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เรื่อง: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของจักรยาน 
บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้สินค้าทั่วไป 
โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการท าวิจัยเชิงส ารวจกลุ่มเป้าหมายอายุ
ระหว่าง 14-25 ปี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัย การซื้อจักรยาน บีเอ็ม
เอ็กซ์ และปัจจัยในการปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 

สรุปผลจากข้อมูลได้ว่า จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” ยังไม่เป็นที่จดจ าของ
กลุ่มเป้าหมายมากนัก เนื่องจากขาดการสื่อสารการตลาด และด้วยเหตุที่ว่า ยังไม่มีแบรนด์จักรยาน 
BMX เริ่มท าการตลาดในไทย จึงเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ผู้ศึกษาจึงได้ท า
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับแบรนด์ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาทาง สื่อ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก 
และ อินสตาแกรม ภายใต้แนวคิด Do It Hard Way โดยมีที่มาจากการท าวิจัย ในเรื่องพฤติกรรม 
ทัศนคติ และความชอบของผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเรา ซึ่งกลุ่มคนนี้ให้ความส าคัญกับ
เรื่องการปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ มาเป็นล าดับต้น ๆ ท าให้ผู้ศึกษาน าเรื่องของความแตกต่างของจักรยาน บี
เอ็มเอ็กซ์ กับจักรยานประเภทอ่ืน ๆ มาคิด จึงเกิดเป็นแนวคิดดังกล่าว 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้ควำมกรุณำจำกอำจำรย์เดนโก้ ธัชชัยชวลิต
ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมทั้งอำจำรย์นิสำชล รัตนสำชล อำจำรย์กรณิศ จิตตมัย อำจำรย์เกียรตินิยม สว่ำงเจริญ 
และอำจำรย์ปรุฬห์ สุทวีปรำโมชำนนท์ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์   3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   3 
 ขั้นตอนการศึกษา   4 
 แผนการด าเนินงาน   4 
 นิยามศัพท ์   5 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   7 

 แนวคิดเรื่องสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   7 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทางอินเตอร์เน็ต  16 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  18 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี กับหัวข้อจุลนิพนธ์ที่ศึกษา  26 

บทที่ 3 การเก็บข้อมูล  27 
 วิธีด าเนินการวิจัย  27 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  27 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  28 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  28 
การประเมิณผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  28 
การประเมิณผล  28 

บทที่ 4 ผลการศึกษา  30 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  31 
ส่วนที่ 2 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ปั่นจักรยาน BMX  33 
ส่วนที่ 3 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ปั่นจักรยาน BMX  35 
ส่วนที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับ จักรยาน BMX “WETHEPEOPLE”  37 

บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน  40 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  40 
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กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market)  40 
กลุ่มเป้าหมายทางสื่อสาร (Target Audience)  41 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (Communication Objectives)  41 
แนวคิดในการสื่อสารทางการตลาด (Communication Concept)  41 
กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด  42 
เครื่องมือสื่อสารการตลาด  43 
ภาพตัวอย่างชิ้นงาน  45 
แผนการด าเนินงาน  62 

บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  63 
บรรณานุกรม  64 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก การออกแบบงานสร้างสรรค์ 
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                               หน้า 
1-1 แสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน   4 
2-1 จุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิด  13 
4-1 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  31 
4-2 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  31 
4-3 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้  31 
4-4 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามงานอดิเรก  32 
4-5 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปิดรับสื่อ  32 
4-6 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์  33 
4-7 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามยี่ห้อของ บีเอ็มเอ็กซ์  33 
4-8 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยในการเลือกซ้ือ  34 
4-9 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานที่ซ้ือ  34 
4-10 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ซื้อ  34 
4-11 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความรูจัก บีเอ็มเอ็กซ์  35 
4-12 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความหมาย บีเอ็มเอ็กซ์ ของผู้ตอบ  35 
4-13 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ตอบว่ามีจักรยานหรือไม่  36 
4-14 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ตอบว่ามีจักรยานประเภทอะไร  36 
4-15 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ปั่น  36 
4-16 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม การรับรู้เกี่ยวกับ 

จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล”  37 
4-17 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ช่องทางที่ท าให้ผู้บริโภครู้จัก  37 
4-18 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ  38 
5-1 ภาพยนต์โฆษณา 30 วินาที  45 
5-2 แผนการด าเนินงาน  62 
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2-1 แผนภาพแสดงเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  11 
2-2 แผนภาพแสดงขั้นตอนของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  15 
2-3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  24 
5-1 ตราสินค้า วีเดอะพีเพิล  42 
5-2 ตัวอย่าง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ แบบที่ 1  50 
5-3 ตัวอย่าง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ แบบที่ 2  51 
5-4 ตัวอย่าง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ แบบที่ 3  52 
5-5 ตัวอย่าง QR Code  53 
5-6 ตัวอย่าง เว็บไซต์  54 
5-7 ตัวอย่างทางวิ่งจักรยาน  56 
5-8 ตัวอย่างเสื้อของผู้สอน  56 
5-9 ตัวอย่าง เฟซบุ๊ก  57 
5-10 ตัวอย่าง อินสตาแกรม  58 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันจักรยานเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในประเทศไทย ผู้คนหันมาใช้เป็นพาหนะกันมาก
ขึ้น ทั้งปั่นไปท างาน หรือ ปั่นออกก าลังกาย มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือปั่นไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ที่
เห็นกันเยอะยกตัวอย่างเช่น จักรยานฟิกเกียร์ที่ก าลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ที่มักจะรวมกลุ่มกันในวัด
หยุดหรือ เวลาว่างต่าง ๆ ปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่าง ๆในเมือง ซึ่งนอกจากจะสะดวกต่อการที่จะ
ไม่ต้องเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัดในเมืองแล้ว ก็ยังเป็นการออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอีก
ด้วย 

กระแสการปั่นจักรยานในประเทศไทยก็มีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันนอกจากฟิกเกียร์
แล้ว ก็ยังมีจักรยานชนิดอื่น ๆที่พวกเราเห็นกันตามท้องถนนกันมากขึ้น เช่น เสือหมอบที่ไว้ปั่นทางไกล 
หรือ จักรยานพับได้ ที่สะดวกต่อการพกพา น าขึ้นรถไฟฟ้า เข้าไปเก็บในที่ท างานก็ได้ นอกจากเทรน
การปั่นจักรยานที่เป็นเหมือนการออกก าลังกายแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็มีเทรนเรื่องการรักษ์โลกเข้ามาเกี่ยว
ด้วย เพราะการหันมาปั่นจักรยานก็เป็นการ ลดมลพิษในอากาศเนื่องจากไม่ต้องใช้รถยนต์ หรือ 
จักรยานยนต์ แต่หันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะแทน ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ท าให้จักรยานกลายเป็นที่นิ ยม
มากขึ้นในประเทศไทย 

นอกจากจักรยานประเภทต่าง ๆที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ยังมีจักรยานอีกหนึ่งประเภท 
ที่หลาย ๆคนเมื่อได้ยินชื่ออาจจะคุ้น ๆแต่ยังไม่รู้จักดี นั่นก็คือ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ นั่นเอง จักรยาน บี
เอ็มเอ็กซ์ เกิดขึ้นประมาณยุค 70  ในทางตอนใต้ของคาลิฟอร์เนีย โดยกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งได้ปรับแต่ง
จักรยานขนาดล้อ 20 นิ้ว ซึ่งพวกเขาได้แรงบรรดาลใจจากการชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
จักรยานยนต์ โมโตครอส (Motocross) แล้วท าให้เป็นที่นิยมกันมากในตอนนั้น    การแข่งขันจักรยาน
วิบากแบบ บีเอ็มเอ็กซ์ (Bicycle Moto Cross)    ที่มีวงล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ใน
ประเภทความเร็ว (Racing) ได้เป็นที่นิยมกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้แพร่ขยายไปทั่วโลก
ในเวลาอันรวดเร็ว   หลังจากนั้นไม่นานนักข่ีหลาย ๆคนได้ฝึกท่าทางพลิกแพลงผาดโผนในแบบต่าง ๆ 
เพ่ือความสนุกสนาน และใช้โชว์ออฟกันในกลุ่มเพ่ือน ๆ ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในการควบคุมรถได้
อย่างดี และเมื่อมีโอกาส ก็มักจะได้น าท่านั้น ๆ มาออกโชว์กันในช่วงพักของการแข่งขัน หรือในการโป
รโมท ให้กับสปอนเซอร์ของตน ซึ่งจะเรียกความสนใจจากผู้คนได้ดีทีเดียว ต่อมาเมื่อมีท่าทาง
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หลากหลายมากขึ้นนักขี่เหล่านั้นได้หันมาเน้นฝึกแต่ท่าพลิกแพลง (Tricks)  อย่างจริงจังจนกระทั่ง ได้
กลายเป็นกีฬาประเภทใหม่ที่เน้นฝึกเฉพาะแต่ท่าผาดโผนอย่างเดียว   และได้พัฒนาท่าพลิกแพลง
เหล่านี้ให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ในยุคนั้นท่ายังไม่มีมากนัก จึงมีการคิดค้นลีลาต่าง  ๆ ออกมาใหม่ 
ตลอดเวลา นักขี่แต่ละคนจะมีท่าเป็นของตนเอง ไม่ค่อยจะซ้ ากันนัก นักขี่กลุ่มนี้จึงถูกขนานนามว่า 
"Freestyler" และได้เริ่มมี การจัดการแข่งขันเฉพาะทางขึ้น นักขี่ที่มีชื่อที่สุดคนหนึ่งในช่วงนั้น คือ 
Bob Haro ซึ่งถือได้ว่าเป็น "Father of Freestyle" 

ในราวปี 1985 เป็นต้นมา ทางบริษัทผู้ผลิตจักรยานหลาย ๆราย ได้มีการผลิตอะไหล่ ที่
ท าไว้ส าหรับการเล่นท่า Freestyle ได้แก่ตัวถังที่มีที่ยืนตรงหลักอาน, ที่ยืนตรงแฮนด์, ที่ยืนตรงแกน
ล้อ และตะเกียบฯลฯ   การจัดแข่งขันเริ่มมีมากขึ้นมีการรวมตัวนักขี่ผาดโผน จัดตั้ งเป็นทีม 
Freestyle  อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงนี้เอง ที่สมาคม AFA (American Freestyle Association) ได้
เข้ามาผูกขาดในการจัดแข่งขันครั้งใหญ่ ๆ นักขี่เอือมกับกติกาหยุมหยิม เช่น Flatland ก็ให้ใส่หมวก
กันน๊อก และกรรมการเป็นคนธรรมดาไม่รู้จักการให้คะแนน โดยเฉพาะท่ายาก ๆหรือท่าใหม่ ๆ  แบน
นักข่ีที่ไปแข่งงานอ่ืน  จัดแบ่งรุ่น (Class) ละเอียดยิบ ซึ่งนอกจากจะแบ่งตามรุ่นอายุ ยังมีรุ่นสมัครเล่น
(Amateur) และรุ่นมืออาชีพ(Pro) ซึ่งนักขี่จะลงได้หลายรุ่น ปัญหาจึงอยู่ที่คนที่มีฝีมือดียังไม่ยอม 
Turn Pro ง่าย ๆ เพราะยังหวงต าแหน่งอยู่ต่อมาในยุค 90  AFA ยกเลิกการจัดแข่ง ท าให้วงการเงียบ
เหงาไปพักหนึ่ง แต่ก็ได้ Mat Hoffman ซึ่งเป็นนักขี่ ได้ริเริ่ม จัดงานแข่งขึ้นเองชื่อ Bike Stunt 
Series หรือ BS ซึ่งเป็นการปลุกผีวงการขึ้นมาอีกครั้ง และได้ประสบความส าเร็จอย่างสูง จนกระทั่ง 
ESPN ช่องกีฬายักษ์ใหญ่ได้มาติดต่อขอซื้อรายการต่อ  จัดให้มีการน าภาพจากการแข่งไปออกอากาศ
ทั่วโลก และต่อมาได้รวบรวมกีฬาสุดขั้วหรือ Extreme Sports เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ “X-GAMES” 

จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ในประเทศไทยนั้นถ้าย้อนไปสมัยก่อนก็จะเห็นเด็ก ๆ ที่ปั่นจักรยาน 
บีเอ็มเอ็กซ์ อยู่มากมาย เป็นที่นิยมในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปท าให้คนปั่น
จักรยานกันน้อยลง บีเอ็มเอ็กซ์ ก็เริ่มหดหายไปจากสายตาเรา เนื่องจาก บีเอ็มเอ็กซ์ ไม่เหมือนกับ
จักรยานอ่ืน ๆ ที่น ามาปั่นระยะทางไกล ปั่นบนถนน แต่ บีเอ็มเอ็กซ์ นั้นแตกต่างออกไป บีเอ็มเอ็กซ์ 
เป็นจักรยานที่เหมาะส าหรับเล่นท่าต่าง ๆ จึงต้องมีสถานที่ ๆ เอาไว้เล่น จึงอาจเป็นอีกเหตุผลที่ท าให้
ผู้คนไม่ค่อยเห็นจักรยานประเภทนี้กัน 

เนื่องด้วยปัจจุบันในไทย จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ก็เริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นหันมาเล่นกันมากขึ้น แบ
รนด์ของ บีเอ็มเอ็กซ์ ก็มีหลากหลาย ที่เข้ามาขายในไทยซึ่งแต่ละแบรนด์ก็อาจจะมีจุดขายที่แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะต้องหาจุดเด่นเพ่ือที่จะให้ตนเองนั้นแตกต่าง เพ่ือที่จะสามารถแข่งขัน
กับแบรนด์อื่น ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ และสินค้าให้กับลูกค้า 
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จากที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ศึกษาเองเป็นหนึ่งในคนที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ซึ่งก็ได้พบเจอ
กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ของหลายแบรนด์ ซึ่งก็มีข้อดีแตกต่างกันไป แต่มีแบรนด์หนึ่งที่เป็นที่พูดถึงใน
หมู่คนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ กันมาก นั่นก็คือแบรนด์ วีเดอะพีเพิล ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า แบรนด์นี้เป็นที่
น่าสนใจจากการที่แบรนด์จากทางฝั่งยุโรปซึ่งมีข้อดีตรงเรื่องความแข็งแรงคงทนของตัวจักรยาน ซึ่งจะ
ดีต่อการน าไปเล่นท่าต่าง ๆ ท าให้ผู้ศึกษาคิดว่าควรมีการท าการสื่อสารให้กับแบรนด์เพ่ือที่จะให้ เกิด
การรับรู้มากขึ้นในตัวสินค้าและสร้างแรงดึงดูดให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือที่จะมาใช้สินค้าของแบรนด์ 
ด้วยการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 
2. เมื่อนึกถึง บีเอ็มเอ็กซ์ ให้นึกถึง “วีเดอะพีเพิล” 
3. สร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

