าคัญในการใช้ IMC   12 
4-1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ   25 
4-2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ   26 
4-3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ   26 
4-4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน   26 
4-5 แสดงจ านวนและร้อยละการใช้บริการร้านขนมปังนมสดต่อเดือน   27 
4-6 แสดงจ านวนและร้อยละตามร้านที่อยู่ในใจกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด   27 
4-7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการให้ความส าคัญชื่อร้าน   28 
4-8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยในการใช้บริการ   28 
4-9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามราคาที่เหมาะสม   29 
4-10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามโปรโมชั่นที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ   29 
4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการใช้บริการร่วมกับใคร   29 
4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่ใช้บริการ   30 
4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรู้จักร้านเจี๊ยะนม   30 
4-14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางที่รู้จักร้านเจี๊ยะนม   31 
4-15 แสดงจ านวนและร้อยละความเห็นที่ร้านเจี๊ยะนมจะเปิดหน้าร้าน   31 
4-16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบและการบริการจากทางร้าน   32 
4-17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการเปิดรับข่าวสาร   32 
4-18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับสื่อท้องถิ่น   33 
4-19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อ   33 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

สารบัญภาพ 
ภาพ                               หน้า 
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 “เจี๊ยะนม ส ำหรับคนทั่วไปอำจจะหมำยถึงกำรดื่มนม (เจี๊ยะ ภำษำจีนแปลว่ำ กิน หรือ ดื่ม) 

แต่ค ำพูดนี้ส ำหรับคนเมืองกำญจน์แล้ว จะหมำยถึงร้ำนไอศกรีมปั่นนมสด ที่มีรสชำติ เอกลักษณ์ และ

มีควำมแตกต่ำงจำกร้ำนอ่ืนๆ 

 เจี๊ยะนม คือ ร้ำนไอศกรีมปั่นนมสดของจังหวัดกำญจนบุรี ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจำก

ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมำ เหตุเพรำะผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปั่นนมสดของร้ำนเจี๊ยะ

นมนั้นมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งมีควำมหอมมันจำกนมสดแท้ๆ และรสชำติกลมกล่อม 

หวำนเย็นของไอศกรีม ซึ่งใครก็ตำมท่ีได้ลิ้มลองจะติดใจในรสชำติที่ไม่เหมือนใคร 

 เดิมทีเจี๊ยะนมเป็นร้ำนขนมปังนมสดทั่วๆไป จนเริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเมืองกำญจน์ แต่แล้ว

ก็ประสบปัญหำจนต้องปิดกิจกำร และนำยนพรัช ปูชณียพันธ์ หรือ รู้จักกันในนำม “โกนพ” ลูกชำย

เจ้ำของร้ำนเจี๊ยะนมรุ่นก่อน แยกตัวออกมำด ำเนินกิจกำรต่อด้วยกำรเปิดบูธรถเข็นขำยในตลำดนัด

ประจ ำจังหวัด ถึงแม้จะไม่มีหน้ำร้ำน แต่ก็ยังเป็นที่นิยมและชื่นชอบของผู้บริโภคที่ยังคงอุดหนุนและ

และบอกต่อๆกันไป อีกท้ังโกนพยังเป็นคนที่มีอัธยำศัยดี จึงได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 

 เจี๊ยะนมในปัจจุบันไม่ได้มีหน้ำร้ำนเป็นของตัวเอง เป็นแค่บูธรถเข็นเล็กๆที่เช่ำพ้ืนที่ในตลำด

นัด ท ำให้ไม่ได้รับควำมสนใจเท่ำที่ควร ด้วยควำมที่ตลำดนัดไม่ได้เปิดท ำกำรทุกวัน ท ำให้ทำงร้ำนเสีย

โอกำสและควำมเชื่อมั่นจำกผู้บริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นเพียงแก้วพลำสติกใสธรรมดำไม่มีตรำ

สินค้ำ หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง ร้ำนเจี๊ยะนม  ท ำให้ทำงร้ำนเสียโอกำสในกำรประชำสัมพันธ์และ

เพ่ิมปริมำณของผู้บริโภค
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ผู้จัดท ำก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภค ที่มีควำมชื่นชอบในไอศกรีมปั่นนมสดของร้ำนเจี๊ยะนม

เป็นอย่ำงมำก และเห็นว่ำไอศกรีมปั่นนมสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ แต่กลับเสียโอกำสที่จะเติบโต

ทำงธุรกิจ จึงต้องกำรที่จะปรับปรุงร้ำนเจี๊ยะนมให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ 

สร้ำงหน้ำร้ำน หรือ แผนกำรสื่อสำรกำรตลำดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย 

 ทั้งนี้ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เมื่อร้ำนเจี๊ยะนมได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งบรรจุภัณฑ์

และหน้ำร้ำนให้ดีขึ้น จะช่วยดึงดูดควำมน่ำสนใจให้กับผู้บริโภค หำกมีกำรสื่อสำรกำรตลำดออกไปยัง

กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึน จะสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ เพ่ิมยอดขำย และขยำยธุรกิจได้กว้ำงไกลกว่ำเดิม 

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงตรำสินค้ำให้กับร้ำนเจี๊ยะนม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ โดยมีภำพลักษณ์ที่ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

 2. เพ่ือสร้ำงแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคมำกที่สุด 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

กำรศึกษำเรื่อง “กำรสร้ำงตรำสินค้ำร้ำนเจี๊ยะนม” เป็นกำรมุ่งเน้นในเรื่อง กำรสร้ำงตรำสินค้ำ 

โดยผ่ำนแผนกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ ไปยังผู้บริโภค โดยน ำข้อมูลทั้งหมดของร้ำนเจี๊ยะนม มำเป็น

ตัวอย่ำงเพ่ือกำรศึกษำ รวมถึงแผนกำรตลำดของร้ำนขนมปังนมสดร้ำนอ่ืนในจังหวัดกำญจนบุรี โดย

กลุ่มเป้ำหมำยที่ท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ เป็นกลุ่มนักเรียนมัธยม ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งเพศชำยและ

หญิง จำกโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ และโรงเรียนวิสุทธรังษี ที่ชื่นชอบในกำรใช้บริกำรร้ำนขนมปัง

นมสด โดยก ำหนดช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม ถึง 7 กันยำยน 2556 โดยใช้วิธีกำร

เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม และสัมภำษณ์จำกกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง จำกนั้นจึงท ำกำรวิเครำะห์

ข้อมูล  และออกแบบแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำรที่เหมำะสมที่สำมำรถน ำไปใช้

ได้จริง และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อร้ำนเจี๊ยะนม 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
เป็นกำรศึกษำเก่ียวกับ “กำรสร้ำงตรำสินค้ำร้ำนเจี๊ยะนม” ทีย่ังไม่มีตรำสินค้ำและภำพลักษณ์

ที่ชัดเจน รวมถึงแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดที่ไม่เคยท ำมำก่อน เพ่ือวิเครำะห์กำรหำแนวทำงและวิธีกำร
อย่ำงเหมำะสมว่ำควรเป็นรูปแบบใด โดยมีวิธีกำรเก็บข้อมูล อันประกอบด้วย 

1. ท ำกำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ 

    1.1 แหล่ งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ ได้ รวบรวมและบันทึกจำก

แหล่งข้อมูลโดยตรงผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกเจ้ำของร้ำนเจี๊ยะนม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับร้ำน

เจี๊ยะนม เป็นกำรค้นคว้ำหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปสร้ำงตรำสินค้ำ 

    1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกหนังสือ 

เอกสำรหรือบทควำมต่ำงๆ อำทิ เว็บไซต์ธุรกิจ SME คอลัมน์ธุรกิจ SME เป็นต้น 

 2. ด ำเนินกำรวิจัย 
    2.1 กำรตั้งค ำถำม และจัดท ำแบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative 

Research) เกี่ยวกับทัศนคติและกำรรับรู้เกี่ยวกับร้ำนเจี๊ยะนม พฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนขนมปังนม

สด กำรรับรู้เกี่ยวกับตรำสินค้ำที่จะท ำกำรศึกษำ และกำรเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้ำหมำย  

    2.2 กำรตั้งค ำถำมที่จะใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) กับกลุ่มลูกค้ำ

ที่มำซื้อสินค้ำร้ำนเจี๊ยะนม 

 3. น ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์และสรุปผล เพ่ือน ำมำสร้ำงตรำสินค้ำและออกแบบ

แผนกำรสื่อสำรกำรตลำดไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย 

 4. จัดท ำชิ้นงำนจริง โดยกำรสร้ำงตรำสินค้ำ และออกแบบแผนกำรสื่อสำรกำรตลำดใน

ช่องทำงที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย  

 5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน เรียบเรียงเอกสำร และจัดเข้ำรูปเล่มรำยงำน 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงแผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 รวมรวมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

       

 เก็บข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ         

 วิเครำะห์ข้อมูล         

 สร้ำงสรรค์สื่อและปรับปรุงผลงำน         

 สรุปกำรด ำเนินงำน         

 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำนี้ส่วนใหญ่คือ ปัญหำด้ำนข้อมูลทำงกำรตลำดของร้ำนเจี๊ยะนม ซึ่งไม่

เคยมีกำรท ำแผนกำรตลำดมำก่อน ฉะนั้นจึงต้องมีกำรหำข้อมูลจำกทำงอินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรส ำรวจ

และศึกษำร้ำนค้ำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งต้องท ำกำรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจำกผู้บริโภคด้วยตนเอง 

และข้อจ ำกัดสุดท้ำยคือ แบบสอบถำมกำรวิจัยเชิงปริมำณท่ีท ำขึ้นเกิดข้อผิดพลำด ท ำให้ข้อมูลที่ได้เกิด

ควำมคลำดเคลื่อน ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภค จึงต้องท ำกำรวิจัยเชิง

คุณภำพควบคู่ไปด้วย เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำเจี๊ยะนมมีควำมชัดเจน จนเป็นที่รู้จักและยอมรับมำกขึ้น 

 2. เพ่ิมพฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภค 

3. เพ่ิมประสิทธิภำพแผนกำรสื่อสำรกำรตลำด ที่น ำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

นิยำมศัพท์ 
ไอศกรีมปั่นนมสด คือ ไอศกรีมปั่น ที่ผ่ำนกรรมวิธีต่ำงๆ โดยกำรน ำนมสดมำต้ม และปั่นเป็น

ไอศกรีม แล้วฟรีสแข็งอย่ำงดี เพ่ือกำรเก็บรักษำที่นำนขึ้น จำกนั้นน ำมำปั่นขำย โดยกำรตักไอศกรีมใส่

โถปั่นและเติมนมสดลงไป เพ่ือเพ่ิมควำมเข้มข้น เตรียมพร้อมน ำเสิร์ฟให้กับผู้บริโภค 
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บทที่  2 
 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในกรณีศึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม ได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มาเป็นส่วนในการวางกรอบแนวความคิดและสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีและ

แนวความคิดดังนี้ คือ 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสร้างตราสินค้า 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสร้างงานโฆษณา 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างตราสินค้า 

ความหมายของตราสินค้านั้น Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ ค าพูด 

สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการระบุถึง สินค้าหรือบริการของผู้ ขายรายใดรายหนึ่ง 

และถือเป็นสิ่งที่สร้างให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่าง 

คือ 

 1. ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attitude) คือ ที่สามารถท าให้เกิดการจดจ า 

 2. คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) คือ ประโยชน์ใช้สอยของสินค้า 

 3. คุณค่าของสินค้า (Value) คือ สิ่งที่ท าให้รู้สึกว่าใช้สินค้าแล้วเกิดความภูมิใจ 

 4. วัฒนธรรม (Culture) คือ สิ่งที่ตราสินค้าต้องการให้ผู้บริโภครับรู้  
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5. บุคลิกภาพของสินค้า (Personality) คือ สิ่งที่เมื่อใช้สินค้าแล้วบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ตาม

สินค้า  

 6. ผู้ใช้ (User) คือ สินค้าสามารถบอกกลุ่มเป้าหมายหลักได้ David Ogilvy กล่าวว่า ตรา

สินค้า คือสัญลักษณ์ที่ซับซ้อน เป็นการรวบรวมความรู้สึกที่ มีต่อรูปร่างหน้าตาของตราสินค้า ต่อชื่อ 

ต่อบรรจุภัณฑ์ ต่อราคา ความเป็นมา ชื่อเสียง แนวทางการ โฆษณา ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกก าหนด 

ด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้าและมีประสบการณ์ กับตราสินค้านั้น (ริต พันธุ์ทวี และคน

อ่ืนๆ 2549)  

 นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความหมายของตราสินค้าไว้หลากหลายทัศนะ คือในเรื่องของ ชื่อ 

เงื่อนไข รูปลักษณ์ สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่รวมกันแล้วสามารถบอกถึงความแตกต่างของ 

สินค้าไปจาก สินค้าอ่ืนๆ หรือหมายถึง ชื่อ ค า เครื่องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือการประสม 

ประสานสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือท าให้เห็นว่าสินค้าและบริการของผู้ขายคืออะไร (เสรี วงษ์ 

มณฑา 2540)  

 ตราสินค้ามีความหมายใน 2 ระดับด้วยกัน คือ  

 ระดับรูปธรรม หมายถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อเรียกของสินค้า ที่สามารถ สร้าง 

ความแตกต่างให้กับตราสินค้า (Brand Differentiation) ได้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้าเกิดการจดจ า

ตราสินค้าได้ ใช้เพื่อสร้างสินค้าให้มีความแตกต่างไปจากสินค้าอ่ืนๆ  

 ระดับนามธรรม คือ คุณค่าหลัก (Core Value) ที่บ่งบอกให้รู้ว่าตราสินค้านี้คืออะไร และ 

เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ตราสินค้าอ่ืนๆ โดยเฉพาะคู่แข่ง ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือกล่าวอ้างได้และ 

เป็นสิ่งที่อยู่ข้ามกาลเวลา (วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 2548)  

 จากความหมายของตราสินค้าจากการให้นิยามของบุคคลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตราสินค้า นั้น 

หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้ ตรา

สินค้านั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อตรา

สินค้า มีการรับรู้และมีประสบการณ์ต่อตราสินค้าหรือบริการนั้น เพราะผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมี

ความรู้สึกต่อตราสินค้าเดียวกันอย่างแตกต่างกันไป ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสร้างความแตก 

ต่างให้กับธุรกิจ  
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กระบวนการสร้างตราสินค้า  

 การสร้างตราสินค้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระบวนการมีขั้นตอนมีการเริ่มต้นอย่าง

เป็นระบบและเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อ่ืนๆหลายแขนงโดยเฉพาะด้านจิตวิทยา (Psychology) 

สังคมวิทยา (Sociology) และพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หลักการส าคัญของการ

สร้างตราสินค้าคือ การน าศาสตร์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ปรับใช้ เพ่ือน าองค์ประกอบที่สัมผัสจับต้องได้

ของตัวสินค้า (Tangible) มาเปลี่ยนเป็นคุณค่าของตราสินค้า การสร้างตราสินค้าไม่ได้เป็นการสร้าง

เพียงแค่ชื่อกับตราสัญลักษณ์ (Name and Logo) ตราสินค้าคือประสบการณ์โดยรวมของผู้บริโภค 

(Consumer Experience) จากสิ่งที่ตราสินค้าน าเสนอรวมไปถึงการสื่อสารอ่ืนๆอย่างที่ต่างออกไป

จากตราสินค้า (วิทวัส ชัยปาณี และคนอื่นๆ 2546)  

กระบวนการสร้างตราสินค้าของ Duane E. Knapp (2000) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ที่ 

เรียกว่า D.R.E.A.M ดังนี้  

1. Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึกถึง

จุดเด่นของสินค้า  

2. Relevance คือ การสร้างความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผู้บริโภค ด้วย

การน าลักษณะบางอย่างของตราสินค้าที่มีลักษณะตรงกับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ท าให้เกิด

การผูกพันกับตราสินค้า  

 3. Esteem คือ การสร้างคุณค่าหรือยกย่องตราสินค้าให้มีคุณค่าในตัวเองเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด

การยอมรับในตราสินค้า รู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีคุณค่าและมีความส าคัญ  

 4. Awareness คือ การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า เพ่ือให้เห็นความแตกต่างและคุณค่า  

ของตราสินค้า 

 5. Mind’s eye คือ การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค เป็นการท าให้ผู้บริโภคเกิด  

ความรู้สึกท่ีดีและประทับใจในตราสินค้า  
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ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  

 การวางแผนการตลาดจะประสบความส าเร็จได้นั้น สิ่งที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ 

จ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก คือการมุ่งให้ความสนใจกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจาก 

ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นควรที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร

การตลาด เพ่ือการรักษาฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด หากกิจการใดๆที่มีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ จะท าให้กิจการดังกล่าววางแผนการท างานไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และจะมีความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด Schiffman และ Kanuk 

(1987) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา 

ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อ 

เมื่อไรอย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน ส่วน รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30-36) กล่าวว่า พฤติกรรม 

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อและมีอ านาจในการซื้อท าให้พฤติกรรมในการซื้อและ

พฤติกรรมการใช้โดยปัจจุบันข้างต้นจะมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค และสามารถแปล

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการแสดงออกของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 

แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค  

 โดยสรุปแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าซึ่งผู้บริโภคทาการค้นหาการซื้อ การใช้ 

ประเมินผลสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  

 จากความหมายข้างต้น เราอาจสรุปถึงลักษณะส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ดังนี้  

 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความแปรเปลี่ยน เนื่องจากเป็นการกระท าของมนุษย์ที่ได้ 

อิทธิพลจากสิ่งที่ไม่มีความคงที่ อันได้แก่ สภาวะแวดล้อมภายนอก และพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิด 

ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเอง ดังนั้นนักการตลาดพึงตระหนักว่า กลยุทธ์การตลาดควรต้องมีการ

ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  

 2. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างความรู้สึกนึกคิด การกระท า

ของตัวผู้บริโภคเองกับภาวะแวดล้อมภายนอก กล่าวคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้น มิได้เกิดจาก

ปัจจัยด้านตัวผู้บริโภคเพียงล าพัง แต่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจุบันภายนอกที่อยู่แวดล้อมผู้บริโภคด้วย 

   ส
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ดังนั้นนักการตลาดพึงเข้าใจได้ว่ากิจกรรมการตลาดทั้งมวลสามารถส่งต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในทางใด

ทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  

 3. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน กล่าวคือมีการแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่มีค่า

ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งอาจจะแลกโดยการซื้อด้วยเงินและสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์บริการ 

ความคิดหรือประสบการณ์ต่างๆ และก่อให้เกิดความพอใจระหว่างผู้แลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายในที่สุด  

4. พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับกระบวนการได้มา (Acquiring) การบริโภค (Consumer) 

และการก าจัด (Disposing) ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ จะเห็นได้ว่า

พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับ 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ได้แก่ ช่วงการค้นหาและการซื้อเพ่ือให้ได้มา ช่วง

ของการใช้และการบริโภค และช่วงเลิกใช้หรือก าจัดทิ้ง ซึ่งนักการตลาดที่มีความละเอียดรอบคอบต้อง

ด าเนินการกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้ทั้ง 3 ช่วงเวลา 

 

ปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะมีข้อได้เปรียบต่อนักการตลาดหลายประการ ดังนี้ 

(ดารา ทีปะปาล 2541: 50-51)  

 1. การลดความสิ้นเปลืองให้น้อยลง (Less Waste) การโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง หาก

ท าโฆษณาเข้าถึงผู้บริโภคคลาดเคลื่อนผิดกลุ่มเปรียบได้กับการยิงปืนพลาดเป้าหมาย การเข้าใจ

พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้ท าการโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

แม่นย ามากข้ึน  

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น (Greater Effectiveness) ทุกคนคงจะเห็นด้วยว่าเรายิ่งรู้จัก

บุคคลดีมากข้ึนเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถเข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในการสื่อสารการตลาดก็ เช่นกัน 

การเข้าใจผู้ฟังผู้รับสารอย่างลึกซ้ึงจะทาให้เกิดผลดีต่อการสื่อสารการตลาด  

3. การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (Improved Buyer-Seller 

Relationship) นักการสื่อสารการตลาดที่ประสบความส าเร็จจ านวนมากมักพยายามในการสร้าง 

ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ดังนั้นยิ่งรู้จักลูกค้าดีเพียงใดก็จะสามารถท าการตลาดเพ่ือสร้างความ 

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยโมเดล 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 86) ซึ่งเป็นการแสดง 

ให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้นภายนอกท่ี 
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ทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) 

เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s 

Black Box) จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อเอง และจะส่งผลให้ผู้ซื้อมีการตอบสนอง 

(Buyer’s Response) โดยการซื้ อสินค้าหรือบริการในที่สุด  จากโมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค 

(Consumer Behavior Model) จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการก าหนด

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC  

 เป็นการสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้าประสมประสานเครื่องมือการสื่อสารการ 

ตลาดหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพ่ือด าเนินการส่งเสริมการตลาดซึ่งให้ความส าคัญกับ

วิธีการสื่อสารเพ่ือการจูงใจทุกรูปแบบและแสดงบุคลิกภาพของสินค้าอย่างชัดเจน เป็นวิธีหรือ

กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง (เสรี วงษ์มณฑา 2547)  

 กล่าวว่าการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) คือ 

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่รวมเอารูปแบบการสื่อสารทุกประเภทมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล 

สูงสุดทางการสื่อสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ ทั้งนี้ 

เพ่ือให้แผนการสื่อสารที่วางไว้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนวคิดหลักคือ ค าถามสองค าถามที่ว่าจะ

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มุ่งหวัง “อย่างไร” และ “อะไร” คือสิ่งที่ต้องการสื่อให้ลูกค้า

ทราบ และท าให้ลูกค้ามีปฏิกิริยาตอบกลับในทิศทางที่ต้องการ (Schultz 1995: 17-18)  
 

ลักษณะของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

 1. กระบวนการในระยะยาว (Long Run) และต่อเนื่อง (Continuity) คือ การพัฒนาเพ่ือการ

สื่อสารการตลาด ไม่ใช่เพียงการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เท่านั้น จึงเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าใน

ระยะยาวและต้องท าอย่างต่อเนื่อง  

 2. การสื่อสารเพ่ือการจูงใจ (Persuasive Communication) ซึ่ งใช้การสื่อสารหลายๆ 

รูปแบบร่วมกัน สิ่งส าคัญในการสื่อสารเพ่ือสร้างการจูงใจนั้นไม่ใช่เป็นการสร้างให้เกิดการรู้จัก การ

ยอมรับ และสร้างความทรงจ าเท่านั้น แต่มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่เราต้องการ  
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 3. เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 

(Desire Behavior) เป็นการมุ่งสร้างพฤติกรรมซึ่งไม่ใช่เพียงทัศนคติหรือการรับรู้ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดเท่านั้น ต้องพิจารณาถึงวิธีในการสื่อสารตราสินค้าด้วย หมายถึงโอกาสที่

กลุ่มเป้าหมายจะได้พบเห็นตราสินค้า ทั้งนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องเข้าถึงเท่าใด หรือมีความถ่ีเท่าใด แต่ดูที่ว่า

จะสามารถสื่อสารตราสินค้าได้มากน้อยเท่าใด โดยอาศัยปรัชญาของ IMC คือ ความใกล้ชิดและ

ความคุ้นเคยที่นาไปสู่ความชอบ และการพบเห็นในตราสินค้าจะสร้างการรับรู้ ความคุ้นเคย และความ

เชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคได้  

4. เน้นทุกวิธีการสื่อสารตราสินค้า (All sources of brand contact) ตามหลัก IMC จะต้อง

ครอบคลุมกิจกรรมที่ใช้สื่อทั้งหมด และกิจกรรมที่ไม่ใช้สื่อทั้งหมด (เสรี วงษ์มณฑา 2547: 91) 
 

ประโยชน์ส าคัญในการใช้ IMC  

ตารางที่ 2-1    ตารางแสดงประโยชน์ส าคัญในการใช้ IMC  

 Efficient  เป็นการประหยัดทั้งเงินและทรัพยากรไม่เกิดการสูญเปล่า  

 Effective  เกิดประสิทธิภาพ มีความสามารถที่ท าให้มีความถูกต้องและแม่นย า  

 Enhancing  มีประสิทธิผลตามความต้องการ มีความถูกต้องไม่สูญเปล่า  

Coherence มีคุณค่า ช่วยปรับปรุงแก้ไข ขยายผล สร้างเสริมและเพ่ิมผลกระทบ  

 Consistency มีความเก่ียวข้องกันจนเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลและเกิดความม่ันคง  

 Continuity มีความต่อเนื่อง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตลอดเวลา  

 Complementary 
มีการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบ จนเกิดความสมดุล สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในที่สุด  

ที่มา: เสรี วงษ์มณฑา. ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, 

2547: 11.  