1. ท าการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research) ผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมาย 
เกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ การเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7คน และ
ช่องทางการเปิดรับสื่อ จ านวน 100 คน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทิศทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ให้กับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล”และผลิตสื่อเหล่านั้นจริง เพ่ือแสดงให้
เห็นแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดการรับรู้ ในจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล”และสร้างการจูงใจให้ผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  

2. แนวทางการสื่อสาร และสื่อที่ได้จัดท านั้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริง และเป็นประโยชน์กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 
2. ท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 

คนเพ่ือที่จะรับรู้พฤติกรรม ทัศนคติ และช่องทางการเปิดรับสื่อ ของกลุ่มเป้าหมาย
แล้วน ามาวิเคราะห์ปรับกลยุทธ์และวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือนวางทิศทางกลยุทธ์การท าการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  

4. สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา ตามรูปแบบที่ได้วางแผนเอาไว้ และใช้ตามแนวทางที่
ก าหนด 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง         

คิดเครื่องมือการวิจัยออกแบบ แบบสอบถาม          

ท าการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล          

น าผลวิเคราะห์ที่ได้มาท าการออกแบบภาพรวม 
ของบริการ และวางแผนการสื่อสารการตลาด 
แบบบูรณาการ 

        

ผลิตชิ้นงาน และสื่อต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้          

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ         
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นิยำมศัพท์ 

บีเอ็มเอ็กซ์ (BMX หรือ Bicycle Motocross) หมายถึง จักรยานวิบาก มีขนาดล้อที่ 20 
นิ้ว เป็นจักรยานที่ไว้เล่นท่าทางผาดโผนที่เรียกว่า ฟรีสไตล์ ที่ประกอบด้วย 5 ท่าคือ สตรีท , พาร์ก ,
เวิร์ต , เดิร์ท และ แฟลตแลนด์ เป็นการแสดงเทคนิคท่าทางต่าง ๆ บนที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 

บีเอ็มเอ็กซ์ สตรีท (BMX Street) การขี่จักรยานประเภทสตรีต เป็นการขี่จักรยานผาด
โผน โดยอาศัยอุปกรณ์ในการเล่น จะเล่นท่าผาดโผนต่างจากประเภทแฟลตแลนด์ ซึ่งผู้เล่นจะขี่ออกไป
เล่นกันตามท้องถนน  หรือสวนสาธารณะ อุปกรณ์ที่ใช้เล่นก็มีอยู่ตามท้องถนน เช่น   ม้านั้ง   ราว
บันได  ราวเหล็ก  ริมฟุตบาท  และเนินลาดชันต่างๆเป็นต้น 

บีเอ็มเอ็กซ์ แฟลตแลนด์ (BMX  Flatland) การขี่จักรยานประเภทแฟลตแลนด์  เป็น
การขี่จักรยานผาดโผนบนพ้ืนราบ โดยเน้นการทรงตัวและการเล่นท่าบนจักรยาน เสน่ห์ของการขี่
ประเภทนี้อยู่ที่ความต่อเนื่องในการเล่นท่า  โดยจะเล่นท่าหนึ่งแล้วจะไปต่ออีกท่าหนึ่งโดยที่เท้าไม่
สัมผัสพื้น 

บีเอ็มเอ็กซ์ พำร์ก (BMX Park) เป็นการขี่แบบเดียวกับประเภทสตรีต โดยเล่นกับ
อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบสนาม SKATE PARK ซึ่งพัฒนาอุปกรณ์ในการเล่นมาจากอุปกรณ์บนท้อง
ถนน ให้ได้มาตรฐานและมีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์ในสนามจะถูกออกแบบและจัดว่าง ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม 

บีเอ็มเอ็กซ์ เดิร์ท (BMX Dirt) คือการขี่จักรยานผาดโผนกระโดดเนินดินโดยจะเน้นเล่น
ท่ากลางอากาศเพียงอย่างเดียว ลักษณะของสนามจะเป็นเนินดินคล้ายสนาม  Motocoss มีเนิน
ส าหรับกระโดดติดต่อกันหลายๆลูก ท าให้การกระโดดเล่นท่าผาดโผนกลางอากาศมีความต่อเนื่องกัน 

บีเอ็มเอ็กซ์ เวิร์ต (BMX Vert) เป็นการขี่ผาดโผนโดยต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่น  โดย
อุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นท่อครึ่งวงกลม หรือ Half Pipe โดยผู้เล่นจะปั่นแล้วกระโดดขึ้นลงตามความ
โค้งของ Half Pipe แล้วเมื่อได้ยังหวะก็จะเล่นท่าผาดโผนกลางอากาศ 

จักรยำนเสือภูเขำ (Mountain Bike) หมายถึง เป็นจักรยานที่มีความทนทานต่อการ
กระแทกสามารถขี่ในพ้ืนที่ขรุขระหรือพ้ืนต่างระดับได้อย่างสบายเนื่องจากมีโช๊คอัพทั้งข้างหน้าและ
ข้างหลัง ดอกยางจะมีความหนายืดหยุ่นเพ่ือยึดเกาะถนน เหมาะแก่การขี่จักรยานวิบาคหรือการปั่น
ขึ้นเขาลงเขา 

จักรยานเสือหมอบ (Road Bike) หมายถึง เป็นจักรยานทางเรียบที่มีการผ่อนแรงผู้ใช้
จักรยานได้มาก สามารถขี่ไปได้ในระยะไกลและรวดเร็ว เนื่องจากดอกยางที่เรียบและมีน้าหนักเบา 
เหมาะแก่การข่ีเพ่ือแข่งขันความเร็ว ขี่ทางไกล 
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จักรยานมินิ (Mini Bike) หมายถึง จักรยานที่มีลักษณะเล็ก บางคันสามารถพับได้ มีล้อ
หน้าและล้อหลังที่เล็ก มีตัวอานที่สูง 

จักรยำนฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear) หมายถึง จักรยานที่ไม่มีจานฟรซีึ่งเวลาขี่จักรยานนั้นที่
ปั่นจักรยานจะหมุนอยู่ตลอดเวลาตามการเคลื่อนไหวของรถ โดยสปรอกเก็ตจะถูกยึดติดเข้ากับฟิกซ์
ฮับ โดยเมื่อล้อหลังหมุน ที่ปั่นจักรยานจะหมุนตามในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งท าให้นักขี่จักรยานสามารถ
หยุดโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เบรกได้ และยังสามารถข่ีถอยหลังได้ 

จักรยำนท่องเที่ยว (Touring Bike) หมายถึง จักรยานถูกออกแบบมาเพ่ือส าหรับการขี่
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะลักษณะจะคล้ายกับจักรยานเสือหมอบ แต่ จักรยานท่องเที่ยวจะเน้นให้ผู้ขี่นั้น
ได้รับความสะดวกสบายมากกว่าจักรยานเสือหมอบ และ จักรยานประเภทอ่ืนๆ จักรยานท่องเที่ยวนั้น
จะมีจุดยึด เพ่ือที่จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเดินทางเข้าไป เช่น กระเป๋าสัมภาระ และ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไกล 

   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส าหรับจักรยาน BMX “WETHEPEOPLE” ได้ใช้

ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดังนี้  
1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทางอินเตอร์เน็ต 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)  

1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
เบลช์ และเบลช์ (Belch & Belch, 1998, P.5) ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงปี ค.ศ. 1980 บริษัท

จ านวนมากเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดด้วยแง่มุมที่กว้างขึ้น  และเล็งเห็น
ความส าคัญในการเอาเครื่องมือส าหรับการส่งเสริมการตลาดประเภทต่าง ๆ มาท างานร่วมกันอย่างมี
กลยุทธ์ โดยในช่วงนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมากของส่วนต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดแบบตรง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเริ่มมีความท้าทายต่อบทบาทของการโฆษณาในแง่ของ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซึ่งเก่ียวข้องกับการท างานร่วมกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
ส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ เพ่ือสื่อสารกับลูกค้าขององค์กรบทบาทของการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความจ าเป็นของการบูรณาการที่มากขึ้นรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ถูกให้ความส าคัญอย่างโดดเด่นมากขึ้น (เสริมยศ 
ธรรมรักษ ์และ ณัฐา ฉางชูโต, 2549, น.16)  

สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of Advertising 
Agencies: 4As) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไว้ว่าแนวความคิดของการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดที่ตระหนักดีว่าการเพ่ิมมูลค่าของแผนการตลาดแบบเดิม  โดยมีการ
น าเอาบทบาททางกลยุทธ์ของการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรงเพ่ือให้
ตอบสนองในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์โดยน าเอาวิธีการสื่อสารแบบต่าง  ๆ 
เหล่านี้มาท างานร่วมกัน เพ่ือนให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจนสอดคล้องกลมกลืนกัน  และมี
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ผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่ประสานสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว (4As, 2010, P.10) 
ชิมพ์ (Shimp, 2010, P.10) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไว้ว่าหมายถึง 
กระบวนการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การสร้างสรรค์ การบูรณาการ และการนไปปฏิบัติ
ตามแผน อันเกิดจากรูปแบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ (การโฆษณา การส่งเสริมการขายการออกข่าว 
เผยแพร่ การจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ) เพ่ือส่งมอบไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าที่มุ่งหวัง 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง 

ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า (2545, น.4) ให้ค านิยามการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการว่า
หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าวและชักจูงกลุ่มเป้าหมายที่คาด
ว่าจะเป็นลูกค้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า โดยกระบวนการเหล่านั้นมุ่งใช้เครื่องมือสื่อสาร
หลายรูปแบบ หรืออีกนัยหนึ่งไอเอมซี เป็นการวางแผนภายใต้แนวความคิดโดยการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารหลาย ๆ วิธี ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตอบกลับโดยตรง การส่งเสริมการขายการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีการผสมผสานเครื่องมือที่ใช้เหล่านั้นอย่างกลมกลืนต่อเนื่องและ
สอดคล้องจนแผนงานนั้นมีความชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน อันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ประโยชน์ต่อการบริหารตราสินค้า  

อาจสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง กระบวนการวางแผนใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน และสอดคล้องในทิศทางเดียวกันอัน
จะก่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด โดยมีเป้าหมายคือ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารและการตลาดของ
องค์กรนั้น  

1.2. คุณลักษณะของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC เพ่ือให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ

บรรลุตามกลุ่มเป้าหมายของ IMC นักการตลาดจะต้องยึดถือหลักส าคัญในการน าไปใช้ ตามที่ ชิมพ์ 
(Shimp, 2010, P.10-19) ได้ก าหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้  

1.2.1 กระบวนการสื่อสาร (Marcom Process) กระบวนการสื่อสารจะต้องเริ่มต้นจากลูกค้า
หรือผู้ที่มุ่งหวังก่อน จากนั้นจึงหันไปพิจารณาข่าวสารที่เหมาะสมที่จะน าเสนอตราสินค้า แล้วจึง  
พิจารณาว่าจะใช้สื่อ (Media) อะไรดีที่จะน ามาใช้ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) เชิญชวน
(Persuading) และจูงใจ (Including) เพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้ที่มุ่งหวังเกิดความรู้สึกในทางดีต่อแบรนด์ที่
น าเสนอ แนวทางของ IMC จะหลีกเลี่ยง Inside-out Approach (คือ มองบริษัทก่อนแล้วไปมอง
ลูกค้า) ในการพิจารณาก าหนดเครื่องมือการสื่อสาร แต่จะท าในทางตรงข้าม จะเริ่มต้นจากการ
พิจารณาลูกค้า (Outside-in Approach) ก่อน แล้วจึงพิจารณาก าหนดวิธีการสื่อสารว่าจะใช้วิธีการ
อย่างไรดี ใช้สื่ออะไรมาประสมประสานกัน เพ่ือสื่อความหมายให้ลูกค้าได้รับตามความต้องการดีที่สุด
เพ่ือจูงใจให้พวกเขาตัดสินใจซื้อตราสินค้าของบริษัท  
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1.2.2 เลือกใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดของเครื่องมือการสื่อสาร  (Marcom 
Tools) การเลือกใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับลักษณะงานของลูกค้าเป็นส าคัญ  และจะต้องเลือกจุดสัมผัส
หรือจุดติดต่อ (Touch Point หรือ Contact) เป็นช่องทางในการน าข่าวสารเข้าถึงลูกค้าอีกด้วยจุด
สัมผัส หรือจุดติดต่อ หมายถึงช่องทางที่จะน าข่าวสารที่สามารถสื่อความหมายเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย  
(Target Consumers) และน าเสนอข่าวสารตราสินค้าในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้ามีความพร้อมและ
เต็มใจรับมากที่สุด 

1.2.3 ข่าวสารที่น าเสนอหลาย ๆ อย่าง จะต้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ Speak 
with a single voice นั่นคือ จะต้องยึดถือหลักเลือกใช้ "ข้อความการวางต าแหน่ง"(Positioning- 
Statement) ตราสินค้าที่เจาะจง ชัดเจน ข้อความการวางต าแหน่ง คือ ความคิดหลัก (Key Idea) ที่
สรุปสาระส าคัญอันเป็นแก่นแท้ของตราสินค้าที่ตั้งใจจะสื่อความหมายถ่ายทอดออกไปให้เกิดการรับ
รู้อยู่ในความทรงจ าของตลาดเป้าหมาย โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันอย่างสม่ าเสมอ โดยจะต้อง
ยึดถือการสื่อความคิดหลักอย่างเดียวกัน คงเส้นคงวา หรือ Communicate with a single voice จึง
จะเกิดผลดี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.2.4 การสื่อสารการตลาดที่ประสบความส าเร็จ จะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี(Build 
Relationships) ระหว่างตราสินค้าของบริษัทกับผู้บริโภคหรือลูกค้า เพราะจะมีผลกระทบน าไปสู่การ
ซื้อซ้ า (Repeat Purchasing) และที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือท าให้ลูกค้ามีความภักดี(Loyalty) ต่อตรา
สินค้า อันเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุด นักการตลาดสมัยใหม่ตระหนักเป็นอย่างดีว่าต้นทุนการรักษา
ลูกค้าเดิมเอาไว้หนึ่งคนจะประหยัดมากกว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้นหนึ่งคนดังนั้นการจัด
โปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ดี จะต้องกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ า และส่งเสริมให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

1.2.5 หลักส าคัญที่ 5 คืออย่าลืมเป้าหมายขั้นสุดท้ายของกระบวนการ IMC นั่นคือ การท าให้
เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของการสื่อสารการตลาด 
(Marcom's Goal) จะต้องไม่เพียงแต่ต้องการให้ลูกค้ารู้จักตราสินค้า  (Brand Awareness)อย่าง
แพร่หลาย หรือเพ่ือช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเท่านั้น แต่ทว่าต้องการกระตุ้นให้
ลูกค้าแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามที่มุ่งหวังไว้  นั่นคือ การซื้อตราสินค้าที่น าเสนอเพ่ิมขึ้น หรือ
เป้าหมายขั้นสุดท้าย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ To move people to action นั่นเอง  