การใช้ IMC สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ นอกจากเป็น

การประหยัดในการท าการตลาด เป็นการบริหารทรัพยากรไม่ให้เกิดการสูญเปล่าแล้วยังเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งให้ผลตามต้องการ มีความถูกต้องไม่สูญเปล่าในการท าการตลาด เพ่ือให้

เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายมีความสอดคล้อง กลมกลืน และเข้ากันได้ มีความต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กัน
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ตลอด เวลาในแต่ละเครื่องมือการสื่อสารการตลาด และมีการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบจนเกิดความ

สมดุล สนับสนุนซึ่งกันและกันในที่สุด (คณิตสร จันทนะเวส 2552: 43)  
 

การวางแผน IMC และเครื่องมือเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 1. การวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน เริ่มต้นด้วยการศึกษาท าความเข้าใจผู้บริโภค โดย 

การศึกษาถึงความคิด ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะหัวใจของ IMC คือ 

การมุ่งเน้นการสร้างให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรม ไม่ใช่แค่การรับรู้หรือยอมรับเท่านั้น  

 2. ก าหนดงานที่แน่ชัด ก าหนดว่ากาลังท า IMC เพ่ืออะไร  

 3. การวางแผนโดยใช้ฐานศูนย์ เป็นการวางแผนโดยใช้เครื่องมือหลากหลายร่วมกัน แต่ไม่ได้

ก าหนดว่าจะใช้เครื่องมือใดเป็นหลัก และเครื่องมือใดเป็นเสริม  

 4. การวางแผนที่เป็นหนึ่งเดียว  

 5. การวางแผนขยายผลหลายแนว ทั้งแนวยาว และแนวลึก การวางแผนแนวยาว หมายถึง 

การวางแผนระยะยาวและท าต่อเนื่อง การวางแผนแนวกว้างหมายถึง การท าหลายอย่างพร้อมกัน ทั้ง

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดโชว์โชว์รูม หรือการจัดศูนย์ฝึกอบรม 

 

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่นิยมใช้  

1. การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) 

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 

3. การให้บริการ (Services)  

4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

5. การใช้พนักงานขาย (Employee) 

6. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 

7. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  

8. การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) 

9. การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit) 

10. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)  

11. การใช้ป้ายต่างๆ (Signage) 

12. การจัดแสดงสินค้า (Display) 
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13. การใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

14. การจัดโชว์รูม (Showroom) 

15. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) 

16. การจัดศูนย์สาธิตทางการท างาน (Demonstration) 

17. การใช้สัมปทาน (Licensing) 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา  

การสร้างสรรค์ หมายถึง การประสมประสานอย่างแตกต่างจากปกติ การสร้างสรรค์ไม่ 

เหมือนกับการประดิษฐ์ เพราะการประดิษฐ์คือการท าสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนในโลก แต่

ส าหรับการสร้างสรรค์นอกจากจะหมายถึงการคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แล้วยังรวมหมายถึงการประสม

ประสานสิ่งต่างๆหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีนาเสนอที่แปลกออกไปจากเดิม ซึ่งการ

โฆษณา จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 2546: 131)  

การสร้างสรรค์เป็นการคิดใหม่หรือประสมประสานแนวคิดเดิมแล้วเสนอใหม่ ผู้สร้างสรรค์

ต้องค านึงถึงต าแหน่งของสินค้า เพ่ือท าให้ภาพของสินค้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคตามที่ได้วางแผนไว้  

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ลีโอ เบอร์เนท ให้ความหมายว่า ไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่

ในโลก แต่เราต้องหาสิ่งเก่าๆในโลกที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนมารวมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์แบบใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาต้องเป็นสิ่งที่มีเป้าหมาย ต้องบอกกล่าว

บางสิ่งที่มีความใหม่มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับสินค้า  

สมาคมนักโฆษณาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า “ในงานโฆษณาความคิดที่มี

มากๆสามารถมีพลังการขายมากกว่าความคิดธรรมดาถึงสิบเท่า แม้ว่างบโฆษณาของทั้งสองความคิด

จะเหมือนกันก็ตาม ในวงการธุรกิจไม่มีปัจจัยใดที่อาจมีค่ามากเท่ากับความคิดท่ีดี”  

 การสร้างสรรค์โฆษณา เป็นการคิดค้นสร้างสรรค์งานโฆษณาเพ่ือให้ข่าวสารหรือโน้มน้าวใจ

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน) เกิดความอยากได้และอยากทดลองใช้สินค้าที่โฆษณา (Belch & 

Belch. 2001: GL13)  
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กลยุทธ์การสร้างงานโฆษณา 

แนวคิดโฆษณา (Advertising Concept) เป็นข้อสรุปที่บ่งบอกว่าเราต้องการให้สินค้าเป็น

อย่างไรในความคิดผู้บริโภค คือ เป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคละเป็นข้อเสนอที่ยืนยาวไม่

ล้าสมัย แนวคิดของโฆษณาเกิดจากกลยุทธ์การโฆษณาผสมผสานกับหลักพิเศษของผลิตภัณฑ์จะถูก

พัฒนาขึ้นเป็นข้อความสั้นๆที่บ่งบอกว่าต้องการให้สินค้าเป็นอะไรในความคิดของผู้บริโภค  

 แนวคิดการสร้างสรรค์การโฆษณา เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างโฆษณาโดยมุ่งประเด็นว่า

ต้องการให้โฆษณาสื่ออะไร จะบอกผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างไร โดยกลยุทธ์การสร้างสรรค์จะต้อง

ชัดเจน เรียบง่าย มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์โฆษณาประกอบด้วย  

 1. Marketing Strategy (กลยุทธ์การตลาด หรือ 4P) 

 2. Product Positioning (ต าแหน่งผลิตภัณฑ์) 

 3. Selling Point (จุดขาย) 

 4. Advertising Concept (แนวคิดโฆษณา) 
 

หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา  

 1. A = Attention คือ การที่โฆษณาสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้  

 2. I = Interest คือ การโฆษณาที่แสดงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับ โดยเน้นว่า

ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไรจากสินค้า  

 3. D = Desire คือ ท าโฆษณาที่กระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ โดยการ

สนับสนุนจุดขายของสินค้าให้ชัดเจน โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าเรากับสินค้าคู่แข่ง  

 4. A = Action คือ การโฆษณาที่เชิญชวนท าให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองจากผู้บริโภค 

โดยเฉพาะการซื้อสินค้า 

 

การโฆษณาที่ได้ผลต้องสร้างสรรค์ให้เกิดผล ดังนี้  

1. สามารถดึงดูดความสนใจ (Attention) 

2. ท าให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า (Branding) 

3. จูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ (Motivate/ Persuade) 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ความคิด  

1. ระบุปัญหา ปัญหาที่ต้องการแก้คืออะไร 

2. เตรียมการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

3. ค้นหาความคิด โดยปล่อยจิตให้เป็นอิสระ เพ่ือระดมสมอง 

4. ขั้นฟักตัว หยุดคิดให้สมองโปร่ง 

5. ขั้นสังเคราะห์ จัดกลุ่มความคิดเพ่ือหา Big Idea  

6. ตรวจสอบว่าความคิดนั้นสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่  
 

ส่วนประสมการสร้างสรรค์  

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นค าพูด และ ส่วนที่ไม่เป็นค าพูด 

 1. ค าพูด ได้แก่ พาดหัวหลัก พาดหัวรอง ข้อความ สโลแกน ตราสินค้า และบรรทัดท้าย  

    1.1 พาดหัวหลัก มีหน้าที่ทาให้สะดุดตา สะดุดใจ ปลุกเร้าความสนใจ ซึ่งพาดหัวที่ดี ต้อง

ออกแบบสะดุดตา มีข้อความสะดุดใจ ทาให้เกิดความรู้สึกว่าพูดกับกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาที่มี

ประโยชน์ และใช้เวลาในการอ่านน้อย 

    1.2 ข้อความโฆษณา มีหน้าที่ท่ีจะต้องสร้างความโดดเด่น ต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า 

ตอกย้ าผลประโยชน์และให้เหตุผลจูงใจ ต้องเข้าใจง่าย น่าเชื่อถือ ใช้ภาษาของกลุ่มเป้าหมาย เชิญชวน

ให้เกิดพฤติกรรมและทาให้เกิดจินตนาการ  

    1.3 สโลแกน เป็นจุดที่ท าหน้าที่ในการตอกย้ าจุดขายของสินค้าและมีความเชื่อมโยง งาน

โฆษณาให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เพ่ิมเพ่ือเสริมให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องมีความสั้น กระชับ 

คล้องจองกัน มีจังหวะในการอ่าน มีความหมายและไม่คล้ายกับสินค้าอ่ืนๆ  

     1.4 บรรทัดท้าย เป็นข้อความท้ิงท้าย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือค าลูกเล่น 

 2. ไม่ใช้ค าพูด ได้แก่ ภาพ การจัดภาพ แบบตัวอักษร สี โลโก้ เพลง 
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) หมายถึง ล าดับขั้นตอนใน การ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Re- 

cognition) คือ การที่ผู้บริโภคเริ่มตระหนักว่าตนเองมีความต้องการซึ่งเกิดจากตัวกระตุ้นภายในใจ 

ของผู้บริโภคเอง  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

  4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์และลักษณะส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆจากแหล่งการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักการตลาดสามารถควบคุม

การให้ข้อมูลได้และแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน แหล่งข้อมูล

ที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดจะมาจากแหล่งบุคคล โดยปกติข้อมูลจากแหล่งการค้าจะให้ข้อมูลทั่วๆไปแก่ผู้ซื้อ 

แต่ข้อมูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ การได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของ

ผู้ซื้อและลักษณะการตัดสินใจของผู้ซื้อประกอบด้วย  

ลักษณะของผู้ซื้อ ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นที่ยอมรับ 

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน

สังคม นักการตลาดจึงต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมและน าไปใช้ในการก าหนด

โปรแกรมการตลาด  

 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย  

     2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติความ

คิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่ม กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว 

เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพ่ือนร่วมอาชีพ บุคคลต่างๆ ใน

สังคม  
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2.2 ครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวถือได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อเรื่องทัศนคติและความ

คิดเห็นค่านิยมบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสิ้นค้าของครอบครัวในแต่ละ 

ครอบครัว 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ 

     3.1 อายุ 

     3.2 ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต 

     3.3 อาชีพ 

     3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่ตัดสินใจซื้อ 

     3.5 การศึกษา 

     3.6 รูปแบบการด ารงชีวิต 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ซึ่งประกอบด้วย 

     4.1 การจูงใจ เป็นพลังกระตุ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ 

     4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบและ

ตีความหมายของข้อมูล หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจ 

              4.3 การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่เป็นการเปลี่ยนโดยถาวรอันสืบ

เนื่องมาจากผลของการได้เคยทดลองกระท าหรือการมีประสบการณ์ 

     4.4 ความเชื่อ เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ 

     4.5 ทัศนคติ หมายถึง ระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง  
 

ลักษณะการตัดสินใจของผู้ซื้อ  

 Kotler พบว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

 1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของ

ตนเอง ซึ่งความต้องการอาจจะเกิดจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย์ หรือเกิดจากสิ่งเร้า
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ภายนอกก็ได้ และเมื่อเกิดความต้องการถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นพลังกระตุ้นที่จะหาสิ่งมาบ าบัด

ความต้องการเหล่านั้น  

 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการก็จะพยายามค้นหา

ข้อมูลเพ่ือสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุ้น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเผชิญกับ

การแก้ปัญหามากหรือน้อย เช่น การซื้อสินค้าที่ใช้เป็นประจ าอาจจะไม่ต้องค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่

ต้องใช้ความคิดและเวลาในการซื้อมากนัก  

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมินผลทางเลือก

ต่างๆจากข้อมูลที่ได้มาจากขั้นที่สอง  

 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด

หลังจากที่ได้ประเมินผลในทางเลือกต่าง ๆแล้ว  

 5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Feeling) หลังจากการซื้อและทดลองใช้ 

ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ และจะเก็บไว้ 

เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป (Kotler 1994: 193-199)  

 

บทบาทของโฆษณากับการตัดสินใจซื้อ  

 โฆษณาเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเพราะ 

สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการมากขึ้น โฆษณาเป็นการชักจูงและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด 

พฤติกรรมตามมา บทบาทของโฆษณาเริ่มจาก หากไม่มีผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการที่ออกสู่ตลาด 

การโฆษณาจะท าหน้าที่สร้างความรู้จักในตัวสินค้าและบริการนั้น เช่น ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือ 

คุณลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการนั้นๆ การแจ้งข้อมูลนั้น โฆษณาจะแนะน าให้ผู้บริโภครู้จัก

สินค้าและบริการมากขึ้นโดยการให้ความรู้ เช่น การสอนให้รู้จักการใช้สินค้า ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภครู้จัก

สินค้าและบริการมากขึ้นด้วย อีกท้ังยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้บริโภค

เกิดทัศนะคติที่ดีต่อสินค้าและบริการ นอกจากนั้นโฆษณายังเป็นการชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดความชอบใน

ตัวสินค้าและบริการซึ่งท าให้เกิดการตัดสินใจตามมา  
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แนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาการสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม 

 ในการสร้างตราสินค้าของร้านเจี๊ยะนม เนื่องจากร้านเจี๊ยะนมยังไม่มีการสร้างตราสินค้าและ

แผนการสื่อสารทางการตลาด จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างตราสินค้าขึ้นมาใหม่ โดยจะเชื่อมโยงกับทฤษฎี

แรกคือ ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า 

 1. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการสร้างตราสินค้า 

     การน ากระบวนการสร้างตราสินค้าของ Duane E. Knapp มาประยุกตแ์ละสรุปได้ดังนี้  

     1.1. Differentiation ไอศกรีมปั่นนมสดของร้านเจี๊ยะนมมีความแตกต่างและโดดเด่นจาก

คู่แข่งชัดเจน แต่ก็ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจและเป็นเอกลักษณ์ สามารถบ่งบอกถึง

สินค้าและตราสินค้าเจี๊ยะนมได้เป็นอย่างดี 

     1.2. Relevance การเชื่องโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคคือ การก าหนด

ต าแหน่งตราสินค้าให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค ยุคสมัยที่มีไลฟ์สไตล์แบบ

เร่งรีบ และสังคมนิยมที่อิงแฟชั่น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ของร้านเจี๊ยะนมจึงต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เห็น

แล้วน่าจับ น่าถือ และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

     1.3. Esteem การสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการเน้นจุดเด่นของตรา

สินค้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกาญจน์ และไอศกรีมปั่นนมสดที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มี

รสชาติ หอม หวาน มัน อร่อย ต่างจากที่อ่ืน 

     1.4. Awareness การสร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยสื่อไปกับเครื่องมือ

การสื่อสารต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงและเห็นถึง

ความแตกต่างจากคู่แข่ง  

     1.5. Mind’s eye การสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคนั้นคือการบริการ ความสัมพันธ์

และประสบการณ์ที่มีร่วมกันกับตราสินค้า ที่เชื่อมโยงมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และ

ช่องทางที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับส่วนนี้ไม่น้อยไป

กว่าส่วนอื่นๆ 

 2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  

   ในการสร้างตราสินค้า นอกจากจะสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังต้องท าให้สินค้า

ขายได้ด้วย และผู้บริโภคมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ส าหรับร้านขนมปังนมสดนั้น ปัจจุบันนี้

เป็นที่นิยมมาก จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขนมปัง
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นมสด เพ่ือให้เห็นถึงความโดดเด่นของไอศกรีมปั่นนมสดร้านเจี๊ยะนมจึงต้องการสร้างตราสินค้าเพ่ือให้

กลุ่มผู้บริโภคและคนทั่วไปยอมรับในตราสินค้าเจี๊ยะนม 

 3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

   ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดของการสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนมนั้น  เนื่องจาก

ร้านเจี๊ยะนมเป็นบูธเล็กๆ มีเงินทุนที่จ ากัด จึงต้องค านึงถึงต้นทุนและการใช้สื่อให้คุ้มค่าที่สุด โดยได้

ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภค ว่ามีการเปิดรับสื่อจากช่องทางใดบ้าง จากนั้นก็ท า

การเลือกผ่านช่องทางสื่อนั้นๆไปยังกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือทีห่ลากหลายร่วมกัน ได้แก่ โปสเตอร์ 

บิลบอร์ด ป้ายแบนเนอร์ และสื่อออนไลน์เป็นต้น เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เพ่ือ

ดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความสนใจในตราสินค้า 

 4. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา  

   ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาส าหรับการสร้างตราสินค้าเจี๊ยะนมนั้น ก่อนอื่นได้

ท าการศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆของตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของร้านเจี๊ยะนม จนเกิดเป็นแนวความ

ความคิดของการสื่อสารและผลิตภัณฑ์ จากนั้นน ามาก าหนดโทนสีของตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และออกแบบสื่อต่างๆให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดทีโ่ดดเด่นจาก

คู่แข่ง รวมถึงได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ข้อความที่ใช้ในการ

สื่อสารนั้นจะเน้นถึงความเป็นไอศกรีมปั่นนมสด เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด จึงเชื่อว่า

กลุ่มผู้บริโภคจะต้องรับรู้ จดจ า และยอมรับในตราสินค้าเจี๊ยะนม 

5. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

     ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับร้านขนมปังนมสดนั้น ส่วนใหญ่กลุ่มผู้บริโภคจะ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขนมปังนมสดจากประสบการณ์ ความชื่นชอบในรสชาติ และความ

ประทับใจในการบริการ ดังนั้นตราสินค้าควรจะต้องให้ความส าคัญกับข้อนี้เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย

ที่สุด 
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บทที่  3 
 

การเก็บข้อมูล 
 

ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติและการรับรู้ พฤติกรรมการใช้บริการร้านขนมปัง
นมสด การรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าที่ศึกษา และการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภค โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ น าเสนอวิธีการ สร้างตราสินค้า และวางแผน
การสื่อสารการตลาดให้กับร้านเจี๊ยะนม 
 
รูปแบบของการวิจัย 

 1. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้บริการร้านขนมปังนมสด ถึงทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรม

ของผู้บริโภค ความคิดเห็นต่อตราสินค้า และการเปิดรับสื่อ  ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

ประชากรศาสตร์ วิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์  

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth 

Interview) กับเจ้าของร้านเจี๊ยะนม และกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเจี๊ยะนม โดยให้เหตุผล และ

ความคิดเห็นต่างๆเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคไอศกรีมปั่นนมสด 

 การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพนี้ เป็นการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ มาสรุปผลวิเคราะห์

เพ่ือน าไปสร้างตราสินค้าและแผนการสื่อสารการตลาดต่อไป โดยผลที่ได้จะน าไปประกอบกับข้อมูลที่

ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ต่างๆ 
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม มาจากการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ใช้หลักความน่าจะ

เป็น (Non-Probability Sample) เป็นการก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง ที่อยู่ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และจากการสังเกต 

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการไอศกรีมปั่นนมสดร้านเจี๊ยะนมเกี่ยวกับเหตุผล ความคิดเห็น

ต่างๆ ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคไอศกรีมปั่นนมสด เพ่ือน ามาสร้างตราสินค้า และออกแบบ

แผนการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับร้านเจี๊ยะนมมากที่สุด 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ 

 1. การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแยกเป็น 5 

ส่วน ดังนี้  

   1.1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไป 

ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ส าหรับน ามาใช้เป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปศึกษาเกี่ยวกับ

กลุ่มผู้บริโภค 

    1.2 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรม และปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านขนม

ปังนมสด ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ รสชาติ ตราสินค้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านขนม

ปังนมสดของกลุ่มผู้บริโภค 

    1.3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภค เป็นการสอบถามถึงความ

สนใจในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหลัก สื่อภายนอก และสื่ออินเทอร์เนต ที่กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับและให้ความ

สนใจ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงให้ตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรับสื่อของผู้บริโภค 

 2. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านไอศกรีมปั่นนม

สด ซึ่งมีค าถาม ดังนี้ 

   2.1 ช่วงอายุของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนม 

    2.2 เหตุผลที่มาใช้บริการร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนม 

    2.3 ราคาที่เหมาะสมกับไอศกรีมปั่นนมสด 

    2.4 รูปแบบหน้าร้านของร้านเจี๊ยะนม 
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    2.5 มีการสังเกตชื่อร้านหรือไม่ 

    2.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภค เกี่ยวกับข้อมูลด้านทัศนคติ การ

รับรู้ตราสินค้า พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับจากสื่อต่างๆ 

 2. การสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนม 

    จากการเก็บข้อมูลระหว่่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2556 โดยน ามาวิเคราะห์

ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือศึกษาทัศนคติ การรับรู้ตราสินค้า พฤติกรรมการ

บริโภค และการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นการจัดเก็บรวบรวมผลจากแบบสอบถาม เพ่ือ

น ามาค านวณ วัดผล ประเมินค่าเป็นร้อยละ 

 

การน าเสนอข้อมูล 

 1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

    1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ การรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า รวมถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการ

เลือกใช้บริการร้านขนมปังนมสด 

    1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 2. ข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุผล รวมถึงความคิดเห็นต่างๆเพ่ิมเติม 

ของกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนม  
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บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงทัศนคติ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านขนม

ปังนมสด และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดและ

ก าหนดกลยุทธ์ ให้กับร้านเจี๊ยะนม สามารถน ามาสรุปเป็นผลการวิจัย ดังนี้ 
 

1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ การรับรู้ตราสินค้า รวมถึงพฤติกรรม และปัจจัยการเลือกใช้

บริการร้านขนมปังนมสดเจี๊ยะนม และร้านอ่ืนๆ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิดรับสื่อ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 11 5.5 
หญิง 189 94.5 

รวม 200 100 

  
จากตารางที่  4-1 กลุ่มตัวอย่างได้ท าแบบสอบถามมีทั้งหมด 200 คน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 

   ส
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ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
12-15  123 61.5 
16-19  77 38.5 

รวม 200 100 
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 12-15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 61.5 รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 16-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5  
 
ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 200 100 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้ที่ผู้ศึกษาเลือกศึกษาคือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000  195 97.5 
5,000-10,000  5 2.5 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีรายได้ 5, 0 0 0 - 1 0 , 0 0 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ การรับรู้ตราสินค้า รวมถึงพฤติกรรม และปัจจัยการเลือกใช้
บริการร้านขนมปังนมสดเจี๊ยะนม และร้านอ่ืนๆ 
ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกการใช้บริการร้านขนมปังนมสดต่อ
เดือน 

การใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เดือนละครั้ง 71 35.5 
อาทิตย์ละครั้ง 56 28 
อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง 65 32.5 
ทุกวัน 8 4 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บริการร้านขนมปังนมสด 
เดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 32.5 อาทิตย์ละครั้ง ร้อย
ละ 28 และ ทุกวัน ร้อยละ 4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-6 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกร้านที่เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคมากท่ีสุด 

ร้าน ร้อยละ 
เจี๊ยะนม 47.5 
บูม 43.5 
ภูฟ้า 32 
รถโฟล์ค 13.5 
หัวมุมนาทีทอง 8.5 
อ่ืนๆ 16 

รวม 100 
 
 จากตารางที่  4-6 พบว่าร้านที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ร้านเจี๊ยะนม ร้อยละ 
47.5 รองลงมาคือ ร้านบูม ร้อยละ 43.5 และร้านภูฟ้า ร้อยละ 32 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความส าคัญของชื่อร้านใน
ความคิดเห็นของผู้บริโภค 

ความส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส าคัญ 145 72.5 
ไม่ส าคัญ 55 27.5 

รวม 200 100 
  

จากตารางที่ 4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับชื่อร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 และ ชื่อร้านไม่ส าคัญ ร้อยละ 27.5 

 

ตารางที่ 4-8 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยในการเลือกใช้บริการ 

ปัจจัย ร้อยละ 
รสชาติ 19 
ราคา 16 
การบริการ 13 
รูปแบบหน้าร้าน 13 
การเดินทาง 12 
โปรโมชั่น 10 
ตามเพ่ือน 7 
บรรจุภัณฑ์ 6 
เมนูใหม่ๆ 4 

รวม 100 
 
 จากตารางที่ 4-8 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขนมปังนมสดมาก
ที่สุดคือ รสชาติ ร้อยละ 19 รองลงมา ราคา ร้อยละ 16 การบริการและรูปแบบหน้าร้าน ร้อยละ 13 
การเดินทาง ร้อยละ 12 โปรโมชั่น ร้อยละ 10 ตามเพ่ือน ร้อยละ 7 บรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 6 และเมนู
ใหม่ๆ ร้อยละ 4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามราคาท่ีเหมาะสม  

ราคา (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-25  130 65 
25-30  63 31.5 
30-35  6 3 
35-40  1 0.5 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4-9 พบว่า ราคาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นสมควรมากที่สุด คือ ราคา 20-25 
บาท ร้อยละ 65 รองลงมา คือ ราคา 25-30 บาท ร้อยละ 31.5 ราคา 30-35 บาท ร้อยละ 3 ราคา 
35-40 ร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-10  แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกโปรโมชั่นที่ผู้บริโภคสนใจ 

โปรโมชั่น ร้อยละ 
ลดราคา/บัตรส่วนลด 62.5 
การแถม 36.5 
สะสมแต้ม 52 
อ่ืนๆ 1 

รวม 100 
 
 จากตารางที่ 4-10 พบว่า โปรโมชั่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ คือ การลดราคา/
บัตรส่วนลด คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ การสะสมแต้ม ร้อยละ 52 การแถม ร้อยละ 36.5 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรูปแบบตามผู้ร่วมใช้บริการ 

รูปแบบ ร้อยละ 
เพ่ือน 88 
แฟน 12 
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ตารางที่ 4-11 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรูปแบบตามผู้ร่วมใช้บริการ (ต่อ) 

พ่อแม ่ 31.5 
คนเดียว 24 
อ่ืนๆ 7 

รวม 100 
 

จากตารางที่ 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการร้านขนมปังนมสดกับกลุ่ม
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมา มากับพ่อแม่ ร้อยละ 31.5 คนเดียว ร้อยละ 24 แฟน ร้อยละ 12 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่ใช้บริการ 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
เช้า 10 5 
กลางวัน 32 16 
บ่าย 23 11.5 
เย็น 129 64.5 
ค่ า 21 10.5 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการร้านขนมปังนมสด ช่วงเย็น 
คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาช่วงกลางวัน ร้อยละ 16 ช่วงบ่าย ร้อยละ 11.5 ช่วงค่ า ร้อยละ 10.5 
และช่วงเช้า ร้อยละ 5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้จักร้านเจี๊ยะนม 

ความรู้จัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รู้จัก 154 77 
ไม่รู้จัก 46 23 

รวม 200 100 
 

   ส
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 จากตารางที่ 4-13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักร้านเจี๊ยะนม คิดเป็นร้อยละ 77 
และไม่รู้จัก ร้อยละ 23 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางที่รู้จักร้านเจี๊ยะนม 

ช่องทาง ร้อยละ 
เพ่ือน/คนรู้จักแนะน า 68 
หนังสือพิมพ์ 5 
รายการโทรทัศน์ 12 
งานอีเว้นท์ 10 
อ่ืนๆ 5 

รวม 100 
  

จากตารางที่ 4-14 พบว่าช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักร้านเจี๊ยะนมมากที่สุด คือ การ
แนะน าจากกลุ่มเพื่อนและคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมา คือ รายการโทรทัศน์ ร้อยละ 12 
งานอีเว้นท์ ร้อยละ 10 หนังสือพิมพ์และอ่ืนๆ ร้อยละ 5 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4-15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคิดความเห็นที่ร้านเจี๊ยะนมจะ
เปิดหน้าร้าน 

ความเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 198 99 
ไม่เห็นด้วย 1 1 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดหน้าร้านของร้าน
เจี๊ยะนม คิดเป็นร้อยละ 99 มีเพียงแค่ ร้อยละ 1 ที่ไม่เห็นด้วย 
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ตารางที่ 4-16 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบและการบริการจากทางร้าน 

รูปแบบบริการ ร้อยละ 
ติดแอร์ 20 
ฟรีไวไฟ 23 
บรรยากาศเงียบสงบ 15 
โทรทัศน์ 13 
เพลง 18 
นิตยสาร 10 
อ่ืนๆ 1 

รวม 100 
 
 จากตารางที่ 4-16 พบว่ารูปแบบการบริการจากทางร้านมากที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจมาก
ที่สุด คือ ฟรีไวไฟ คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ ติดแอร์ ร้อยละ 20 เพลง ร้อยละ 18 บรรยากาศ
เงียบสงบ ร้อยละ 15 โทรทัศน์ ร้อยละ 13 นิตยสาร ร้อยละ 10 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปิดรับสื่อ  
ตารางที่ 4-17 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการเปิดรับข่าวสาร 

ส่ือ ร้อยละ 
โทรทัศน์ 23 
อินเทอร์เน็ต 20 
Social Network 20 
หนังสือพิมพ์ 13 
นิตยสาร 11 
วิทยุ 7 
Direct Mail 6 

รวม 100 
 

จากตารางที่ 4-17 พบว่าสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับมากท่ีสุดคือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อย
ละ 23 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ตและ Social Network ร้อยละ 20 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 13 นิตยสาร 
ร้อยละ 11 วิทยุ ร้อยละ 7 และ Direct Mail ร้อยละ 6 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-18 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเปิดรับสื่อท้องถิ่น 

ส่ือ ร้อยละ 
เคเบิลท้องถิ่น 23 
หนังสือพิมพ์ 20 
ป้ายโฆษณา 30 
อีเว้นท์ 17 
วิทยุ 10 

รวม 100 
 

จากตารางที่ 4-18 พบว่าสื่อท้องถิ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับมากที่สุดคือ ป้ายโฆษณา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ เคเบิลท้องถิ่น ร้อยละ 23 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ร้อยละ 20 
อีเว้นท์ ร้อยละ 17 และวิททยุ ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-19 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อ 

ช่วงเวลา (น.) ร้อยละ 
06:01-09:00  15 
09:01-12:00  16 
12:01-15:00  6 
15:01-18:00  17 
21:01-24:00  25 
24:01-03:00  18 
03:01-06:00   2 

รวม 100 
 
 จากตารางที่ 4-19 พบว่าช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับสื่อมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 
21:01-24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 24:01-03:00 น. ร้อยละ 18 ช่วงเวลา 
15:01-18:00 น. ร้อยละ 17 ช่วงเวลา 9:01-12:00 น. ร้อยละ 16 ช่วง 6:01-9:00 น. ร้อยละ 15 
ช่วงเวลา 12:01-15:00 น. ร้อยละ 6 ช่วงเวลา 03:01-06:00 น. ร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 
 

วิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี ช่วงอายุ

ระหว่าง 12-15 ปี เป็นนักเรียนมัธยมต้น รายได้ต่อเดือนประมาณ 5,000  บาท 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ การรับรู้ตราสินค้า รวมถึงพฤติกรรม และปัจจัยการ

เลือกใช้บริการร้านขนมปังนมสดเจี๊ยะนม และร้านอ่ืนๆ 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบที่จะใช้บริการร้านขนมปังนมสดกันอาทิตย์

ละ 2-3 ครั้งต่อเดือนกับกลุ่มเพ่ือนเวลาหลังเลิกเรียน และร้านที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ ร้านเจี๊ยะ

นม ร้านบูม และร้านภูฟ้า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักร้านเจี๊ยะนมเป็นอย่างดีจากการแนะน าของ

กลุ่มเพ่ือนและคนรู้จัก 

 ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขนมปังนมสดได้แก่ รสชาติ ซึ่งรสชาติที่กลุ่ม

ตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ รสนม รสโกโก้ รสชานมไทย ชาเขียว และรสโอริโอ้ ตามล าดับ ปัจจัยต่อมา

คือ ราคา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความเหมาะสมของนมปั่นต่อแก้วอยู่ที่แก้วละประมาณ 20-25 บาท และ

ปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ รูปแบบการให้บริการของทางร้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคาดหวังทางร้าน

ควรมีบริการฟรีไวไฟ ติดแอร์ และมีดนตรีฟัง 

 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือสื่อ

อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เพ่ือใช้ในการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร พูดคุย และสร้างความบันเทิง แต่ถ้า

เป็นสื่อท้องถิ่นแล้วกลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับสื่อป้ายโฆษณาท้องถิ่นมากที่สุด เนื่องจากเป็นสื่อที่ง่ายต่อ

การสังเกต จดจ าของผู้ที่สัญจรไปมาท้ังในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว 
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2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการร้านเจี๊ยะนม 

โดยผู้ศึกษาท าการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) และ การสัมภาษณ์เดี่ยว 

(In-depth Interview)  

 1. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) 

    ผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนวิสุทธรังสี ที่เคยและ

ไม่เคยกินไอศกรีมปั่นนมสดของร้านเจี๊ยะนม โดยมีประเด็นดังนี้ 

    1.1 เมื่อพูดถึงนมปั่นนึกถึงอะไร  

         กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงสีขาว สีชมพู และเค็กเป็นเครื่องเคียง 

    1.2 รู้จักร้านนมปั่นอะไรบ้างในประเทศไทย 

         กลุ่มตัวอย่างนึกถึงร้านมนต์นมสด ร้าน Milk Plus และร้าน Starbuck 

    1.3 ถ้าพูดถึงร้านขนมปังนมสดในเมืองกาญจน์นึกถึงร้านไหนบ้าง 

         กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงร้านภูฟ้า ที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์การค้าในตัวเมือง และ

ใกล้เคียงกับท่ารถที่ที่มีผู้สัญจรไปมาจ านวนมาก อีกท้ังยังมีรสชาติที่อร่อยถูกปากกลุ่มผู้บริโภค 

    1.4 ผู้บริโภคดื่มนมสด หรือนมปั่นบ่อยแค่ไหน แล้วเลือกใช้บริการร้านไหน 

         กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มแทบทุกวัน และร้านที่ใช้บริการเป็นประจ าคือ ร้านภูฟ้า 

เพราะมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก และท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 

    1.5 ชื่อร้านหรือชื่อตราสินค้ามีส าคัญหรือไม่ 

         กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ชื่อร้านหรือตราสินค้าไม่ส าคัญ เท่าท าเลที่ตั้งที่

อยู่ใจกลางเมือง และรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม 

    1.6 ราคาที่เหมาะสมกับนมปั่นนมสด  

         กลุ่มผู้บริโภคคิดว่านมปั่นนมสดควรมีราคาประมาณ 20-25 บาทต่อแก้ว 

    1.7 ร้านนมปั่นในอุดมคติ 

         กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ อยากให้ติดแอร์ บริการฟรีไวไฟ มีดนตรีฟัง มีที่นั่งสบายๆ 

บริการเค้ก และพนักงานแต่งตัวน่ารักๆ และดูด ีส่วนสไตล์ร้านเป็นแบบร้านนั่งสบายๆ เวลาเย็นๆ 

    1.8 รู้จักร้านเจี๊ยะนมหรือไม ่และมีทัศนคติอย่างไรกับรสชาติของไอศกรีมปั่นนมสด 

         กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยได้ยินและเคยใช้บริการ และให้ความเห็นถึงรสชาติของ

ไอศกรีมปั่นนมสดว่ามีรสชาติเหมือนเป็นไอกรีมมากกว่าเป็นนมปั่นธรรมดาทั่วไป  
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 2. การสัมภาษณ์เดี่ยว (In-depth Interview) 

     ในการสัมภาษณ์เดี่ยว ได้ท าการเลือกสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างมา 2 คน คือ 