1.3. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
ดันแคน (Duncan, 2005, P.346-413) ได้ก าหนดเครื่องการสื่อสารทางการตลาด

ประกอบด้วย 8 อย่าง แต่ละอย่างมีลักษณะขอบเขตหน้าที่ มีข้อดี ข้อเสีย และข้อจากัดไม่เหมือนกันผู้
สื่อสารจะต้องศึกษาทาความเข้าใจเครื่องมือแต่ละอย่างเป็นอย่างดี จึงจะสามารถนามาประสมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับเครื่องมือสื่อสารดังกล่าว ได้แก่  
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1) การโฆษณา (Advertising)  
2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
3) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Publicity)  
4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  
5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
6) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  
7) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Events and Sponsorships)  
8) การบริการลูกค้า (Customer Service) 

1.4. ลักษณะของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
1.4.1 เป็นกระบวนการในระยะยาว (Long run) และต่อเนื่อง (Continuity) ในการพัฒนา

เพ่ือการสื่อสารการตลาดนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์เท่านั้น  แต่จ าเป็นต้อง
ท าให้เป็นกระบวนการในระยะยาวและต้องท าอย่างต่อเนื่อง  

1.4.2 เป็นการสื่อสารเพ่ือการจูงใจซึ่งต้องใช้การสื่อสารหลายแบบร่วมกัน  (Persuasive 
Communication) สิ่งส าคัญในการสื่อสารเพ่ือการจูงใจนั้นไม่ใช่เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้จัก  การ
ยอมรับ และความทรงจ าเท่านั้น แต่มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่บริษัทต้องการด้วย 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ทุกอย่างพร้อม
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยจะให้น้ าหนักตามความส าคัญของแต่ละเครื่องมือโดยใช้หลัก
มากที่สุด (Maximized) เหมาะสมที่สุด (Optimized) และต่ าที่สุด (Minimized) โดยเลือกใช้เฉพาะ
เครื่องมือที่จาเป็นเท่านั้น  

1.4.3 เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) จะเน้นพฤติกรรมที่ต้องการ 
(Desire Behavior) คือ มุ่งสร้างพฤติกรรม  ซึ่งไม่ใช่ เพียงแค่การสร้างทัศนคติหรือการรับรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าด้วย โดยหา
โอกาสที่ผู้บริโภคจะพบเห็นตราสินค้า (Brand Contact) ได้มากเท่าใด โดยใช้ความใกล้ชิดและ
ความคุ้นเคยน าไปสู่ความชอบและการพบเห็นในตราสินค้าและสร้างความรู้  ความคุ้นเคยและความ
เชื่อมั่นให้กบัผู้บริโภคได้  

1.4.4 เน้นทุกวิธีการสร้างตราสินค้า (All Source of Brand Contact) ในการวางแผนการ
ส่งเสริมการตลาด ตามหลักของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) จะต้องครอบคลุมกิจกรรมที่
ใช้สื่อทั้งหมดและกิจกรรมที่ไม่ใช้สื่อทั้งหมด  

1.5. เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2545, น.43) ได้อธิบายถึงเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการว่าการผสมผสานหรือบูรณาการ (Integrated) เครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
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เพ่ือให้นักการตลาดสามารถก าหนดแผนการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
ของการตลาดดังภาพที่ 2-1 
 

 
ภาพที่ 2-1 แผนภาพแสดงเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
ที่มา : ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า, สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเชิงปฏิบัติการ: IMC in Action.  

กรุงเทพมหานคร: ทิปปิ้ง พ้อยท์, 2545: 43  
 

จากรูปที่ 2-1 ท าให้ทราบว่าการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพได้นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญดังนี้  

1.5.1 มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกัน (Coherency) หมายถึง การใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดต่าง ๆ ตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
การสื่อสาร ณ จุดซื้อ การตลาดแบบตอบกลับโดยตรง ตลอดจนกิจกรรมการตลาดจะต้องมีความ
เกี่ยวข้องและเก่ียวพันกันจนเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลและส่งผลให้เกิดความมั่นคง  

1.5.2 มีความสม่ าเสมอ (Consistency) หมายถึง ทุกเครื่องมือที่ใช้จะต้องมีความกลมกลืน
กันประสานเข้ากันได้ เพราะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแต่ละอย่างต่างมีลักษณะที่โดดเด่นต่างกัน
ถ้าคัดสรรและน ามาใช้ให้สอดรับประสานกันอย่างสม่ าเสมอ  ย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งให้กับ
แผนการที่ก าหนดไว้  

1.5.3 มีความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการ
ผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพราะ IMC ต้องมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ถ้าขาดการใช้
เครื่องมือ ขาดความต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้  และสร้างการยอมรับ
ตลอดเวลากับผู้บริโภคเป้าหมาย เกิดความต่อเนื่องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตลอดเวลา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

1.5.4 มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Complementary) การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการเป็นความพยายามในการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ ในการเติมเต็มอย่าง
สมบูรณ์จนเกิดความสมดุล ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในที่สุด การผสมผสานเพ่ือสร้างความ
เกี่ยวข้อง สอดคล้อง และต่อเนื่องในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จะท าให้เกิดความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 
(Oneness) จริงอยู่ที่ว่าเครื่องมือมีหลายอย่าง แต่ละอย่างจะมีจุดแข็ง จุดด้อยต่างกัน นักการตลาด
ต้องสามารถเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการน ามาผสมผสานกันได้อย่างดีเ พ่ือให้
เครื่องมือต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริมกันและกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ าให้เกิดผลกระทบ(Impact) ต่อ
ตราสินค้ามากขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญ 3 ประการคือ เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย (Reach) 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการตอบสนองต่อตราสินค้า (Response) และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคเป้าหมาย (Relationship)  

1.6. ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด  
1.6.1 วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส (An Analysis of Problems and Opportunities) คือ 

การรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้จากการวิจัยกับการใช้ประสบการณ์  และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์เป็น
ปัญหาและโอกาสทางการสื่อสาร ในขั้นตอนนี้สามารถน าหลักการตลาดในเรื่องการท า  SWOT 
Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการสื่อสาร โดยจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการ
สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก  

1.6.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ (Determine the Objectives) วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์ ทัศนคติ การรับรู้ การรับข่าวสาร เป็นต้น สิ่งที่ควร
จดจ าคือ การสื่อสารการตลาด ไม่สามารถก่อให้เกิดยอดขายในสินค้าที่มีจุดอ่อนเรื่องสรรพคุณของตัว
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสินค้าที่มีการกระจายสินค้าน้อย  

การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด  การ
วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการสื่อสาร  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดโดยทั่วไป
ประกอบด้วยการสร้างความรู้จัก การสร้างความเข้าใจที่ดี เปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อ  

1.6.3 การเลือกผู้รับสาร (Select the Target Audience) กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด คือ
กลุ่มคนที่มีอ านาจซื้อสินค้าและมีความต้องการสินค้า ในขณะที่ผู้รับสาร คือกลุ่มคนที่ต้องการสื่อสาร
ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่กว่า เท่ากับ หรือเล็กกว่ากลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของ
เครื่องมือสื่อสารที่เลือกใช้ วัตถุประสงค์ทางการตลาดและงบประมาณในการสื่อสาร ในการก าหนด
ผู้รับสารผู้วางแผนการสื่อสารจาเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของสินค้ า 
เช่น ใครผลิตสินค้า ใครขายสินค้า ใครซื้อสินค้า ใครใช้สินค้า ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและการ
รับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้า นอกจากนี้การวางแผนการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ยังต้อง
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ค านึงถึงนักงานขายขององค์กร ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย การก าหนด
ผู้รับสารจะช่วยในการก าหนดเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม และหาวิธีสื่อสารให้เหมาะสมกับ
ผู้รับสารแต่ละกลุ่ม  

1.6.4 การเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาด (Select the Marketing Communication Mix) 
จะขึ้นอยู่กับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นและลักษณะสินค้าว่าเป็นสินค้าบริโภค
หรือสินค้าอุตสาหกรรม โดยผู้วางแผนสื่อสารจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการศึกษาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแต่ละชนิด ซึ่งสรุปได้ดังตาราง 2-1 
 
ตาราง 2-1 จุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแต่ละชนิด 

สื่อ  จุดแข็ง  จุดอ่อน  
การโฆษณา  ก่อให้เกิดการรูจ้ักผลิตภณัฑ์และ

แนะน าผลิตภณัฑ์แก่กลุ่มเปา้หมาย
จ านวนมากได ้ 

เป็นการสื่อสารที่กว้างเกินไป  
และใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
การส่งเสริมการขาย ช่วยในการ
สร้าง  

การส่งเสริมการขาย  ช่วยในการสร้างความนา่สนใจ  
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซื้อซ้ าหรือ  
ซื้อสินค้าจ านวนมาก  

ก่อให้เกิดปัญหาสงครามราคา  
ในกรณีลดราคาและภาพลักษณ ์ 
ของสินค้า  

การตลาดทางตรง  สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
เฉพาะกลุม่ไดด้ ีค่าใช้จ่ายน้อย และ  
ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ  
กลุ่มเป้าหมาย  

ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความ
แม่นย าของฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย (Database) และ
มี  
ค่าใช้จ่ายสูงสาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย  
ขนาดใหญ ่ 

การประชาสัมพันธ์  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ  

ยากในการประเมินผลและมผีล  
น้อยต่อการเพิ่มยอดขาย  

การขายโดยใช้  
พนักงาน  

เหมาะส าหรับสินค้าท่ีขายให ้ 
ธุรกิจ และสามารถให้ข้อมูลจ านวน  
มากพร้อมกับกระตุ้นความต้องการ  
ของกลุ่มเป้าหมายได ้ 

ค่าใช้จ่ายสูง และอาจสร้างความ  
ร าคาญให้กับกลุ่มเปา้หมายได ้ 

บรรจภุัณฑ ์ ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินคา้
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าก่อนท่ี
กลุ่มเป้าหมายจะตดัสินใจซื้อสินคา้  

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได ้ 
จ านวนน้อย  
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1.6.5 เลือกกลยุทธ์ข่าวสาร (Select the Message Strategy) คือ การก าหนดว่าจะบอก
อะไรให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือองค์กร ซึ่งควรจะเป็นการก าหนดต าแหน่งของแบ-
รนด์และบุคลิกของแบรนด์ที่จะสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ โดยลักษณะข้อความของข่าวสารที่เสนอ
ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้นั้นอาจแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่าง
กันทั้งด้านฐานะ ความรู้ เพศ วัย และการศึกษา โดยข่าวสารที่ส่งให้กลุ่มเป้าหมายนั้นจะต้องมีความ
สม่ าเสมอในการสื่อสารเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทางการสื่อสาร โดยให้เครื่องมือสื่อสารแต่ละประเภทสื่อ
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ  

1.6.6 ก าหนดงบประมาณในการสื่อสาร (Determine a Budget) งบประมาณมีความส าคัญ
ต่อการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด ในการก าหนดงบประมาณอาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
การตลาด นโยบายของบริษัทและสภาพของการแข่งขันเป็นหลัก  

1.6.7 การด าเนินงานตามกลยุทธ์ (Implementation the Strategy) จะต้องก าหนดเป็น
แผนงานและการด าเนินงาน ได้แก่  

1) ก าหนดรายละเอียดของแผนงานสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของสื่อที่ใช้ วัน
เวลา ขนาด และกระบวนการผลิตชิ้นงาน  

2) มีความมั่นใจว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารสามารถด าเนินการได้และมีการ
มอบหมายหน้าที ่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

3) ควบคุมผู้เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่ถูกต้องในการปฏิบัติควรมี
การเผื่อเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งจากการท างาน  

1.6.8 การประเมินผล (Evaluate the Results) หลังจากการด าเนินงานตามแผนการสื่อสาร
แล้ว จ าเป็นต้องท าการประเมินผลว่าสามารถบรรลุวัตถูประสงค์หรือไม่เพ่ือเป็นข้อมูลและแก้ไข
ข้อบกพร่องในการสื่อสารครั้งต่อไป  

 
นอกจากนี้ คอร์ทแลนด์ แอล โบวี (Courtland L. Bovee) และคณะได้เสนอแผนผังของ  

ขั้นตอนของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไว้ดังภาพ 2-2 
โดยสรุปแล้วการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าใน

ระยะยาว โดยใช้การสื่อสารหลายแบบร่วมกันเพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยในตราสินค้าเพ่ือ
จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตราสินค้าในที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้นมี
หลายแบบด้วยกันทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การขาย 
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ภาพที่ 2-2 แผนภาพแสดงขั้นตอนของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
ที่มา : ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า, สื่อสารกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร: ทิป  

ปิ้ง พ้อยท์, 2545: 29 
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โดยใช้พนักงานขายและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ผู้บริโภค จุดมุ่งหมายของบริษัทและงบประมาณเป็นหลัก  

จากแนวคิดในเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในการวางแผน
และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่วางไว้  เพ่ือให้เกิดการใช้สื่อที่มี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด และตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทางอินเทอร์เน็ต  

การตลาดแบบ Online Marketing คือการตลาดที่ท ากิจกรรมบนโลกไซเบอร์หรือระบบ
อินเตอร์เน็ตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขาย การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ซึงปัจจุบันจะมีความส าคัญ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก
ทีเดียว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

วิธีการทาการตลาดบนโลกออนไลน์ ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของการตลาดแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งผู้ที่มีหน้าร้านบนโลกไซเบอร์ จะต้องท าความเข้าใจเป็นอย่างดี เพ่ือจะ
ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

ในช่วงเริ่มต้นนั้น การตลาดอาจเป็นเรื่องยากของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงธุรกิจ
ที่ด าเนินอยู่แล้ว แต่การศึกษาหาข้อมูล และการทาความเข้าใจในวิธีการการตลาดจะสามารถน าเอา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพ่ิมเติมความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งท าให้การสื่อสารการตลาดในสื่อออนไลน์
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถั่วถึง และชัดเจน การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์
นั้น สามารถช่วยให้ผู้ด าเนินธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการ
ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน ท าให้ปริมาณ
การซื้อขายเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ด าเนินธุรกิจจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า , ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  เพ่ือให้การใช้สื่อประเภทนี้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้น การมีเว็บไซต์เพ่ือจ าหน่ายสินค้า  หรือให้บริการจึงไม่ใช่ เครื่องรับประกัน
ความส าเร็จทางธุรกิจ เพราะยังมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรส าคัญ คือ “การตลาด” แต่เดิมนั้น หลาย
ท่านอาจจะรู้จักส่วนผสมทางการตลาดเพียง  4 P คือ Product, Price, Place, Promotion แต่
ปัจจุบันท่านต้องรู้จักกับ อีก  2 P ใหม่คือ Personalization และ Privacy เพ่ือให้ เกิดแนวคิด
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบการตลาดดั้งเดิม บวกกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ท าให้เกิด
องค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ได้  