     2.1 น้องโฟล์ค นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนวิสุธรังษี ซึ่งเป็นลูกค้าประจ าร้านเจี๊ยะนม 

ใช้บริการทางร้านอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง และมีความผูกพันกับร้านเจี๊ยะนม (Heavy User) 

     2.2 พ่ีเบน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลูกค้าที่ไม่ค่อยกินและ

ผูกพันกับร้านเจี๊ยะนม (Non-Heavy User) 

 

สรุปผลการสัมภาษณ์เดี่ยว  

    โดยประเด็นค าถามที่ใช้คล้ายกับการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) มีผลการสัมภาษณ์ 

ดังนี้ 

    1. จากการสัมภาษณ์น้องโฟล์ค (Heavy User)  

    น้องโฟล์คให้ความเห็นว่า ไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนมมีรสชาติที่เข้มข้น หอม หวาน มัน

อร่อย เมื่อกินเข้าไปแล้ว “รสชาตินมสดๆแผ่ซ่านไปทั่วปาก” และที่น้องโฟล์คผูกพันกับทางร้านเจี๊ยะ

นมเพราะว่าพ่อของน้องโฟล์ครู้จักกับโกนพ (เจ้าของร้านเจี๊ยะนม) ซึ่งพ่อของน้องโฟล์คซื้อให้กินทุกวัน

ตั้งแต่เด็กๆ จึงท าให้น้องโฟล์คผูกพันและชื่นชอบในรสชาติของเจี๊ยะนม 

   ถ้าพูดถึงการบริการน้องโฟล์คให้ความเห็นว่า “เรื่องบริการไม่ต้องพูดถึง” เพราะโกนพ 

บริการเป็นกันเอง มีการแถมและลดราคาเมื่อซื้อเยอะๆ รวมถึงการเอาใจใส่ต่อผลิตภัณฑ์ทุกแก้ว 

 2. จากการสัมภาษณ์พ่ีเบน (Non-Heavy User) 

    พ่ีเบนให้ความเห็นว่า ปกติพ่ีเบนไม่ค่อยใช้บริการร้านขนมปังนมสดอยู่แล้ว จึงไม่ค่อย

ผูกพันกับร้านไหน ร้านที่ใช้บริการเป็นประจ า คือร้านบูม แต่ก็เลือกรับประทานอาหาร มากกว่าสั่งนม

ปั่น ถ้าถามถึงร้านเจี๊ยะนม พี่เบนก็รู้จักและใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากทุกครั้งที่ไปตลาดนัด

และผ่านร้านเจี๊ยะนมจึงมีโอกาสใช้บริการ  
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยทั้งหมดที่ได้ศึกษาเก่ียวกับตราสินค้าเจี๊ยะนม พบว่า 

 1. ร้านเจี๊ยะนมควรมีการสร้างตราสินค้า และท าการสื่อสารการตลาดให้เป็นที่รู้จัก จดจ า 

และดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคมากข้ึน 

 2. ร้านเจี๊ยะนมควรมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคมากกว่านี้ 

เพ่ือดึงดูดใหน้่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 3. ร้านเจี๊ยะนมควรความโดดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือสร้างคุณค่ากับตราสินค้าเจี๊ยะนม

ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 

เมื่อได้ผลการวิจัยดังนี้แล้ว จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างตราสินค้า

เจี๊ยะนมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีการศึกษาทฤษฎีการสร้างตราสินค้าเพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน

การออกแบบองค์ประกอบต่างๆของตราสินค้า จากนั้นจึงได้ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารการตลาด 

เพ่ือที่จะน ามาออกแบบแผนการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยในการ

เปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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  บทที่  5 
 

กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล  อย่างเป็นขั้นตอนจึงได้

น ามาเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ะยนม และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้ 

 

วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 

 จากการส ารวจและวิจัยตลาดเพื่อน าข้อสรุปมาใช้ในการสร้างตราสินค้าส าหรับไอศกรีมปั่นนม

สดเจี๊ยะนม พบว่าทางร้านเจี๊ยะนมยังไม่มีการสร้างตราสินค้าหรือท าการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน ท า

ให้กลุ่มผู้บริโภคขาดการรับรู้เกี่ยวกับร้านเจี๊ยะนม และเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มลูกค้าประจ าเท่านั้น การ

สร้างตราสินค้านี้ก็เพ่ือที่จะช่วยให้ร้านเจี๊ยะนมกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น  

 

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market)  

 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริโภคเดิมของร้านเจี๊ยะนม และกลุ่มผูบริโภคใหม่ที่คาดหวัง ซึ่งเป็น

กลุ่มนักเรียนมัธยม ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีรูปแบบการใช้ชีวิตกับกลุ่มเพ่ือนเป็น

ส่วนใหญ่ ชอบเข้าสังคม พบปะสังสรรค์ ทันสมัย สนใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัว มีพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าตามกระแสนิยม ตามแฟชั่น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง ใช้เวลาว่างอยู่กับสื่อโทรทัศน์ สื่อ

ออนไลน์ อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
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คู่แข่งขัน (Competitors) 

 ในกลุ่มธุรกิจของร้านขนมปังนมสดปัจจุบันนั้นมีมาก ในจังหวัดกาญจนบุรีก็มีไม่น้อยกว่าสิบ

ร้าน แต่ส าหรับไอศกรีมปั่นนมสดนั้นมีเพียงร้านเจี๊ยะนมเท่านั้น ซ่ึงเป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวในขณะนี้ 

แต่เนื่องจากทางร้านไม่เคยมีการสร้างตราสินค้าและท าแผนการสื่อสารการตลาดเลย กลุ่มผู้บริโภคจึง

ไม่รู้จักไอศกรีมปั่นนมสด และคิดว่าเป็นเหมือนกับนมปั่นตามท้องตลาดทั่วๆไป ร้านขนมปังนมสดที่มี

หน้าร้านและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จึงเป็นคู่แข่งที่ส าคัญ เพราะร้านเจี๊ยะนมมี เพียงบูธเล็กๆ และไม่มี

บรรจุภัณฑ์ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เท่าท่ีควร 

 

วิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง    - เป็นร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจ้าแรก และเจ้าเดียว  

     - รสชาติ หอม หวาน มันอร่อย ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเจี๊ยะนม 

     - นมที่ใช้เป็นนมสดที่มาจากโคที่เลี้ยงจากฟาร์มของตัวจังหวัดกาญจนบุรี 

 จุดอ่อน     - ไม่มีสถานที่ตั้งหน้าร้าน 

     - ไม่มีแผนการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน 

 โอกาส     - ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากข้ึน  

   - เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ท าให้ผู้บริโภคนิยมเครื่องดื่มที่สามารถดับ     

กระหายได้ 

     - ธุรกิจร้านขนมปังนมสดยังเป็นที่ต้องการของคนไทย 

 อุปสรรค   - คู่แข่งในตลาดเยอะ 
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ก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 แสดงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าเจี๊ยะนม 

 

วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด (Communication Objective) 

 1. สร้างการรับรู้ในตราสินค้าเจี๊ยะนมต่อผู้บริโภค 

 2. ให้ความรู้ รวมถึงแสดงถึงความแตกต่างของไอศกรีมปั่นนมสดกับนมปั่นทั่วไป 

 3. กระตุ้นให้เกิดการทดลองไอศกรีมปั่นนมสดของร้านเจี๊ยะนม 

 4. สร้างความประทับในตัวสินค้า และการบริการของร้านเจี๊ยะนม  

 

แนวความคิดของผลิตภัณฑ์ (Product Concept) 

 “ไอศกรีมปั่น หวานมันเข้มข้น ต้นต ารับกาญจน์" เป็นแนวคิดที่ได้มาจาก Insight ที่ได้ท า

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจ า (Heavy User) หมายถึง ไอศกรีมปั่นนมสด ที่มี

รสชาติ หอม หวาน มัน เข้มข้น ของนมสดที่มาจากโคนมแท้ๆของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นเจ้าแรก

ที่มไีอศกรีมปั่นนมสดต้นต ารับ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย 
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แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด (Communication Concept) 

 จากแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ ได้มีการแยกการสื่อสารออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

 ประเด็นของผลิตภัณฑ์ คือ “หวานมันทุกหยด สดเก๋าทุกแก้ว" หมายถึง ไอศกรีมปั่นนมสด

ที่มีรสชาติ หอม หวาน มัน เข้มข้น ทุกหยดด้วยรสชาตินมโคแท้ๆ และเสิร์ฟทุกแก้วด้วยความมีสไตล์ที่

เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้าท้องถิ่นของเมืองกาญจน์แท้ๆ 

 และประเด็นของร้านเจี๊ยะนมคาเฟ่ คือ "ทุกอย่างเป็นเรื่องนมๆ" หมายถึง ไม่ว่าคุณจะ ทุกข์ 

สุข โศกเศร้า เสียใจ หรือท้อใจจากเรื่องอะไรมา แต่เมื่อคุณเข้ามาที่ร้านแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย และไร้

กังวล  

 

ธีม หรือ รูปแบบตราสินค้า (Theme) 

 Retro-Modern คือ การผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ที่เป็นต้นต ารับของผลิตภัณฑ์ และ

ความทันสมัยของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 

 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

 วัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการสร้างตราสินค้าให้มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักมาก

ยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และดูโดดเด่นเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคเป้าหมาย 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และประสบการณ์อันดีร่วมกับกลุ่มผู้บริโภค จากการท าแผนการ

สื่อสารการตลาดจะท าให้กลุ่มผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของร้านเจี๊ยะนม และเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ 

รวมถึงการเพิ่มพฤติกรรมการบริโภคซ้ า  

 

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนผสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด

จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึงเป็นปัจจัยทางการตลาดที่สร้างความ

แตกต่างได้ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงเพ่ือน าเสนอความเป็นไอศกรีมปั่นนมสดเพ่ือให้ผู้บริโภค

เป้าหมายเห็นถึงคุณค่า และความแตกต่างจากนมปั่นทั่วๆไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ชื่อตราสินค้า (Brand Name) 

 เจี๊ยะนม 

 

ตราสินค้า (Logo) 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 5-2 แสดงโลโก้ของตราสินค้าเจี๊ยะนม 

 ตราสินค้าที่ท าออกมามีลักษณะเป็นรูปแก้วนมปั่นทรงโบราณ มีไอศกรีมอยู่บนแก้ว มีหลอด

ปัก และมีชื่อร้าน "เจี๊ยะนม" วางพาดกลาง โดยเลือกรูปแบบตัวหนังสือที่ดูแล้วสนุก มีชีวิตชีวา 

ทันสมัย และเป็นรูปแบบตัวหนังสือภาษาไทยเพ่ือสื่อถึงความเป็นตราสินค้าไทย ตราสินค้าท้องถิ่นของ

เมืองกาญจน์ สีชมพูแสดงถึงสีเอกลักษณ์ของนมปั่น เป็นสีที่ดูหวาน สดใส และให้ความรู้สึกอบอุ่น 

 

สโลแกน (Slogan) 

 “หวานมันทุกหยด สดเก๋าทุกแก้ว” เป็นสโลแกนหลักของตราสินค้าเจี๊ยะนม ซึ่งบ่งบอกถึง

ไอศกรีมปั่นนมสดที่มีรสชาติ หอม หวาน มัน เข้มข้น ทุกหยดด้วยรสชาตินมโคแท้ๆ และเสิร์ฟทุกแก้ว

ด้วยความมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้าท้องถิ่นของเมืองกาญจน์แท้ๆ 

 “ทุกอย่างเป็นเรื่องนมๆ” หมายถึง ไม่ว่าคุณจะ ทุกข์ สุข โศกเศร้า เสียใจ หรือท้อใจจาก

เรื่องอะไรมา แต่เมื่อคุณเข้ามาที่ร้านแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย และไร้กังวล  
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โทนสีของตราสินค้า (Brand Color Tone) 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 5-3 แสดงโทนสีหลักของตราสินค้าเจี๊ยะนม 

 โทนสีหลักของคือ สีชมพู ครีม และน้ าตาล โดยที่สีชมพูแสดงถึงความเป็นนมปั่น หวานๆ 

สดใส สีครีมและน้ าตาล แสดงถึงความเก่า ความคลาสสิก ซึ่งจะสอดคล้องกับธีมของตราสินค้า 