2.1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ขายควรจะวิเคราะห์สินค้าให้มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ของสินค้าที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย 
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2.2. ราคา (Price) ผู้ขายควรเน้นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โดยราคาที่ตั้งนั้น 
ควรเป็นราคารวมต้นทุนค่าขนส่ง  

2.3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ตอาจจะเทียบเคียง
ได้กับการมีเว็บไซท์ที่มีชื่อที่จดจ าง่าย ชื่อเว็บไซต์ อาจจะเรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) ชื่อ
โดเมนเนมจึงเปรียบเสมือนยี่ห้อสินค้า การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงควรเลือกชื่อที่จดจ าและนึกถึงได้ 
โดยอาจตั้งชื่อให้พ้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ เป็นต้น  

2.4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการค้าในช่องทางปกติ  โดย
รูปแบบมีตั้งแต่ การให้ส่วนลดพิเศษ การให้สินค้าแถมโดยอาจจะให้ลูกค้ารับรู้ด้วยการส่งเสริมการขาย 
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อปกติ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ให้ลูกค้าเข้ามา
เลือกสินค้าที่เว็บไซต์ หรืออาจจะโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า ป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (Banner 
Advertising) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสื่อสิ่งพิมพ์ แต่จะแสดงบนเว็บไซต์อ่ืนโดยอาจจะส่งของแถม หรือ
คูปองส่วนลดไปพร้อมกับสินค้า จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และกลับมาซื้อซ้ า หรือบอกต่อ
เพ่ือนฝูงให้เข้ามาใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของผู้ขาย จนอาจเกิดเป็น การตลาดแบบปากต่อปาก อีก
ด้วย  

2.5. การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) ระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สามารถเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถให้บริการแบบเจาะจงกับลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งสามารถเก็บ
ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการซื้อสินค้า รวมทั้งการเสนอขาย
สินค้าแบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ด้วยระบบ Telemarketing ได้ด้วย  

2.6. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) ผู้ขายห้ามเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น ชื่อ-
สกุล, ที่อยู่ และหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้นดังนั้น การท าการตลาดออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ
ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ผู้ขายด าเนินการตั้งแต่ การเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในกลุ่มเป้าหมาย ,การตั้งระดับราคาสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ,การ
ตั้งชื่อโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซท์ที่ผู้ซื้อจดจ าได้ ,การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก 
และการบริการหลังการขายที่ดีเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจ จนกลับมาซื้อซ้ าหรือใช้
บริการอีกครั้ง และที่ส าคัญ คือ ต้องรักษาข้อมูลส าคัญที่เป็นความลับของลูกค้าได้ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
และหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น  

ยืน ภู่วรวรรณ (2546, 79-80) ได้กล่าวว่า ต าราทางธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่อง
การตลาดไว้ในระบบตัวย่อ 4 P คือ Product, Price, Promotion, และ Place (แต่บางครั้งอาจมี P 
ที่ 5 คือ Packaging เพ่ิมมา) แต่จากการที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บท าให้เกิดการค้าในรูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการสร้างร้านค้าหรือด าเนินธุรกิจบนเครือข่ายกันมาก สิ่งที่ส าคัญคือ การ
ด าเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นอีก 1 P คือ Process  
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สินค้า (product) เป็น P ตัวแรก สิ่งที่เห็นชัดคือสินค้าบางตัวขายได้ดีบนเว็บ สินค้าบาง
รายการไม่เหมาะที่จะขายบนเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในการแนะนาหรือประชาสัมพันธ์ การสร้างสินค้า
และการกระจายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในปัจจุบัน 

การสร้างและการพัฒนาระบบร้านค้าบนเครือข่ายเป็นเรื่องไม่ยาก แต่การประกอบการ
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ร้านค้าบนเครือข่ายก าลังสร้างวัฒนธรรมให้ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ลูกค้าสามารถเลือกหาสินค้าที่ถูกใจ มีทางเลือกให้ได้มากมีระบบค้นหาช่วยให้ค้นหาในสิ่งที่
ต้องการได้เร็ว  

ราคา (Price) ราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการท าธุรกิจที่มีการแข่งขัน  การ
แข่งขันกันทางด้านราคาเป็นเรื่องที่ลูกค้าได้ประโยชน์และจะเลือกในสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุด  

การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นหนทางที่จะกระจ่ายสินค้าไปยังผู้ต้องการได้มาก 
การส่งเสริมการขายผ่านเครือข่ายมีรูปแบบต่าง ๆ ใหม ่ๆ มากมาย มีกลยุทธ์และกรรมวิธีแตกต่างกัน  

สถานที่ (Place) Website ท าให้เกิดสภาพการบริการแบบที่เดียวได้ในสิ่งที่ต้องการ 
สถานที่ในโลกแห่งไซเบอร์สเปชมีการเปลี่ยนแปลงไปจากโลกเดิมมาก สถานที่ตามโมเดลใหม่ท าให้เกิด 
one stop shopping  

กรรมวิธี (Process) เป็นเรื่องของการท าให้เกิดกรรมวิธี และการบริหารงานตามโมเดล
ใหม่ ท าอย่างไรจึงจะให้ธุรกิจขยายตัวและเติบโต ท าอย่างไรจึงจะสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือ
บริการ  

 
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดย ตรงกับ
การจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่
ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ,์ 2540, หน้า 29)  

3.1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมีเป้าหมายเพ่ือทราบถึงลักษณะของ

ผู้บริโภคและความต้องทางด้านต่าง ๆ น าไปสู่การจัดส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือกระตุ้นและสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม  โดยลักษณะของผู้ซื้อนั้นจะได้รับ
อิทธิพลมาจากปัจจัยหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2541,หน้า 130-138)  

3.1.1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
นักตลาดต้องค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและน าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไป
ก าหนดทิศทางการตลาด ท้ังนี้ต้องศึกษาค่านิยมในวัฒนธรรม และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้
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สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม วัฒนธรรมแบ่งออก เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อยและขั้นทาง
สังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เช่นลักษณะ
นิสัยเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 

2) วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะ เฉพาะ
โดดเด่นซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน  ลักษณะวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่ม
เชื้อชาติ, กลุ่มศาสนา, กลุ่มสีผิว, พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มอายุ และ กลุ่มเพศ  

3) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับฐานะที่
แตกต่างกัน โดยแต่ละชนชั้นสังคมจะมีลักษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่าง ลักษณะ
ชั้นทางสังคมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 6 ระดับดังนี ้ 

ระดับที่ 1 ระดับสูงอย่างสูง (Upper-Upper Class) ได้แก่ ผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบ
นกองเงินกองทอง หรือกลุ่มผู้ดีเก่า  

ระดับที่ 2 ระดับสูงอย่างต่ า (Lower-Upper Class) เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคล
เหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการบริหาร เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมหา
เศรษฐี  

ระดับที่ 3 ระดับกลางอย่างสูง (Upper-Middle Class) เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับความส าเร็จ
ทางอาชีพ สมาชิกชั้นนี้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของ
สังคม  

ระดับที่ 4 ระดับกลางอย่างต่ า (Lower-Middle Class) เป็นพวกที่เรียกว่าคนโดยเฉลี่ย 
ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนั่งโต๊ะระดับต่ า ได้แก่ 
พนักงานระดับปฏิบัติการ และข้าราชการระดับปฏิบัติงาน  

ระดับที่ 5 ระดับต่ าอย่างสูง (Upper-Lower Class) เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และมีทักษะ
พอสมควร ถือเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดในชั้นทางสังคม  

ระดับที่ 6 ระดับอย่างต่ า (Lower-Lower Class) ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความ
ช านาญ กรรมกรรายได้ต่ า กลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มน้อย  

3.1.2. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ  

1) กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่มแบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท มักมีข้อจ ากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม 
และช่วงอายุ และกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความ สัมพันธ์แบบตัวต่อตัวแต่ไม่บ่อย มีความ
เหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ  
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2) ครอบครัว เป็นสถาบันที่ท าการซื้อเพ่ือการบริโภคที่ส าคัญที่สุด นักการตลาดจะ
พิจารณาครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล  

3) บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ท า
ให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

3.1.3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้านต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ขั้นตอน วัฏจักรชีวิตครอบครัว บุคลิกภาพ และ
รูปแบบการ ด ารงชีวิต  
รูปแบบการด ารงชีวิต  ความแตกต่างของประชากรในสังคมสามารถแยกได้จากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ขนาดครอบครัว ท่ีอยู่อาศัย ภูมิศาสตร์ ขนาดของ
จังหวัด ขั้นตอนวงจรชีวิตของครอบครัว ซึ่งประชากรท้ังหมดต่างมีรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีมีความเกี่ยวโยง
กับค่านิยมหรือคุณค่า โดยค่านิยม หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือหมายถึงรูปแบบการด ารงชีวิตในโลกมนุษย์ท่ีแสดงออกในรูปของ กิจกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1) กิจกรรม ได้แก่ การท างาน งานอดิเรก กิจกรรมสังคม การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน
สมาชิกคลับ การร่วมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ กีฬา  

2) ความสนใจต่อสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจต่อครอบครัว ความสนใจต่อบ้าน หน้าที่การ
งาน การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการหาเวลาว่างพักผ่อน  ความนิยมต่อสิ่งต่าง ๆ ความสนใจในการ
รับประทานและอาหาร การบริโภคสื่อ สนใจแสวงหาความส าเร็จด้านต่าง ๆ และ  

3) ความคิดเห็น ได้แก่ ความคิดเห็นต่อตัวเอง ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคม ความเห็น
เกี่ยวกับการเมือง ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความเห็นต่อการศึกษาของ
สังคม ความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นเรื่องอนาคต และความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมของสังคม  

รูปแบบการด ารงชีวิตขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล
ด้วย นักการตลาดจึงเชื่อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต  
เช่น รูปแบบการด ารงชีวิตของนักธุรกิจและข้าราชการจะมีความแตกต่างกัน  รูปแบบการด ารงชีวิต
ของคนกลุ่มต่าง ๆ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของคนเหล่านั้นให้มี
แนวโน้มไปในทางที่ใกล้เคียงกับคนในกลุ่มเดียวกันเพราะต่างมีกิจกรรม ความสนใจ หรือแม้แต่ความ
คิดเห็นที่คล้ายคนในกลุ่ม โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคนในกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี 

3.1.4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า  ปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย การจูงใจ, การรับรู้, การเรียนรู้, ความเชื่อและทัศนคติ, บุคลิกภาพ และ แนวความคิด
ของตนเอง  
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นอกจากปัจจัยข้างต้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริ โภค ถูกก าหนดด้วยลักษณะทาง
กายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูกก าหนดด้วยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยาถูกก าหนดด้วย
ครอบครัว 

ส่วนครอบครัวถูกก าหนดด้วยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกก าหนดด้วยวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น (สมจิตร ล้วนจ าเริญ, 2541, หน้า 64-66)  

1) ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition) สรีระเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการก าหนด
พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค สรีระจึงมีบทบาทมากท่ีสุดในการตัดสินใจของมนุษย์ 
เป็นสิ่ งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นความต้องการของร่างกาย  ส่วนใหญ่ เป็นปัจจัย  4 
ประกอบด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีบังคับให้เราต้องประพฤติปฏิบัติ เช่น เรา
จ าเป็นต้องรับประทานอาหารเพราะหิว  

2) สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็นลักษณะของความต้องการที่เกิด
จากสภาพจิตใจซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการสินค้าที่ต่างกัน  สภาพจิตวิทยาเป็นสิ่งที่มี
บทบาทส าคัญกว่าสรีระ เพราะสรีระเป็นพ้ืนฐาน เช่น ความหิวเป็นพ้ืนฐาน แต่จะรับประทานอะไรที่
ไหนถือว่าเป็นสภาพทางจิตวิทยา  

3) ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมเบื้องต้นที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ครอบครัวเป็น
แหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล  เป็นที่ซึ่งถ่ายทอดนิสัยและค่านิยม ลักษณะของ
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมอ่ืน ๆ  

4) สังคม (Social Group) เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราซึ่งจะมีผลที่เราต้องท าตัวให้สอดคล้อง
กับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผู้บริโภคเป็นคนชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นต่ า ซึ่งแต่
ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน  

5) วัฒนธรรม (Culture) ไม่ว่าเราจะอยู่ในชนชั้นใดก็ตามก็จะต้องมีวัฒนธรรมเป็นตัว
ครอบง า วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพ่ือความงอกงามของ
สังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่
อาจจะใช้เวลานาน เนื่องจากเป็นการยอมรับของสังคมท่ีกว้างขวาง และเป็นสิ่งที่ยอมรับกันมานาน  

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสรีระ จิตวิทยา ครอบครัว สังคม หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรม
ต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคทั้งสิ้น เพราะต่างเกี่ยวพันเกื้อหนุนกันและเป็นส่วน
หล่อหลอมอยู่ในตัวของบุคคลทุกคน  

3.2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ  
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใดของผู้บริโภคจะต้องผ่านขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน 

ดังนี้  
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3.2.1. การรับสิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุ้น (Cue) หรือ แรงขับ (Drive) ซึ่งเป็นเหตุ
จูงใจให้บุคคลกระท าหรือปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง ผู้บริโภคจะได้รับสิ่งเร้าจากหลาย ๆ แหล่ง คือ สิ่งเร้า
จากสังคม (Social Cue) เกิดจากการติดต่อสังสรรค์กันระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขายสินค้า 
เช่น การพูดคุยกับเพ่ือน สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน ๆ สิ่งเร้าจากการโฆษณา 
(Commercial Cue) เกิดจากผู้ขายส่งข่าวสารการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้คนเกิดความ
สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเสนอขาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การขายโดยบุคคล และกิจกรรม
การส่งเสริมการขายท้ังหมดถือว่าเป็นสิ่งเร้าท่ีเกิดจากการโฆษณา  ส่วนสิ่งเร้าท่ีไม่ใช่การโฆษณา 
(Noncommercial Cue) มักจะมาจากข่าวสารจากแหล่งท่ีเป็นกลางไม่ล าเอียง  เช่น Consumer 
Reports หรือเอกสาร รายงานต่าง ๆ ของรัฐบาลซึ่งเป็นแหล่งข่าวท่ีได้รับความเชื่อถือสูง และสิ่งเร้าท่ีเกิด
จากแรงขับภายในร่างกาย (Physical Drive) เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสทางร่างกายได้รับผลกระทบท าให้
เกิดความหิว ความกระหาย และความกลัว เป็นต้น  