Retro-Modern ที่ดึงเอกลักษณ์ จากโทนสีเรโทรมาใช้  

 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ผลิตภัณฑ์หลักของร้านเจี๊ยะนมก็มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ไอศกรีมปั่นนมสด และนมสด โดย

ที่นมสดก็จะมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็น และมี 4รสชาติหลัก คือ รสนม โกโก้ ชานมไทย และชาเขียว  

 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนอีก อาทิเช่น ขนมปังสังขยาร้อนๆ และขนมปังปิ้ง 

 

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

 บรรจุภัณฑ์มี 4 แบบ คือ แก้ว ขวด กล่องกลับบ้าน และถุงฟรอยด์ โดยที่ลักษณะบรรจุภัณฑ์

ของสินค้าเจีีียะนมก็จะออกแบบมาโดยใช้โทนสี และรูปแบบที่สอดคล้องกัน โดยดึงเอกลักษณ์ของ

เมืองกาญจน์มาเป็นลวดลายของการออกแบบ ซึ่งมาจากค าขวัญของเมืองกาญจน์ คือ  
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ภาพที่ 5-4 แสดงลายกราฟฟิกของเจี๊ยะนม 

 1. แก้วเจี๊ยะนม พ้ืนบรรจุภัณฑ์สีชมพู ตัดขอบบนล่างด้วยสีชมพูเข้ม ตรงกลางวางโลโก้ร้าน

เจี๊ยะนม ข้อมูลติดต่อ และตกแต่งลายด้วยกราฟฟิกของเมืองกาญจน์ เพ่ือให้แก้วดูแนว ดูเท่ เหมาะ

กับกลุ่มผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 5-5 แสดงลายแก้วร้านเจี๊ยะนม 
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 2. ขวดนมสด เป็นขวดแก้วใส ติดโลโก้ร้านเจี๊ยะนมท่ีด้านหน้าชัดเจน ด้านหลังมีข้อมูลติดต่อ

ของทางร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 5-6 แสดงลายขวดนมสดเจี๊ยะนม 

 

 3. ขวดไอศกรีมปั่นนมสด ขวดพลาสติกขาวขุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพที่ 5-7 แสดงลายขวดไอศกรีมปั่นนมสด 
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 4. กล่องบรรจุกลับบ้าน มีลักษณะเป็นกล่องมีมือจับ มีโลโก้ตราสินค้า และข้อมูลติดต่อ 

สามารถบรรจุขวดนมได้ 4 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 5-8 แสดงกล่องบรรจุกลับบ้าน 

 5. ถุงฟรอยด์ บรรจุความเย็น ลายเจี๊ยะนม และข้อมูลติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 5-9 แสดงถุงฟรอยด์ใส่กลับบ้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การออกแบบหลักๆ ของบรรจุภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภทนี้มีองค์ประกอบเหมือนกัน ดังนี้ 

 1. ชื่อตราสินค้า โลโก ้สโลแกน และข้อความท่ีบ่งบอกว่า "เจี๊ยะกาญจน์ ต้องเจี๊ยะนม" 

 2. ชื่อรสชาติ ได้แก่ รสนม โกโก้ ชานมไทย และชาเขียว 

 3. เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ ส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ และติดตามกิจกรรมทางการ

ตลาดของทางร้าน 

 4. ที่อยู่ เพื่อให้ผู้บริโภคที่อยู่นอกพ้ืนที่ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

 

ราคา (Price) 

 การตั้งราคาของไอศกรีมปั่นนมสดและนมสดของร้านเจี๊ยะนม จะเน้นที่ความคุ้มค่าสมราคา 

เหมาะกับคนเมืองกาญจน์ เพราะฉะนั้นราคาจึงไม่แพง ไม่เกินก าลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย แต่

ก็ไม่ถูกจนเกินไป เพราะจะท าให้ตราสินค้าดูไม่มีค่า และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคเหนือ

คู่แข่ง ราคาที่ตั้งไว้มีดังนี้ 

ไอศกรีมปั่นนมสด: แก้ว 35 บาท 

    ขวด 30 บาท 

นมสด:               แก้ว 30 บาท 

    ขวด 25 บาท 

นมสดบรรจุกล่อง: กล่องละ 100 บาท 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

 ผลิตภัณฑ์ของร้านเจี๊ยะนม มีช่องทางการจ าหน่ายดังนี้ 

 1. ร้านเจี๊ยะนม  

     ขณะนี้ตั้งอยู่ในตลาดนัดของเมืองกาญจน์ ในรูปแบบบูธรถเข็น แต่หน้าร้านมีการคาดหวัง

ว่าจะเปิดอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าเมืองกาญจน์ ขนาดสองห้องแถว  

     ภายในร้านตกแต่งด้วยสีหลักของร้านเจี๊ยะนม คือสีชมพู ครีมและน้ าตาล ก าแพงตกแต่ง

ด้วยลวดลายกราฟฟิกของเจี๊ยะนม โปสเตอร์ร้าน รวมถึงข่าวสารรางวัลที่ทางร้านได้รับ โดยมีรูปแบบ

ร้านเป็นแบบคาเฟ่ซึ่งมีเคาท์เตอร์กลาง และโต๊ะบริการลูกค้า 
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ภาพที่ 5-10 แสดงภายในร้านมุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 แสดงภายในร้านมุม  
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ภาพที่ 5-12 แสดงภายในร้านมุม  

 2. บูธขนาดย่อยตามอีเว้นท์ 

     เป็นแบบบูธขนาดกระทัดรัด ไว้ออกตามงานอีเว้นท์ต่างๆ อย่างเช่น งานดนตรี กีฬา และ

งานประเพณีส าคัญต่างๆ 

 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 เนื่องจากทางร้านเจี๊ยะนมเป็นร้านที่มีมานาน แต่ยังไม่เคยมีการสร้างตราสินค้าหรือท า

การตลาด จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ท าการโฆษณา และใช้เครื่องการสื่อสาร

การตลาดที่หลายหลายมาบูรณาการ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้สามารถ

ตัดสินใจ และเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด 

 

      1. ป้ายแบนเนอร์แบบป้ายตั้งพื้น 

 โดยจะน าไปตั้งหน้าร้าน หรือบูธ เพ่ือเป็นการชักจูงผู้บริโภค ซึ่งรายละเอียดภายในป้ายจะ

บอกถึงโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดและกระตุ้นกล่ีมเป้าหมายที่ผ่านไปมา ให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
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ภาพที่ 5-13 แสดงป้ายแบนเนอร์ตั้งพ้ืน  

 

 2. ใบปลิว 

     รูปแบบใบปลิวที่แจกให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยม ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

ซึ่งมีรายละเอียดบ่งบอกโปรโมชั่น และสินค้าใหม่ๆของทางร้าน โดยการของใบปลิวจะเป็นรูปแบบ 

Retro ดูเก่าๆ และน่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ภาพที่ 5-14 แสดงใบปลิว  
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3. บูธออกงาน (Booth) 

     เป็นบูธที่ใช้ในการออกงาน เพ่ือสร้างการรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณา ให้

กลุ่มเป้าหมายรอบนอกๆได้รับรู้ ซึ่งรูปแบบของบูธร้านเจี๊ยะนมก็จะมีตู้แช่แข็ง ป้ายชื่อหน้าร้านซึ่งมีสีที่

เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน เพ่ือสร้างการดึงดูดสายตาจากกลุ่มเป้าหมาย 

 

 4. เว็บไซต์ (Website)  

    จัดท าเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และยังสามารถบอกข้อมูลประชาสัมพันธ์

รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผลวิจัยบอกว่ากลุ่มเป้าหมายมีการ

เข้าถึงสื่อออนไลน์มากที่สุด ซึ่งภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-15 แสดงเว็บไซต์หน้าหลักของเจี๊ยะนม (www.jianom.co.th) 
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ภาพที่ 5-16 แสดงเว็บไซต์หน้าสินค้าร้านเจี๊ยะนม (www.jianom.co.th) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-17 แสดงเว็บไซต์หน้าบรรยากาศร้านเจี๊ยะนมคาเฟ่ (www.jianom.co.th) 
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 5. เฟซบุ๊ก (Facebook)  

 เป็นการสร้างหน้า Fanpage ให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเข้ามากดไลค์ เพ่ือเป็นช่องทางในการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการพูดคุยสร้างสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์กันเป็นรูปภาพค าให้ก าลังใจ เป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้างและ

ท าให้ตราสินค้าร้านเจี๊ยะนมเป็นที่จดจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพที่ 5-18 แสดงหน้าเฟซบุ๊กของร้านเจี๊ยะนม (www.facebook.com/jianom) 
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 6. อินสตาแกรม (Instagram)  

 สร้าง Official Account ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามากดไลค์ เพ่ือเป็นช่องทางการติดตามข่าวสาร

และส่งเสริมการขายต่างๆ เพิ่มเติมจาก Facebook และร่วมกิจกรรมต่างๆของทางร้าน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ภาพที่ 5-19 แสดงอินสตาแกรมของร้ายเจี๊ยะนม (#jianom) 

 

7. ป้ายแบนเนอร์ข้างรถสองแถว 

ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถวที่วิ่งในอ าเภอเมืองกาญจน์ เนื่องจากทุกวันรถสองแถวที่วิ่งใน

เมืองจะไปจอดรอนักเรียนเลิกที่โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนประจ าจังหวัด เพ่ือเป็นการโปรโมทและ

ประชาสัมพันธ์ร้านเจี๊ยะนม 
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 8. ป้ายบิลบอร์ด (Billboard) 

 ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดตามหัวมุมสี่แยกไฟแดง และตามจุดส าคัญต่างๆในเมืองกาญจน์ 

เพ่ือดึงดูดสายตากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจากต่างพ้ืนที่ และยัง

เป็นการตอกย้ ากลุ่มเป้าที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-20 แสดงบิลบอร์ดร้านเจี๊ยะนม 
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 9. บัตรสะสมแต้ม  

เป็นบัตรสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง โดยมีเงื่อนไขท่ีว่า เมื่อซื้อสินค้า จะได้รับ 1 

ตราปั๊ม และเมื่อสะสมครบ 10  ดวง จะได้รับไอศกรีมปั่นนมสดฟรี 1 แก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพที่ 5-21 แสดงบัตรสะสมแต้มร้านเจี๊ยะนม 

 

แผนกิจกรรม 

 ในการวางแผนการสร้างตราสินค้า ได้มีการค านึงถึงสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมาย และสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าให้ชัดเจนมากที่สุด นอกจากนี้ยังค านึงถึงต้นทุนในการซื้อสื่อ 

เนื่องจากร้านเจี๊ยะนมเป็นร้านเล็กๆ ไม่มีงบประมาณเท่าที่ควร จึงค านึงถึงความคุ้มค่าและการเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเป็นหลักส าคัญ โดยจะใช้สื่อ Above the line และ Below the line ได้แก่ 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์การส่งเสริมการขายต่างๆมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม โดยการแบ่งการ

สื่อสารออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 
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1. ช่วงเปิดตัวสินค้า 

เป็นช่วงการสร้างการรับรู้ถึงตราสินค้าเจี๊ยะนมที่มีอยู่ในตลาด เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

ที่ยังไม่รู้จักสินค้าได้รับรู้ และตอกย้ าถึงการมีอยู่ของตราสินค้า และที่ส าคัญเป็นการเปิดตัวร้านเจี๊ยะ

นมคาเฟ่อย่างเป็นทางการในศูนย์การค้าของเมืองกาญจน์ 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดบูธเล็กๆตามโรงเรียนเป้าหมายอันได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

โรงเรียนวิสุทธรังษี และอีกหลายๆโรงเรียนส าคัญๆในเขตอ าเภอเมืองกาญจน์ มีการแจกสินค้า 

ไอศกรีมปั่นนมสดให้ทดลองชิม และแจกใบปลิวให้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายเพ่ือให้ร่วมสนุกกับ

กิจกรรมในวันเปิดร้านเจี๊ยะนมคาเฟ่ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และโปรโมทร้านไอศกรีมปั่นนมสด

เจี๊ยะนม  

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดตัวร้านเจี๊ยะนมคาเฟ่ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ 

โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา และบิลบอร์ดตามจุดมุมเมืองส าคัญๆต่างๆ เพ่ือเป็นจุดดึงดูดส าหรับลูกค้าใน

พ้ืนที่และลูกค้านอกพ้ืนที่ 

 2. ช่วงสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตราสินค้า 

เป็นช่วงการลงโฆษณาให้รายละเอียดสร้างความแตกต่างระหว่างไอศกรีมปั่นนมสดกับนม

ปั่นทั่วไปตามท้องตลาด โดยผ่านสื่อต่างๆอย่าง เว็บไซต์หลัก เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม เพ่ือให้เข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการประหยัดต้นทุนด้วย 

 3. ช่วงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อซ้ า 

ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการใช้สื่อต่างๆมาบูรณาการกัน ได้แก่ โปสเตอร์ ป้ ายแบนเนอร์ 

บิลบอร์ด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ซึ่งสื่อเหล่านี้จะเป็นการสร้างโอกาส เล่าประสบการณ์ใน

การซื้อ และช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายสนใจและผูกพันกับตราสินค้ามากขึ้น 
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บทที่  6 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาจุลนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม" โดยมีวัตถุประสงค์

ทางการตลาดคือ เพ่ือสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น และกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้

เกิดความสนใจ และเห็นความส าคัญในตัวผลิตภัณฑ์ จนท าให้เกิดการซื้อซ้ า และมีการบริโภคเพ่ิมมาก

ขึ้น ดังนั้นจึงต้องทราบถึงทัศนคติ การรับรู้ในตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม พฤติกรรมการใช้บริการร้านขนม

ปังนมสด พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ปัจจัยที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป้าหมาย และก าหนด

เครื่องมือที่น ามาใช้ในการสื่อสารการตลาด เพ่ือน ามาวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 ในขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับร้านเจี๊ยะนม ได้มีการท าการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมต้น  และปลาย ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง

กาญจนบุรี จ านวน 200 คน เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติ การรับรู้ในตราสินค้าเจี๊ยะนม พฤติกรรมการใช้

บริการร้านขนมปังนมสด และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการและซื้อไอศกรีมปั่น

นมสดจากร้านเจี๊ยะนม ถึงเหตุผล และพฤติกรรมในการใช้บริการร้านขนมปังนมสด รวมถึง

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ร้าน

เจี๊ยะนม ดังนี้ 

 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนมมีรสชาติ หอม 

หวาน มัน เข้มข้นของนมโคแท้ๆ ที่มีความอร่อยไม่เหมือนใคร และเหตุผลที่มาใช้บริการร้านเจี๊ยะนม

เป็นเพราะ ชื่นชอบในรสชาติ และการบริการของทางร้าน เนื่องจากปัจจุบันทางร้านยังไม่มีหน้าร้านที่

แน่นอน กลุ่มผู้บริโภคจึงอยากให้ทางร้านมีหน้าร้าน รวมถึงการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของทางร้านด้วย 
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ดังนั้นจึงได้น าเอกลักษณ์ จุดเด่นของทั้งตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของร้านเจี๊ยะนมมาปรับใช้

ในเป็นแผนการสื่อสารการตลาด รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพ่ือท าให้ตราสินค้าดู

แตกต่างอย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ความเป็น Retro-Modern ที่สื่อถึงความมี

เสน่ห์แบบเก่าๆ มาสื่อถึงอารมณ์และรูปแบบของตราสินค้า แต่ก็ยังคงความทันสมัย เพ่ือให้เข้ากับ

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น 

 โดยใช้ "ไอศกรีมปั่น หวานมันเข้มข้น ต้นต ารับกาญจน์" มาเป็นแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ 

และใช้ "หวานมันทุกหยด สดเก๋าทุกแก้ว" มาเป็นแนวความคิดทางการสื่อสาร โดยใช้จุดเด่นของ

รสชาติหอม หวาน มันเข้มข้นของนมโคแท้ๆ และดึงความมีเอกลักษณ์ของตราสินค้าที่มีมานาน และ

ความเป็นเมืองกาญจน์ จึงเป็นที่มาของรูปแบบกราฟฟิกของตราสินค้าที่ประยุกต์มาจากค าขวัญของ

จังหวัดกาญจนบุรี 

 การวางแผนการสื่อสารการตลาดและออกแบบชิ้นงาน โดยการเลือกช่องทางที่เหมาะสม 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการรับรู้ในตราสินค้ามากที่สุด 

ได้แก่ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แบนเนอร์ บิลบอร์ด สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมการขาย 

 ในการท าวิจัยครั้งนี้ เชื่อว่า การวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับร้านเจี๊ยะนมนั้น จะ

สามารถเพ่ิมการรับรู้ ความสนใจ การจดจ า ความเป็นเอกลักษณ์ของร้านเจี๊ยะนมมากขึ้น และยัง

กระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ควรท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง (Insight) ซึ่ง

เป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยในการดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ และเมื่อรู้ถึงความ

ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือหาวิธี การสื่อสารไปยัง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และแตกต่างจากคู้แข่งมากที่สุด 

 2. การเลือกสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ไม่จ าเป็นจะต้องใช้แค่สื่อ

หลักเท่านั้น บางครั้งการใช้สื่อรองก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน แต่

ควรเลือกสื่อที่มีความเหมาะสม และที่ส าคัญควรค านึงถึงต้นทุนในการเลือกซื้อสื่อด้วยว่าเหมาะสมกับ

ตราสินค้านั้นๆหรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด 
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เรื่อง การสร้างตราสนิค้า และแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ร้านเจ๊ียะนม 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ค าชี้แจง   
แบบสอบถามนีใ้ช้เปน็เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านนมสด 
นมปั่นทางผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเปน็ความลับ  ไม่น าไปเผยแพร่เพื่อหาประโยชนใ์ดๆ  
ซ่ึงข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจะเป็นประโยชนต์่อการศึกษาและการวิจัย  
ผู้วิจัยจึงใครข่อความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  
และทางผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนีเ้ป็น 
อย่างดี 
 1. แบบสอบถามชุดนี้มทีั้งหมด 3 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ท าแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการร้านนมสด/นมปั่น 
  ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ 
 2. กรุณาเขียนเครื่องหมาย   /   ลงใน (    ) ที่ตรงกับค าตอบของท่าน 
 
ส่วนท่ี1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ท าแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 (   ) ชาย      (   ) หญิง 

2. อาย ุ

 (   ) 12-15 ปี     (   ) 16-19 ปี 

 (   ) 20-25 ปี     (   ) 25 ปี ขึน้ไป 

3. อาชีพ 

 (   ) นักเรียน/ นักศึกษา (   ) ข้าราชการ  (   ) บริษัทเอกชน 

 (   ) ธุรกิจส่วนตัว  (   ) อื่นๆ ระบุ............. 
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4. รายได้ 

 (   ) ต่ ากว่า 5,000         (   ) 5,000-10,000      (   ) 10,000-20,000 

 (   ) มากกว่า 20,000 

 

ส่วนท่ี2: ข้อมูลพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านนมสด/นมปั่น 

5. ท่านเข้าร้านนมสด นมปัน่ในเมืองกาญจนบุรบี่อยแค่ไหน 

 (    ) เดือนละครัง้    (    ) อาทิตย์ละครั้ง        (    ) อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง  

(    ) ทุกวัน 

6. ถ้านึกถึงร้านนมสด นมปั่นในเมือกาญจนบุร ีนึกถึงร้านอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

 (    ) ร้านเจี๊ยะนม  (    ) ร้านหัวมุมนาททีอง (    )  ร้านรถโฟล์ค  

(    ) ร้านภูฟ้า  (    ) ร้านบูม   

(    ) ร้านอื่นๆ ระบ…ุ……………………………… 

7. ท่านใหค้วามส าคัญกับตราสินค้า หรือช่ือร้านหรือไม ่

 (    ) ส าคัญ  (    ) ไม่ส าคัญ 

8. ปกติเมนทูี่ชอบรบัประทาน คือ …………………………… 

9. ปัจจัยทีท่ าใหท้่านเลือกใช้บริการร้านนมสด/นมปั่น (เรียงล าดบั 1-9) 

 (    ) ราคา      (    ) รสชาต ิ  (    ) รูปแบบหน้าร้าน  

(    ) การให้บริการ  (    ) โปรโมชั่น  (    ) สะดวกในการเดนิทาง  

(    ) Packaging  (    ) ตามเพื่อน/ตามแฟช่ัน (    ) เมนูใหม่ๆ 

10. ราคาทีเ่หมาะสมส าหรับนมปัน่ 

 (    ) 20-25 บาท  (    ) 25-30 บาท  (    ) 30-35 บาท 
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 (    ) 35-40 บาท  (    ) 40-45 บาท  (    ) มากกว่า 40 บาท 

11. ท่านคิดว่ารูปแบบโปรโมชั่นแบบใดเหมาะกับร้านนมสด/นมปั่น ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (    ) ลดราคา/บัตรส่วนลด (    ) การแถม  (    ) สะสมแต้ม 

 (    ) อื่นๆ ระบุ................... 

12. ส่วนใหญ่เวลาไปที่ร้านนมสด/นมปั่นไปกบัใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (    ) เพื่อน  (    ) แฟน   (    ) พ่อแม ่

 (    ) คนเดียว  (    ) อ่ืนๆ ระบ ุ................... 

13. ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านนมสด นมปั่น 

 (    ) ช่วงเช้า  (    ) ช่วงกลางวัน  (    ) ช่วงบ่าย 

 (    ) ช่วงเย็น  (    ) ช่วงค่ า 

14. ท่านรูจ้ักร้านเจี๊ยะนมสดหรือไม่ 

 (    ) รู้จัก   (    ) ไมรู่้จัก 

15. หากคุณรู้จัก รูจ้ักผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (    ) เพื่อน/คนรู้จักแนะน า (    ) ตามหนังสือพิมพ์  

(    ) ตามรายการโทรทศัน ์ (    ) งาน Event ต่างๆ  

(    ) อื่นๆ ระบุ................... 

16. อนาคตถ้าร้านเจี๊ยะนมสดมีหน้าร้าน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
 (    ) เหน็ด้วย  (    ) ไม่เห็นด้วย 
17. ถ้าเห็นด้วย รูปแบบหน้าร้านและบริการที่ท่านต้องการเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 (    ) ตดิแอร ์  (    ) Free WiFi       (    ) บรรยากาศสงบเงียบ 
 (    ) มีโทรทัศน ์  (    ) มีเพลงฟัง (    ) นิตยาสาร 
 (    ) อื่นๆ ระบุ................... 
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18. ในแต่ละวัน คุณเปดิรับข่าวสารส่ือจากช่องทางใดมากที่สุด (เรียงล าดับ 1-7) 

 (   ) โทรทัศน ์  (   ) วิทยุ  (   ) หนังสือพิมพ์ 

 (   ) นิตยาสาร  (   ) อินเตอร์เน็ต (   ) ไดเรคเมลล ์

 (   ) Social network ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter เป็นตน้ 

19. รายการโทรทศัน์ทีท่่านดู คือรายการอะไร .................................................. 

20. รายการวิทยุที่ท่านฟังประจ า ...................................................................... 

21. นิตยาสารที่ท่านอ่านเปน็ประจ า ................................................................. 

22. เว็บไซต์ทีท่่านเข้าประจ า ............................................................................. 

23. ท่านเคยให้ความสนใจกับส่ือท้องถิ่นมากแค่ไหน (เรียงล าดับจาก 1-6) 

 (    ) เคเบิ้ลท้องถิ่น  (    ) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (    ) วิทยุท้องถิ่น 

 (    ) ป้ายโฆษณาในพื้นที ่ (    ) งานอีเว้นท์ในท้องถิ่น (    ) อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

24. ช่วงเวลาที่ท่านเปิดรบัมากที่สดุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    ) 06.00 - 09.00 น.    (    ) 09.01 - 12.00 น.    (    ) 12.01 - 15.00 น. 
 (    ) 15.01 - 18.00 น.    (    ) 18.01 - 21.00 น. (    ) 21.01 - 24.00 น.  
 (    ) 24.00 - 03.00 น.    (    ) 03.01 - 06.00 น. 
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