3.2.2. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้าจะมีส่วนจูงใจท าให้เกิด
การรับรู้ปัญหา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สมดุลระหว่างสภาวะที่เป็นจริง  (Actual 
State) กับสภาวะที่ปรารถนา (Desired State) และความพยายามของบุคคลที่อยากจะให้บรรลุสภาวะที่
ปรารถนาจะเป็นผลท าให้เกิดความต้องการ ซึ่งความต้องการนี้เองที่เป็นรากเหง้าหรือต้นตอแห่งพฤติกรรม
ของมนุษย์ทั้งมวล โดยหากปราศจากความต้องการแล้วพฤติกรรมใด ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น การรับรู้ปัญหาของ
ผู้บริโภคมาจากการที่พบว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พิจารณาว่าจะซื้ออาจสามารถแก้ปัญหาความ-ขาดแคลน 
หรือความปรารถนาของตนที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled Desire) เช่น เมื่อผู้หญิงวัยท างานคน
หนึ่งพบว่าเพื่อนผู้หญิงในที่ท างานมีการแต่งกายดูดีเป็นที่ชื่นชมของคนอ่ืน  ๆ ในขณะที่ตนเคยถูกต าหนิใน
เร่ืองนี้ จึงเกิดความต้องการหาความรู้เรื่องการแต่งกายจากนิตยสารสตรีที่มีการแนะน าในเรื่องนี้มาช่วยใน
การหาแนวทางการแต่งกายให้กับตนบ้าง เป็นต้น  

3.2.3. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) หลังจากผู้บริโภคได้รับรู้ปัญหาแล้วก็จะ
เริ่มแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อนั้น โดยเบื้องต้นจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใน
ตัวผู้บริโภคเองก่อน  (Internal Search) ซึ่ งมาจากความรู้ที่ เกิดจากความทรงจ าที่สั่ งสมจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา เช่น ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อซ้ า ๆ บ่อย ๆ ซึ่งสามารถน ามาประกอบการ
ตัดสินใจได้ แต่หากพบว่าความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เพียงพอก็จะแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
ภายนอกเพ่ิม (external search) โดยจะเกิดเมื่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นอาจมีความเสี่ยงต่อความ
ผิดพลาดสูง และค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจต่ า  แหล่งข้อมูล
ภายนอกอาจหามาได้จากหลายแหล่ง เช่น จากแหล่งบุคคลโดยมาจากสมาชิกในครอบครัว ญาติ 
เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน จากแหล่งโฆษณาซึ่งได้จากการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ พนักงานขาย 
ผู้จ าหน่าย บรรจุภัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมาจากแหล่งสาธารณะซึ่งก็คือ
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ส ารวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 
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และจากแหล่งประสบการณ์โดยมาจากบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการจัดด าเนินการ ตรวจสอบ และ
การใช้สินค้าและบริการนั้นโดยตรง  

3.2.4. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลความรู้ที่
เก็บไว้ในความทรงจ า และรวบรวมข้อมูลที่แสวงหามาได้จากภายนอกโดยก าหนดเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียส าหรับทางเลือกแต่ละทางได้ วิธีที่
จะช่วยให้ทางเลือกแคบลงเพ่ือเลือกได้ง่ายขึ้นก็คือ การเลือกจากลักษณะเด่นบางอย่างของสินค้ามา
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งหากสินค้าใดไม่มีลักษณะดังกล่าวก็จะคัดออกจากรายการไป  ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ใดที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างชัดเจนเหนือผลิตภัณฑ์อ่ืนก็จะถูกเลือก  

3.2.5. การซื้อ (Purchase) หลังจากประเมินทางเลือกอย่างดีท่ีสุดแล้วผู้บริโภคก็พร้อมท่ีจะซื้อ
สินค้า แต่ท้ังนี้ก็มีสิ่งท่ีต้องพิจารณาอีก 3 ประการ คือ สถานท่ีซื้อซึ่งอาจซื้อท่ีร้านจ าหน่าย ซื้อท่ีท่ีท างาน 
หรือ ซื้อท่ีโรงเรียน อีกประการคือ เงื่อนไขในการซื้อโดยท่ีผู้บริโภคในปัจจุบันจะตัดสินใจว่าจะซื้อเงินสด 
ซื้อเงินผ่อน หรือซื้อทางไปรษณีย์ อาจใช้ช่องทางช าระเงินทางบัตรเครดิต เป็นต้น และประการสุดท้ายใน
เรื่องของความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย หมายถึง ความพร้อมในการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการให้ลูกค้าได้
ทันที ระยะเวลาในการสั่งสินค้า ความสะดวกในการขนส่งไปถึงผู้บริโภค ซึ่งหากองค์ประกอบท้ัง 3 
ประการเป็นท่ีพอใจแก่ผู้บริโภคก็จะเกิดการซื้อขึ้น แต่หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการ
รีรอหรืออาจตัดสินใจไม่ซื้อได้แม้ว่าตัวสินค้าอาจไม่มีปัญหาใด ๆ เลยก็ตาม  

3.2.6. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) หลังจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
แล้วผลท่ีตามมาอาจท าให้ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากได้รับความพอใจความ
แตกต่างระหว่างสภาวะท่ีเป็นจริงหรือสภาวะท่ีเป็นอยู่เดิมกับสภาวะท่ีพึงปรารถนาอยากจะให้เป็นก็จะ
หมดไปซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกพอใจหากสิ่งที่เขาคาดหวังท้ังหมดได้รับการตอบสนอง  

ผู้บริโภคมักจะมีความกังวลใจ (Anxieties) เสมอหลังจากการซื้อและอาจเกิดความ-ไม่
มั่นใจว่าการตัดสินใจซื้อของตนถูกต้องหรือไม่ซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกสภ าพของจิตใจเช่นนี้ว่า 
Cognitive Dissonance และจะเกิดขึ้นเสมอหลังจากที่ต้องตัดสินใจซื้อของที่ยากและส าคัญโดย
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องเลือกจากตัวเลือกที่มีความส าคัญใกล้เคียงกัน  (Belch & Belch, 1993,P. 139) 
เช่น การซื้อรถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ เมื่อผู้บริโภคตกอยู่ในสภาพกังวลใจก็จะหาวิธีลดความกังวลใจ
ให้น้อยลงหลายวิธี โดยอาจจะมองหาโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เพ่ือมาสนับสนุนการตัดสินใจ
ของเขา และอาจหาเพ่ือนหรือคนรู้จักที่ซื้อสินค้าเช่นเดียวกับตนและได้รับความพึงพอใจเพ่ือเป็นการ
ยืนยันการตัดสินใจซื้อของเขาว่าเป็นการตัดสินใจซื้อที่ถูกต้องแล้ว และอาจหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารที่
สนับสนุนยกย่องผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่ได้ซื้ออีกด้วย (Boone & Kurtz, 1995, P. 272)  

เมื่อบุคคลผ่านกระบวนการในการตัดสินใจซื้อในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาวะด้านการ
ประมวลผลภายในจิตใจของผู้บริโภคเองโดยต้องอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นส่วนช่วย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

เป็นอย่างมากจึงจะสามารถสรุปเป็นพฤติกรรมการซื้อและการหาความมั่นใจที่สนับสนุนผลการ
ตัดสินใจซื้อดังกล่าวนั้น 

 

 
ภาพที่ 2-3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
ที่มา : อ.ภาวิณี กาญจนาภา, หลักการตลาด Principle of Marketing , น.77  
 

3.3. รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
นักการตลาดมองการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเหมือนกับการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหา เป็น

พฤติกรรมที่มีเหตุมีผลเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างผู้ซื้อให้ความส าคัญใน
การซื้อน้อยมากเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย เคยซื้อบ่อย ๆ ราคาไม่แพง ความเสี่ยงแทบจะไม่มี 
ดังนั้น การตัดสินใจซื้อจึงสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วซึ่งนักการตลาดเรียกการซื้อลักษณะนี้ว่า การ
ซื้อที่ใช้ความพยายามในการซื้อน้อย หรือ Low-Involvement Purchases แต่การซื้อผลิตภัณฑ์
บางอย่างผู้ซื้อให้ความ ส าคัญในการซื้อมาก เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยซื้อ ราคาแพง
และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อจ าเป็นจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม การตัดสินใจจึงต้องใช้ความ
พยายามสูง ใช้เวลามาก และมีข้ันตอนสลับซับซ้อน ซึ่งนักการตลาดเรียกการซื้อลักษณะนี้ว่า การซื้อที่
ใช้ความพยายามในการซื้อสูง หรือ High-Involvement Purchases  

ดังนั้น รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจึงสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
โดยอาศัยระดับของการแก้ปัญหา ตั้งแต่การใช้ความพยายามน้อยที่สุด จนถึงการใช้ความพยายาม
มากที่สุด ได้เป็น 3 รูปแบบ  
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3.3.1. พฤติกรรมการซื้อตามปกติ (Reutilized Response Behavior) เป็นพฤติกรรมการซื้อ
ตามปกตินิสัยซึ่งเป็นแบบที่ง่ายที่สุด เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าราคาถูกและต้องซื้อบ่อย ๆ การซื้อสินค้า
ประเภทนี้ผู้ซื้อใช้เวลาในการตัดสินใจน้อยมาก เพราะว่าเขารู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี รู้
ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีตราหรือยี่ห้อส าคัญอะไรบ้าง และเขาชอบซื้อตราอะไรมากที่สุด ตัวอย่างเช่น 
การซื้อบุหรี่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ าอัดลม เป็นต้น พฤติกรรมการซื้อแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า พฤติกรรมการแก้ปัญหาตามความเคยชิน  

3.3.2. พฤติกรรมการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่าง (Limited Problem Solving) เป็นพฤติกรรม
การซื้อซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่าแบบที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อต้องเผชิญกับตราของสินค้าบางชนิดซึ่งไม่คุ้นเคย 
แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักดี เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการซื้อโลชั่นลดเลือนริ้วรอยยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เขาคุ้นเคยดี แต่ผู้ขายอาจแนะน าให้ซื้อยี่ห้อใหม่ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าและราคาแพงกว่า ในกรณีนี้ผู้
ซื้ออาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะโลชั่นลดเลือนริ้วรอยยี่ห้อนี้เขายังไม่เคยรู้จัก เขาอาจจะถามเพื่อหา
ความรู้จากพนักงานขาย คอยติดตามจากโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้รู้จักโลชั่นยี่ห้อนี้มากขึ้นจึงค่อยตัดสินใจซื้อ 
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการซื้อในแบบนี้ผู้ซื้อรู้จักระดับของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีแต่ไม่คุ้นเคยกับตราบางตรา  
หรือลักษณะผลิตภัณฑ์บางอย่าง จึงจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ การซื้อในลักษณะนี้จึง
เป็นการซื้อที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่างก่อนกรณีเช่นนี้เกิดจากผู้ซื้อไม่มีความมั่นใจในการซื้อจึงต้องหาทางลด
ความเสี่ยงให้น้อย ลงด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นต้องจัดโปรแกรมการติดต่อ 
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อในผลิตภัณฑ์ตราใหม่นั้น  

3.3.3. พฤติกรรมการซื้อท่ีต้องแก้ปัญหาอย่างมาก  (Extensive Problem Solving) เป็น
พฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีมีความยุ่งยากมากท่ีสุด เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อต้องเผชิญกับการซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่
คุ้นเคย และท้ังยังไม่ทราบด้วยว่าจะน าไปใช้อย่างไร เช่น บุคคลหนึ่งเกิดความสนใจอยากซื้อเครื่องสเตอร์
ริโอรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา เขาเพียงแต่เคยได้ยินยี่ห้อของเครื่องเสียงอื่น ๆ เช่น Cobra, 
Panasonic และ Midland เป็นต้น แต่เขาไม่มีความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเสียงจึงไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อ
ยี่ห้อไหน แบบไหนดี นั่นคือ เขาอยู่ในสภาพท่ีต้องแก้ไขปัญหาอย่างมากจึงจะสามารถตัดสินใจซื้อได้  

นักการตลาดจะต้องเข้าใจว่าผู้ซื้อมุ่งหวัง (Prospective Buyer) เขาเสาะแสวงหาข้อมูลและ
ประเมินผลก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อย่างไร เพื่อจะได้จัดหาข้อมูลเอื้ออ านวยให้ผู้ซื้อมุ่งหวัง
ได้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ จุดเด่นส าคัญ ๆ ต่าง ๆ รวมตลอดถึงฐานะหรือต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการจูงใจและสร้างภาพพจน์ผลิตภัณฑ์ในทางดีเพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อด้วยความมั่นใจ  

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจซื้อ
แต่ละแบบขึ้นอยู่กับระดับของการค้นหาข้อมูล (Degree of Search) ระดับของการมีประสบการณ์ใน
การซื้อมาก่อน  (Degree of Prior Experience) ความถี่ ในการซื้อ  (Frequency of Purchase) 
ปริมาณความเสี่ยงที่ได้รับ (Amount of Perceived Risk) และความกดดันทาง ด้านเวลา (Time 
Pressure) 
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3.4. ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  
3.4.1. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค  
3.4.2. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น  
3.4.3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท าได้ดีขึ้น  
3.4.4. เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพ่ือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้

ตรงกับชนิดของสินค้าที่ต้องการ  
3.4.5. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือความได้เปรียบคู่แข่งขัน  

 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี กับหัวข้อจุลนิพนธ์ที่ศึกษา  

1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  
แนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องใช้เป็นอย่างมาก เพราะ เป็นแนวคิด

ที่เป็นโครงสร้างหลักของงานที่จะต้องท าออกมาทั้งหมด มีเนื้อหาครอบคลุม รายละเอียด ขั้นตอน 
และวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการเปรียบเทียบสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ท าให้ทราบ
ถึงข้อดีข้อเสีย ของช่องทางการสื่อสารเหล่านั้น และท าให้การวางแผนงาน และการผลิตสื่อ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ศึกษามากที่สุด  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทางอินเตอร์เน็ต  
จากแนวคิดนี้  ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงโครงสร้างของการสื่อสารการตลาดทาง

อินเตอร์เน็ต และทราบถึงรายละเอียดของที่ลึกซึ้งขึ้นจากแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
(IMC) ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าแนวคิดนี้มาใช้ในการคิด วิเคราะห์ที่จะสื่อสารกับผู้บริโภค ในช่องทางที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และยังเป็นช่องทางที่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา
สนใจอีกด้วย  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภค เพ่ือที่จะท ามาศึกษากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของ จักรยาน 
บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” ผู้ซื้อมีกระบวนการอย่างไรบ้างในการแสวงหาข้อมูลซื้อผลิตภัณฑ์ และ
การตัดสินใจซื้อ โดยสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวางแผนการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อต่อไป 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

 การศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วี
เดอะพีเพิล” โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือท าการศึกษาข้อมูลของสินค้า,สถานการณ์ปัจจุบันของสินค้า,
พฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภค ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ จากนั้นน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ในการปรับภาพลักษณ์  และวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ให้กับสินค้า  

 
1. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษามีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาได้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถาบซึ่งเป็นการ 
วิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research) กับกลุ่มผู้ที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ และกลุ่มผู้ที่ปั่น
จักรยานประเภทอ่ืน ซึ่งคือเพศชาย อายุ 14-30 ปี 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์
เกี่ยวกับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ท ทั้งจากเว็บไซต์ที่เป็นคอมมิวนิตี้ในเรื่องของ
จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ หรือ เว็บไซต์ที่เป็นคอมมิวนิตี้ในเรื่องทั่วไป ๆ เช่น www.thaibmx.com หรือ 
www.ridebmx.com เป็นต้น หรือการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยการใช้เว็บไซต์ Search Engine เช่น 
www.google.com 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 14-30 ปี จ านวน 100 คน เพศชาย
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
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3. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

การสุ่มแบบใช้หลักความน่าจะเป็น  (Probability Random Sampling) โดยจะเลือก 
กลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราตามสถานที่เล่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ และตาม
สถานที่ ที่มีการปั่นจักรยานออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬาเป็นต้น ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
โดย การแจกแบบสอบถามเพ่ือทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับ
สื่อ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช้บริการเกี่ยวกับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในการท าวิจัยต้องการที่จะศึกษาเชิงปริมาณโดยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้
ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีท้ังค าถามปลายปิดและปลายเปิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นแบบสอบถาม และเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ 
เพศ, อายุ, รายได้, อาชีพ, กิจกรรมยามว่าง และสื่อที่เปิดรับ  
ส่วนที่ 2 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ได้แก่ มีจ านวนกี่คัน, ยี่ห้ออะไร, ปัจจัยใน
การเลือกซื้อ, ซื้อที่ไหน และซื้อเพราะอะไร 
ส่วนที่ 3 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ได้แก่ รู้จัก บีเอ็มเอ็กซ์ หรือไม่, ถ้า
รู้จัก บีเอ็มเอ็กซ์ ในความคิดของท่านคืออะไร, มีจักรยานหรือไม่, จักรยานประเภทอะไร และเพราะ
อะไรถึงปั่น  
ส่วนที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” ของกลุ่มผู้ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 
ได้แก่ ความรู้จักในสินค้า, ช่องทางที่ท าให้ผู้บริโภครู้จัก และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ  
 
5. การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาได้ท าการแยก
ข้อมูลเพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยแล้วน าเสนอข้อมูลด้านวิเคราห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) เพ่ือเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลต่าง ๆ แล้วสรุปผลเป็นตารางแจกแจง
ความถี่แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 
6. การประเมินผล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาได้ท าการประมวลผลข้อมูลเพ่ือ
ค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอดังนี้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล
ต่าง ๆ ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วสรุปผลเป็นตัวเลขออกมาในรูปของตารางเพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการ ก าหนดวางแผนการตลาด และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วี
เดอะพีเพิล” โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือท าการศึกษา
ข้อมูลของสินค้า,สถานการณ์ปัจจุบันของสินค้า,พฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภค ทัศนคติและ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ในการปรับภาพ
ลักษณ และวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ให้กับสินค้า 

การสุ่มแบบใช้หลักความน่าจะเป็น  (Probability Random Sampling) โดยจะเลือก 
กลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราตามสถานที่เล่นจักรยาน  บีเอ็มเอ็กซ์ และตาม
สถานที่ ที่มีการปั่นจักรยานออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬาเป็นต้น ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
โดย การแจกแบบสอบถามเพ่ือทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับ
สื่อ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช้บริการเกี่ยวกับ  จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ซึ่งผลการศึกษาจะ
น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นแบบสอบถาม และเป็นค าถามปลายปิด 
ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, อาชีพ, กิจกรรมยามว่าง และสื่อที่เปิดรับ  

ส่วนที่ 2 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ได้แก่ มีจ านวนกี่คัน, ยี่ห้อ
อะไร, ปัจจัยในการเลือกซื้อ, ซื้อที่ไหน และซื้อเพราะอะไร 

ส่วนที่ 3 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ได้แก่ รู้จัก บีเอ็มเอ็กซ์ 
หรือไม่, ถ้ารู้จัก บีเอ็มเอ็กซ์ ในความคิดของท่านคืออะไร, มีจักรยานหรือไม่, จักรยานประเภทอะไร 
และเพราะอะไรถึงปั่น  

ส่วนที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” ของกลุ่มผู้ปั่นจักรยาน 
บีเอ็มเอ็กซ์ ได้แก่ ความรู้จักในสินค้า, ช่องทางที่ท าให้ผู้บริโภครู้จัก และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตาราง 4-1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 14 ปี  0 0 
14-18 ปี  27 27 
19-25 ปี  60 60 
25 ปีขึ้นไป 13 13 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 19-
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 , รองลงมาคือ 14-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 , ช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 13 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน  23 23 
นักศึกษา  54 54 
พนักงานบริษัท  10 10 
ลูกจ้างเอกชน 1 1 
ธุรกิจส่วนตัว 9 9 
อ่ืน ๆ 3 3 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 54 , รองลงมาเป็น นักเรียน ร้อยละ 23 , พนักงานบริษัท ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-3 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 31 31 
5,001-10,000 บาท 43 43 
10,001-20,000 บาท 17 17 

   ส
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ตาราง 4-3 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
20,000 บาทข้ึนไป 9 9 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้ 5,001-10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 43 , รองลงมา รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 31 , รายได้ 10,001-20,000 
บาท ร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-4 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามงานอดิเรก 

งานอดิเรก จ านวน ร้อยละ 
ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 72 23 
ท ากิจกรรมกลางแจ้ง 18 6 
ท่องเที่ยว 33 10 
ดูหนัง/ฟังเพลง 77 24 
เล่นอินเตอร์เน็ต 77 24 
อ่านหนังสือ 36 11 
อ่ืน ๆ 5 2 
รวม 318 100 

จากตาราง 4-4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดูหนัง/ฟังเพลง และ 
เล่นอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 24 , รองลงมา ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา ร้อยละ 23 , อ่านหนังสือ 
ร้อยละ 11 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-5 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปิดรับสื่อ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์  70 27 
อินเตอร์เน็ต 98 39 
นิตยสาร 36 14 
วิทยุ 18 7 
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ตาราง 4-5 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปิดรับสื่อ (ต่อ) 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
หนังสือพิมพ์ 33 13 
รวม 255 100 

จากตาราง 4-5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล่นดูอินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 39 , รองลงมา ดูโทรทัศน์ ร้อยละ 27 , นิตยสาร ร้อยละ 14 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ท่ีปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ ์
ตาราง 4-6 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนของจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1 คัน 82 82 
2 คัน 16 16 
มากกว่า 2 คัน 2 2 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวน 1 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 82 , รองลงมา 2 คัน ร้อยละ 16 , มากกว่า 2 คัน ร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-7 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามยี่ห้อของ บีเอ็มเอ็กซ์ 

ยี่ห้อ จ านวน ร้อยละ 
วีเดอะพีเพิล (WETHEPEOPLE) 20 20 
ชาโดว์ (SHADOW) 16 16 
อีสเทริ์นไบค์ (EASTERN BIKES) 7 7 
ซับโรซ่า (SUBROSA) 4 4 
อ่ืน ๆ 53 53 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียี่ห้อ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 53 , รองลงมา WETHEPEOPLE ร้อยละ 20 , SHADOW รอ้ยละ 16 ตามล าดับ 
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ตาราง 4-8 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยในการเลือกซ้ือ 

ปัจจัยในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ยี่ห้อ 39 13 
คุณภาพวัสดุ 58 21 
ราคา 39 13 
ใช้ตาม โปร บีเอ็มเอ็กซ์ 28 9 
ดีไซน์ 42 16 
สถานที่จ าหน่าย 28 9 
โปรโมชั่น 30 10 
บริการ 28 9 
รวม 292 100 

จากตาราง 4-8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดูคุณภาพวัสดุ คิดเป็น
ร้อยละ 21 , รองลงมา ดูดีไซน์ ร้อยละ 16 , ยี่ห้อ และ ราคา ร้อยละ 13 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-9 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานที่ซื้อ 

สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 
ร้านค้า 63 49 
เฟซบุ๊ก 30 24 
เว็บไซต์ 12 9 
อ่ืน ๆ 23 18 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อจากร้านค้า คิดเป็น
ร้อยละ 49 , รองลงมา Facebook ร้อยละ 24 , อ่ืน ๆ ร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-10 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ซื้อ 

เหตุผลที่ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ได้เล่นท่าโชว์ 10 10 
ออกก าลังกาย 31 31 
ความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย 23 23 
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ตาราง 4-10 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ซื้อ (ต่อ) 

เหตุผลที่ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
มีสังคมเล่นกับเพ่ือน 23 23 
แตกต่างจากผู้อ่ืน 10 10 
อ่ืน ๆ 3 3 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 31 , รองลงมา ความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย และ มีสังคมเล่นกับเพ่ือน ร้อยละ 23 , ได้
เล่นท่าโชว์ และ แตกต่างจากผู้อ่ืน ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ส ารวจพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 
ตาราง 4-11 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความรูจัก บีเอ็มเอ็กซ์ 

รู้จัก บีเอ็มเอ็กซ ์หรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
รู้จัก 92 92 
ไม่รู้จัก 8 8 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-11 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 92 , 
รองลงมา ไม่รู้จัก ร้อยละ 8 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-12 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความหมาย บีเอ็มเอ็กซ์ ของผู้ตอบ 

บีเอ็มเอ็กซ์ คือ จ านวน ร้อยละ 
ยี่ห้อหนึ่งของจักรยาน 38 27 
จักรยานเล่นท่าต่าง ๆ 76 53 
จักรยานส าหรับเด็ก 4 3 
จักรยานวิบาก 15 10 
จักรยานปั่นทางไกล 2 1 
อ่ืน ๆ 8 6 
รวม 143 100 
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จากตาราง 4-12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบจักรยานเล่นท่า 
คิดเป็นร้อยละ 53 , รองลงมา ยี่ห้อหนึ่งของจักรยาน ร้อยละ 27 , จักรยานวิบาก ร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-13 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ตอบว่ามีจักรยานหรือไม่ 

มีจักรยานหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
มี 36 36 
ไม่มี 64 64 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-13 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่าไม่มี คิดเป็น
ร้อยละ 64 , รองลงมา มี ร้อยละ 36 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-14 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ตอบว่ามีจักรยานประเภทอะไร 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
Fixed Gear 17 17 
Mountain Bike 6 6 
Folding Bike 17 17 
Mini Bike 6 6 
Road Bike 17 17 
อ่ืน ๆ 37 37 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-14 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 37 , รองลงมา Fixed Gear, Folding Bike และ Road Bike ร้อยละ 17 , Mountain Bike และ 
Mini Bike ร้อยละ 6 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-15 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ปั่น 

เหตุผลที่ปั่น จ านวน ร้อยละ 
ปั่นตามกระแส 1 1 
ปั่นท่องเที่ยว 10 10 
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ตาราง 4-15 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ปั่น (ต่อ) 

เหตุผลที่ปั่น จ านวน ร้อยละ 
ปั่นเพื่อเดินทางไปท างาน 12 12 
ปั่นระยะทางไกล 3 3 
ปั่นกับกลุ่มเพ่ือน 8 8 
สะดวกต่อการเดินทางในเมือง 22 22 
ออกก าลังกาย 30 30 
ได้เล่นท่าโชว์ 3 3 
แตกต่างจากผู้อ่ืน 7 7 
มีสังคมเล่นกับเพ่ือน 2 2 
ความตื่นเต้น ท้าทาย 2 2 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-15 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการปั่นคือ
ออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 30 , รองลงมา สะดวกต่อการเดินทางในเมือง ร้อยละ 22 , ปั่นเพ่ือ
เดินทางไปท างาน ร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” ของกลุ่มผู้ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 
ตาราง 4-16 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม การรับรู้เกี่ยวกับ จักรยาน บีเอ็ม
เอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
รู้จัก 63 63 
ไม่รู้จัก 37 37 
รวม 100 100 

จากตาราง 4-16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่ารู้จัก คิดเป็น
ร้อยละ 63 , รองลงมา ไม่รู้จัก ร้อยละ 37 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-17 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ช่องทางที่ท าให้ผู้บริโภครู้จัก 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
ร้านค้า 38 19 
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ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต 88 45 
เพ่ือน 50 25 
นิตยสาร 22 11 
รวม 198 100 

จากตาราง 4-17 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบอินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 45 , รองลงมา เพ่ือน ร้อยละ 25 , ร้านค้า ร้อยละ 19 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-18 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
คุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ 49 30 
ดีไซน์การออกแบบ 47 29 
ใช้ตามนักปั่น ที่มีชื่อเสียง 9 5 
เพ่ือนแนะน า  31 19 
โปรโมชั่น  14 8 
การบริการหลังการขาย 16 9 
รวม 166 100 

จากตาราง 4-18 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกคุณภาพวัสดุ 
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 30 , รองลงมา ดีไซน์การออกแบบ ร้อยละ 29 , เพ่ือนแนะน า ร้อยละ 19 
ตามล าดับ 
 
วิเคราะห์ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ค่อนข้างชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือวัยรุ่นชายในวัยเรียนทั้งมัธยมและ
มหาวิทยาลัย แต่กลุ่มมหาลัยคือกลุ่มหลัก ที่มีแต่อายุ 19 ถึง 25 ปี นอกจากนั้นยังมีกลุ่มคนวัยท างาน 
และมีการเปิดรับสื่อทาง Online มากที่สุด เช่น  Facebook, Youtube รองลงมาคือโทรทัศน์ 
นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของกลุ่มที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ในกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดมีจักรยาน 
บีเอ็มเอ็กซ์ คนละ 1 คัน และยี่ห้อที่ใช้มีหลากหลายยี่ห้อซึ่งจะแสดงว่าในกลุ่มคนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ ยัง
ไม่มีการเลือกยี่ห้อ และปัจจัยในการเลือกซื้อ บีเอ็มเอ็กซ์ ก็คือเรื่องคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ มาเป็น
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อันดับหนึ่ง รองลงมาคือเรื่อง ดีไซน์การออกแบบ และเหตุผลในการซื้อก็คือเรื่อง ความตื่นเต้นท้าทาย 
และสังคมของกลุ่ม บีเอ็มเอ็กซ์ นั่นเอง 

ส่วนที่ 3 ในกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ ในกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดรู้จักจักรยาน บีเอ็ม
เอ็กซ์และรู้ว่าเป็นจักรยานที่เอาไว้เล่นท่าต่าง ๆ ในกลุ่มนี้กว่าครึ่งยังไม่มีจักรยานของตัวเอง และใน
กลุ่มที่มีจักรยาน ก็ใช้จักรยานกันหลากหลายประเภท ซึ่งเหตุผลส าคัญที่เลือกปั่นจักรยานก็คือ ได้ออก
ก าลังกาย รองลงมาคือสะดวกในการเดินทางในเมือง และปั่นไปท างานและท่องเที่ยว ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ส่วนของการรับรู้ในตัว ของผู้ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ นั้น กว่าครึ่งรู้จักในตัวสินค้า และ
ส่วนใหญ่รู้จักจากช่องทาง Online รองลงมาคือเพ่ือนแนะน าให้รู้จัก และเหตุผลในการเลือกซื้อ ก็
ยังคงเป็นเรื่อง คุณภาพวัสดุ และดีไซน์การออกแบบ 
   ส
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บทที่  5 

 กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 
 

ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ 
“วีเดอะพีเพิล” นั้น ก่อนที่เริ่มสร้างสรรค์กลยุทธ์และผลิตชิ้นงานจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ที่ได้มาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางของแผนงานสร้างสรรค์ โดย
มีข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์ ดังนี้  

 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” 

จุดแข็ง (Strengths) จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” เป็นสินค้าจากประเทศ
เยอรมันจากทางฝั่งยุโรป ซึ่งมีความโดนเด่นในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจุดแข็งของ
สินค้าก็คือเรื่องความแข็งแรงทนทานของตัวจักรยาน และเรื่องดีไซน์การออกแบบที่มีความสวมงาม
โดนเด่น 

จุดอ่อน (Weaknesses) วีเดอะพีเพิล ยังไม่มีการท าการตลาดในประเทศไทย จึงท าให้
กลุ่มเป้าหมายอาจจะยังไม่รู้จักกับตัวสินค้า และท าให้ขาดความเชื่อถือได้  

โอกาส (Opportunities) เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ 
อยู่มาก แต่ยังไม่มีการเลือกแบรนด์ และแบรนด์ของ บีเอ็มเอ็กซ์ ต่าง ๆ ยังไม่มีการท าการตลาดในไทย 
จึงเป็นโอกาสของ วีเดอะพีเพิล ในการที่จะเป็นรายแรกในการเริ่มท าการตลาดของจักรยาน  บีเอ็ม
เอ็กซ์ ในไทย 

อุปสรรค (Threats) แบรนด์ของจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ นั้นมีหลากหลาย ซึ่งในประเทศ
ไทยนั้น กลุ่มผู้ที่ปั่นยังคงใช้สินค้าหลากหลายแบรด์ จึงต้องท าให้ วีเดอะพีเพิล นั้นโดดเด่นและเป็นที่
จดจ า ของกลุ่มเป้าหมายได้  

 
ผู้บริโภคเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market)  

กลุ่มวัยรุ่นที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา อายุ 14 – 25 ปี รายได้
เฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน 
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กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร (Target Audience)  
กลุ่มวัยรุ่นที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา อายุ 14 – 25 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมการใช้ชีวิต
เล่น บีเอ็มเอ็กซ์ เป็นประจ า โดยมีกลุ่มเพ่ือนที่เล่นด้วยกันตามสนาม บีเอ็มเอ็กซ์ แต่ละที่ ซึ่งจะท าให้
ง่ายต่อการสื่อสารให้เข้าถึงในกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (Communication Objectives)  

1. เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล”  
2. ให้จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” เป็นที่จดจ าในกลุ่มเป้าหมาย เมื่อนึกถึง

จกัรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ต้องนึกถึง “วีเดอะพีเพิล” 
 
แนวคิดในการสื่อสารทางการตลาด (Communication Concept)  

จากการวิเคราะห์ผลจากการศึกษาและภาพรวมทั้งหมด พบว่า คนที่ปั่นจักรยาน  บีเอ็ม
เอ็กซ์ ส่วนมากยังไม่มีการเลือกแบรนด์ ยังคงให้แบรนด์หลากหลายแตกต่างกันไป เนื่องจากใน
ประเทศไทยยังไม่มีแบรนด์จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ แบนรด์ไหน เริ่มท าการตลาด จึงเป็นช่องทางให้ วี
เดอะพีเพิล สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยการที่เริ่มท าการตลาดในไทยเป็นรายแรก 

หลังจากได้ท าการวิเคราะห์เหตุผล และปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ท า
ให้รู้ได้ว่า ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ของกลุ่มเป้าหมาย ก็คือเรื่องของคุณภาพ
วัสดุอุปกรณ์ และ เรื่องดีไซน์การออกแบบ ซึ่งตรงกับจุดเด่นที่  วีเดอะพีเพิล มี และสิ่งที่จะท าให้ วี
เดอะพีเพิล แตกต่างจากแบรนด์อ่ืน ๆ ก็คือการน าความรู้สึกที่ได้จากการปั่นที่เป้นเรื่อง ความตื่นเต้น
ท้าทาย และสังคมในการปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ มาน าเสนอ เพ่ือให้มีความน่าสนใจและท าให้กลุ่มเป้าหมาย
จดจ าได้ง่าย 
 
ความคิดสร้างสรรค์ (Idea)  

- ท าเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก  
 
สโลแกน (Slogan) 

“Do It Hard Way” 
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กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด  
แบ่งเป็น 2 ช่วง  

1) Pre-Launch  
- การสร้าง Awareness เพ่ือสร้างการรับรู้ ให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพี

เพิล”สื่อที่ใช้ ได้แก่ สื่อ การจัด Clip Video, Print Ad, Outdoor, Facebook และ Instagram 
- การสร้าง Awareness & Engage เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และมีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมที่จัดขึ้นสื่อที่ใช้ ได้แก่ สื่อ Website, Outdoor, Activity 

2) Post-Launch  
- การสร้างการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า เพ่ือตอกย้ าจุดยืนของแบรนด์ วีเดอะพีเพิล โดย

สื่อที่ใช้ ได้แก่ สื่อ Event  
 
งานอัตลักษณ์องค์กร 
ตราสินค้า (Logo) 

โลโก้มีการออกแบบให้สื่อถึงความเป็นเยอรมัน โดยมีการใส่รูปค้อนไขว้กัน ให้ความรู้สึก
แข็งแรงมั่นคง และผสมผสานกับชื่อของสินค้าเข้าไปด้วย 

 
ภาพที่ 5-1 ตราสินค้า วีเดอะพีเพิล 
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เครื่องมือสื่อสารการตลาด 
ช่วงที่ 1 เพ่ือสร้างการรับรู้ ให้กับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” มีสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial) 30 วินาที โดยจะลงในสื่อออนไลน์ 

เช่น ยูทูป เฟซบุ๊ก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ตราสินค้า และเกิดการจดจ าตราสินค้า 
เนื้อเรื่องของภาพยนต์โฆษณาชิ้นนี้คือ คนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ คือคนที่ท าเรื่องง่ายเป็นเรื่อง

ยาก เพราะต้องเล่นท่าต่าง ๆ ซึ่งยากแทนจะที่ปั่นธรรมดาเหมือนกับจักรยานอ่ืน ๆ ซึ่งในเรื่องก็คือคน
ที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ แม้ขณะเวลาท างานแทนที่จะเดินไปใช้เครื่องซีรอกธรรมดา กลับเอาจักรยานมาปั่น
เล่นท่าเพ่ือไปซีรอกแทน สื่อถึงการท าเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนั่นเอง 

1.2 โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) ที่จะลงตามนิตยสารจักรยาน โดยงาน
ส่วนนี้จะสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายได้จดจ า 

ปัจจุบันเราจะเห็นทางวิ่งของจักรยานบนถนนตามที่ต่าง ๆ ซึ่งเอาไว้ให้จักรยานปั่น
ธรรมดา แต่ทางวิ่งของ บีเอ็มเอ็กซ์ นั้นแตกต่างออกไป แทนที่จะวิ่งทางตรงธรรมดา ๆ ก็มันการปาด
ขึ้นปาดลงบนถนน หรือ พาดไปบนก าแพง ซึ่ง เป็นทางที่ส าหรับ บีเอ็มเอ็กซ์ เท่านั้น ก็ตรงกับสิ่งที่เรา
จะสื่อนั่นก็คือคนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ มักท าเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนั่นเอง 

1.3 QR Code เป็นสื่อที่จะเป็นเหมือนกิจกรรมที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสนุก จะเป็นจุด
ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย 

เราได้น า QR Code เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาร่วมเล่น เพราะ QR 
Code สามารถใช้งานได้ง่าย โดยเราได้ท า QR Code เป็นป้ายใหญ่ ๆ และน าไปไว้ตามสนามที่ไว้เล่น 
บีเอ็มเอ็กซ์ โดยจะติดเอาไว้บนที่สูงซึ่งหากจะสแกน QR Code ก็ต้องท าการเล่น บีเอ็มเอ็กซ์ กระโดด
ขึ้นไปเพ่ือสแกน เมื่อสแกนแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังที่ Website และจะมีการสะสมเหมือนสแตมป์ซึ่ง
เมื่อครบจ านวนแล้วก็จะได้รับรางวัลจาก วีเดอะพีเพิล 

1.4 เว็บไซต์ (Website) เป็นช่องทางที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงได้ง่าย เป็นช่องทางใน
การเสนอข่าวสาร และแจ้งข่าวกิจกรรมต่าง ๆ 

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ โดยมีการใส่ลูกเล่นในขณะดาวน์โหลดหน้าเว็บให้
สามารถเล่นได้ขณะก าลังโหลด และรายละเอียดในเว็บมีการครอบคลุมเนื้อหาทั้งข่าวสารที่เกี่ยวกับ บี
เอ็มเอ็กซ์ ข้อมูลรายละเอียดของ บีเอ็มเอ็กซ์ แต่ละรุ่น รายละเอียดของนักปั่นในทีมของ วีเดอะพีเพิล 
และมี กระดานสนทนา ที่เป็น สังคมให้คนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

1.5 สื่อกลางแจ้ง (Outdoor) จะท าหน้าที่น าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากในสนามบีเอ็มเอ็กซ์เท่านั้น 
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เราจะท าทางวิ่งของจักรยานขึ้นมาแต่จะแตกต่างจากทางวิ่งจักรยานทั่วไป คือแทนที่จะ
เป็นทางจักรยานบนถนนธรรมดา ก็จะมีการเลี้ยวขึ้นบนทางเดิน หรือตัดผ่านเก้าอ้ี โต๊ะข้างทาง ซึ่งจะ
สื่อให้เห็นว่า บีเอ็มเอ็กซ์ ไม่ได้ปั่นธรรมดาเหมือนจักรยานทั่วไป 

และยังมีส่วนที่เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ QR Code ที่มีชื่อว่า Book Of Rider ซึ่งเป็น
เหมือนสมุดซึ่งในสมุดจะมีเทคนิคการเล่นท่าต่าง ๆ และมีการสะสมเหมือนเต็มซึ่งเมื่อสะสมครบแล้วก็
จะได้รับรางวัลจากทาง วีเดอะพีเพิล 

1.6 กิจกรรม (Activity) เป็นกิจกรรมที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม ที่จะรองรับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ เพ่ือที่จะให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

เราได้ส่งคนจาก วีเดอะพีเพิล ไปตามสถานที่เล่น บีเอ็มเอ็กซ์ ต่าง ๆ เพ่ือสอนเทคนิคการ
เล่นท่าต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้เล่นได้ง่ายขึ้น ซึ่งคนที่สอนก็จะใส่เสื้อของ วีเดอะพีเพิล เพ่ือให้คนที่มา
สามารถรู้ได ้

1.7 เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางที่จะสามารถโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมาย และ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบอกต่อได้ง่าย 

ส าหรับหน้าของ เฟซบุ๊ก เราจะมีการอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ บีเอ็มเอ็กซ์ รูปภาพ และ
คลิปวีดีโอต่าง ๆ และจะมีการอัพเดทข่าวสารของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม QR Code ก็จะมีการ
บอกว่า QR Code นั้นมีอยู่ท่ีไหนบ้าง 

1.8 อินสตาแกรม (Instagram) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้ติดตามภาพ
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น และยังมีคลิปวีดีโอสั้น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปภาพด้วย 

ปัจจุบันคนส่วนมากมีการเล่น อินสตาแกรม กันมากขึ้น เราจึงใช้ช่องทางนี้เป็นการลง
รูปภาพ บีเอ็มเอ็กซ์ ที่มีดีไซน์สวยงาม แตกต่างกันไปของ วีเดอะพีเพิล และมีการลงคลิปสั้น ๆ ที่เป็น
การเล่นท่าแปลก ๆ ไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง 

ช่วงที่ 2 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า เพ่ือตอกย้ าจุดยืนของแบรนด์ วีเดอะพี
เพิล โดยมีสื่อดังนี ้

2.1 กิจกรรมทางการตลาด (Event) เป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจในตราสินค้า 
และตัวสินค้าต่าง ๆ 

งานเปิดตัวของ วีเดอะพีเพิล ที่มีชื่อว่า “Let’s Do It Hard Way” ซึ่งรายละเอียด
ภายในงานโดยรวมจะเป็นการท าอะไรยาก ๆ ซ่ึงจะตรงตาม Slogan ของ Brand คือท าเรื่องง่ายให้
เป็นเรื่องยาก เช่น ทางเข้างานเราจะมีสองช่องทาง ช่องทางแรกส าหรับผู้ที่ไม่มีจักรยานก็สามารถเข้า
งานได้ตามปกติ แต่ส าหรับผู้ที่น า บีเอ็มเอ็กซ์ มาก็จะต้องกระโดดข้ามราวซึ่งถ้าผ่านเข้ามาเราก็จะแจก
เสื้อของ วีเดอะพีเพิล ให้ใส่ และนอกจากนั้น สนาม บีเอ็มเอ็กซ์ ภายในงานก็จะมีความยากกว่าปกติ
จากความสูงที่ท ามาเป็นพิเศษ 
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งานนี้จะจัดขึ้นที่ลานหน้าห้าง Central World โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5.04.2014 เวลา 
14.00-19.00น. ในงานก็จะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ และทีมปั่นของ วีเดอะพีเพิล และก็มีการแข่ง บี
เอ็มเอ็กซ์ ในสนามท่ีจัดท าขึ้นมาเป็นพิเศษ 

2.2 เว็บแบนเนอร์ (Banner) เป็นตัวที่โปรโมทงานอีเว้นท์ ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับ
งานที่จะจัดขึ้น 

ช่องทางอีกทางหนึ่งคือการท า Banner แต่ไม่ใช่ Banner ธรรมดาทั่วไป เราได้ท าให้ 
Banner นี้มีความน่าสนใจโดยท าให้เหมือนเป็นการเล่นเกมส์ซึ่งถ้าสามารถเล่นได้คะแนนถึงตามที่
ก าหนดก็ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าของ วีเดอะพีเพิล ในงาน Event ได้ โดย Banner เหล่านี้ก็จะน าไป
ลงตาม เว็บไซต์ ของ บีเอ็มเอ็กซ์ ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพตัวอย่างช้ินงาน 
ตารางที่ 5-1 ภาพยนตร์โฆษณา 30 วินาที 

ภาพ เสียง ค าอธิบาย 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
ชายหนุ่มนั่งท างาน
อยู่ที่โต๊ะในออฟฟิส 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
หัวหน้าถือเอกสาร
เดินเข้ามาที่โต๊ะ 
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ตารางที่ 5-1 ภาพยนตร์โฆษณา 30 วินาที (ต่อ) 

ภาพ เสียง ค าอธิบาย 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
ยื่นเอกสารให้ชาย

หนุ่มบอกให้เอาไปซี
รอก 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
ภาพ Super ชื่อ

Brand 
“WETHEPEOPLE” 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
-เสียงปั่นจักรยาน 

ชายหนุ่มปั่น บีเอ็ม
เอ็กซ์ ออกมาจาก

โต๊ะ 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
-เสียงปั่นจักรยาน 

ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ ไป
ตามทาง 
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ตารางที่ 5-1 ภาพยนตร์โฆษณา 30 วินาที (ต่อ) 

ภาพ เสียง ค าอธิบาย 

 

-เพลงจังหวะช้า ๆ 
เปลี่ยนเป็นจังหวะ

มันส์ สนุก 
-เสียงปั่นจักรยาน 

กระโดดเล่นท่าบน 
บีเอ็มเอ็กซ์ 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

-เสียงปั่นจักรยาน 

ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ 
ไปตามทาง 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

-เสียงปั่นจักรยาน 

กระโดดขึ้นบนโต๊ะ
เล็ก 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

-เสียงปั่นจักรยาน 
-เสียงล้อกระแทก

โต๊ะ 

ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ 
บนโต๊ะ 
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ตารางที่ 5-1 ภาพยนตร์โฆษณา 30 วินาที (ต่อ) 

ภาพ เสียง ค าอธิบาย 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

-เสียงปั่นจักรยาน 
กระโดดหมุนตัวลง 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

-เสียงปั่นจักรยาน 

จังหวะหมุนตัวลงที่
พ้ืน 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

-เสียงปั่นจักรยาน 

ภาพ Super Slogan 
“DO IT HARD 

WAY” 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

หยุดจอดจักรยานไว้
หน้าเครื่องซีรอก 
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ตารางที่ 5-1 ภาพยนตร์โฆษณา 30 วินาที (ต่อ) 

ภาพ เสียง ค าอธิบาย 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

เดินไปข้างหลังเอา
เอกสารมาซีรอก 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

ภาพ Icon Facebook, 
Instagram 

 

-เพลงจังหวะมันส์ 
สนุก 

Logo 
“WETHEPEOPLE”และ

มีรูป บีเอ็มเอ็กซ์ 
ด้านล่าง 
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ภาพที่ 5-2 ตัวอย่าง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ แบบที่ 1 
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ภาพที่ 5-3 ตัวอย่าง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ แบบที่ 2 
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ภาพที่ 5-4 ตัวอย่าง โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ แบบที่ 3 
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ภาพที่ 5-5 ตัวอย่าง QR Code 
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ภาพที่ 5-6 ตัวอย่าง เว็บไซต์ 

   ส
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ภาพที่ 5-6 ตัวอย่าง เว็บไซต์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-7 ตัวอย่างทางวิ่งจักรยาน 
 

 
ภาพที่ 5-8 ตัวอย่างเสื้อของผู้สอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

 
ภาพที่ 5-9 ตัวอย่าง เฟซบุ๊ก 
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ภาพที่ 5-10 ตัวอย่าง อินสตาแกรม 
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ภาพที่ 5-11 ตัวอย่าง กิจกรรมทางการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 
ภาพที่ 5-12 ตัวอย่าง แผ่นภาพโฆษณา ของ กิจกรรมทางการตลาด 
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ภาพที่ 5-13 ตัวอย่าง เว็บแบนเนอร์ 
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แผนการด าเนนิงาน 
ตารางที่ 5-2 แสดงแผนการด าเนินงาน 

เครื่องมือสื่อสารการตลาด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ภาพยนต์โฆษณา (Television Commercial)       

โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising)       

เว็บไซต์ (Website)       

สื่อกลางแจ้ง (Outdoor)       

กิจกรรม (Activity)       

เฟซบุ๊ก (Facebook)       

อินสตาแกรม (Instagram)       

กิจกรรมทางการตลาด (Event)       

เว็บแบนเนอร์ (Banner)       
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับ จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วี
เดอะพีเพิล” เพ่ือท าให้การสื่อสารต่าง ๆ เข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น มีความชัดเจนในการสื่อสาร 
สร้างการรับรู้ในสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

จากการศึกษาทั้งหมดที่ได้ท าไป ท าให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนที่ปั่นจักรยาน บีเอ็ม
เอ็กซ์   นั้น เกือบทั้งหมดยังไม่มีการเลือกแบรนด์ ซึ่งเนื่องจากในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีแบรด์
จักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ที่เริ่มท าการตลาดในประเทศไทยเลย จึงท าให้กลุ่มคนที่ปั่น บีเอ็มเอ็กซ์ นั้นรับ
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของ บีเอ็มเอ็กซ์ ได้น้อย เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญก็คือการเริ่มท าการตลาดในไทย 
เพ่ือที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าได้ ท าให้เมื่อนึกถึงจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ต้องนึกถึง วีเดอะพีเพิล 

นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 14-25 ปี ที่ปั่นจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ ที่ชื่นชอบ
ความ ตื่นเต้นท้าทาย ดังนั้นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนั้น แต่ละสื่อจะต้องใช้สิ่งที่ได้จากการปั่น  บี
เอ็มเอ็กซ์ ก็คือเรื่องความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย มาน าเสนอ เพ่ือตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่างดี และช่วยท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าสินค้าได้มากชึ้นด้วย 
 
ข้อเสนอะแนะ 

 จากการศึกษา และการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้งหมดนั้น  ท าให้ได้
ข้อเสนอแนะว่า ในตอนแรกนั้น เรายังให้น้ าหนักของสื่อต่าง ๆ อย่างไม่ลงตัว ท าให้สิ่งที่เราต้องการจะ
สื่อสารหลักของเรา มันออกมาน้อยไป ซึ่งในส่วนของ ข้อความแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้คิดไปนั้นมียังคงขาด
ความรู้สึกที่ได้จากการปั่นก็คือ การท าเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอยู่ จึงได้ท าการปรับปรุงอีกหนึ่งครั้ง และ
หลังจากการปรับปรุงในครั้งสุดท้าย ก็ได้ข้อเสนอแนะอีกนึ่งข้อมาด้วยคือสื่อต่าง ๆ ที่น าเสนอบางส่วน
ยังขาดเนื้อหาไปบ้าง ซึ่งเมื่อเพ่ิมเติมแล้วจะท าให้สื่อแต่ละสื่อเชื่อมโยงกันและจึงท าให้เมื่อมอง
ภาพรวมแล้ว ทุกสื่อจะออกมากลมไม่ใช่ว่าแต่ละสื่อก็แยกกันต่างหน้าที่กันไป แต่ต้องมีการเชื่อมโยง
กันด้วย  
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บรรณานุกรม 
 

 ธีรพันธ ์โล่ห์ทองค ำ, สื่อสำรกลยุทธ์สื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหำนคร: ทิป  
ปิ้ง พ้อยท์, 2545: 29  

                       , สื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจรเชิงปฏิบัติกำร. IMC in Action.  
กรุงเทพมหำนคร: ทิปปิ้ง พ้อยท์, 2545: 43  

ภำวิณี กำญจนำภำ, หลักกำรตลำด Principle of Marketing ,น.77  

www.bkk1.in.th ประวัติจักรยำน BMX [ออนไลน์] เข้ำถึงเมื่อ 20 สิงหำคม 2556 
เข้ำถึงได้จำก http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=15290 
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การออกแบบงานสร้างสรรค ์
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าจุลนิพนธ์ เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับ

จักรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  O ชาย   O หญิง 

 

2. อาย ุ  O ต่ ากว่า 14 ป ี  O 14-18 ป ี

   O 19-25 ป ี  O 25 ปีขึ้นไป 

 

3. อาชีพ  O นักเรียน  O นักศึกษา  O พนักงานบริษัท 

   O ลูกจ้างเอกชน  O ธุรกิจส่วนตัว  O อื่นๆ (โปรด

ระบุ).............................. 

 

4. รายได้ต่อเดือน O ต่ ากว่า 5,000 บาท O 5,001-10,000 บาท 

   O 10,001-20,000 บาท O มากกว่า 20,000 บาท 

 

5. งานอดิเรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   O ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา O ท ากิจกรรมกลางแจ้ง O ท่องเที่ยว 

   O ดูหนัง/ฟังเพลง  O เล่นอินเตอร์เน็ต  O อ่านหนังสือ 

   O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

6. ท่านเปิดรับสื่อประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   O โทรทัศน ์  O อินเตอร์เนต็  O นิตยสาร 

   O วิทยุ   O หนังสือพิมพ์  O อื่นๆ (โปรด

ระบุ).............................. 
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ตอนที่ 2 : พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกซื้อและปั่นจักรยาน BMX 

7. ท่านรู้จักจกัรยาน BMX หรือไม่ 

   O รู้จัก   O ไม่รูจ้ัก 

7.1 ท่านคิดว่า BMX ในความเขา้ใจของท่านคืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   O ยี่ห้อหน่งของจักรยาน O จักรยานเล่นท่าต่างๆ O จักรยานส าหรับเด็ก 

   O จักรยานวิบาก  O จักรยานปั่นทางไกล O อื่นๆ (โปรด

ระบุ).............................. 

 

8. ปัจจุบนัท่านมจีักรยาน BMX หรือไม่ 

   O มี   O ไม่มี(ข้ามไปข้อ 13.) 

8.1 จ านวนกี่คัน 

   O 1 คัน   O 2 คัน   O มากกว่า 2 คัน 

 

9. จักรยาน BMX ของท่านยี่ห้ออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   O WETHEPEOPLE  O SHADOW  O EASTERN BIKES 

   O SUBROSA  O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

10. ปัจจัยในการเลือกซื้อ BMX ของท่าน 

 ค าชึ้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 1 = มากที่สุด  2 = มาก  3 = ปานกลาง  4 = น้อย  5 = น้อยที่สุด 

 

ปัจจัยในการเลือกซื้อ BMX ของท่าน 1 2 3 4 5 

10.1 ยี่ห้อของ BMX      

10.2 คุณภาพวัสดุ อุปกรณ ์      

10.3 ราคาเหมาะสมกับสินค้า      

10.4 ใช้ตามนักป่ัน BMX ที่มีช่ือเสียง      

10.5 ดีไซน์การออกแบบ สี ลวดลาย      

10.6 สถานท่ีจัดจ าหน่ายและให้บริการ      

10.7 โปรโมช่ันของแถมต่างๆ      

10.8 บริการหลังการขาย      

10.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................      
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11. ท่านซื้อ BMX จากที่ไหน (โปรดระบุชื่อ, ตอบได้มากกว่า 1 ช้อ) 

   O ร้านค้า  (ช่ือร้าน..................................................) 

   O Facebook (ช่ือPage................................................) 

   O Website (ช่ือWebsite..........................................) 

   O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

12. ท่านซื้อ BMX เพราะว่าอะไร (โปรดใส่เลขเรียงล าดับ 3 ข้อ จาก 1-3) 

   __ ได้เล่นท่าโชว์  __ ออกก าลังกาย  __ ความสนุก ตื่นเต้น 

ท้าทาย 

   __ มีสังคมเล่นกับเพื่อน __ แตกต่างจากผู้อื่น __ อื่นๆ (โปรด

ระบุ).............................. 

 

ตอนที่ 3 : พฤติกรรมเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน 

13. ปัจจุบนัท่านมจีักรยานหรือไม่ 

   O มี   O ไม่มี (ข้ามไปข้อ 15.) 

13.1 จักรยานของท่านประเภทอะไร 

   O Fixed Gear  O BMX   O Mountain Bike 

  

   O Folding Bike  O Mini Bike  O Road Bike 

   O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

14. จากข้อ 13. ท าไมท่านถึงปั่นจกัรยานประเภทนั้นๆ (โปรดใส่เลขเรียงล าดับ 3 ข้อ จาก 1-3) 

   __ ปั่นตามกระแส  __ ปั่นท่องเที่ยว  __ ปั่นเพื่อเดินทางไป

ท างาน 

   __ ปั่นระยะทางไกล __ ปั่นกับกลุ่มเพื่อน __ สะดวกต่อการ

เดินทางในเมือง 

   __ ออกก าลังกาย  __ ได้เล่นท่าโชว์  __ แตกต่างจากผู้อื่น 

   __ มีสังคมเล่นกับเพื่อน __ ความตื่นเต้น ท้าทาย __ อื่นๆ (โปรด

ระบุ).............................. 
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15. ถ้ามีกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันปั่น BMX เพ่ือเล่นท่าต่างๆ เป็นการออกก าลังกาย โชว์ให้ผู้คนได้เห็น 

ถ้าเป็นกระแสขึ้นมาท่านจะสนใจหรือไม่ 

   O สนใจ   O ไมส่นใจ 

15.1 และท่านคิดว่า ตัวท่านจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ 

   O เข้า   O ไม่เข้า 

 

ตอนที่ 4 : พฤติกรรมเกี่ยวกับจักรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” 

16. ท่านรู้จักจกัรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” หรือไม่ 

   O รู้จัก   O ไม่รูจ้ัก (ข้ามไปข้อ 18.) 

 

17. ท่านรู้จักจกัรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” จากอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O ร้านค้า   O อินเตอร์เนต็  O เพื่อน 

  O นิตยสาร  O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

18. ท่านเคยซ้ือจักรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” หรือไม่ 

   O เคย   O ไม่เคย 

 

19. ท่านซื้อหรือสนใจที่จะซื้อจกัรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 

ช้อ) 

   O คุณภาพวสัดุ อุปกรณ ์ O ดีไซน์การออกแบบ O ใช้ตามนักป่ัน BMX ที่

มีชื่อเสียง 

   O เพื่อนแนะน า  O โปรโมชั่น  O การบริการหลังการ

ขาย 

   O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

20. ปัจจัยอะไรที่จะท าให้ท่านไม่ซื้อจกัรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   O ไม่รูจ้ักยี่ห้อน้ี  O ไม่เช่ือในคุณภาพ  O ดีไซน์การออกแบบ 

   O จ านวนร้านมีน้อย O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

21. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจกัรยาน BMX ยี่ห้อ “WETHEPEOPLE” และแบบสอบถามนี้หรือไม ่
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