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13520324 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง : การรีแบรนดและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับไขไกแบรนดเคซีเอฟ 

 

 จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาเก่ียวกับแบรนด ตลอดจนแนวคิดการวางแผน 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือการวางแผนการสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรม

ผูบริโภค ทัศนคติ และความสนใจชองผูบริโภคท่ีมีตอการบริโภคและการเลือกซ้ือไขไก โดยมีวัตถุ 

ประสงคเพ่ือใหแบรนดเคซีเอฟ เปนท่ีจดจําไดอยางถูกตอง และกลายเปนแบรนดอันดับหนึ่งในใจ

ผูบริโภค ในเรื่องของไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหารในตลาดประเทศไทย เพ่ือสงเสริมใหไขไกเพ่ิม

คุณคาทางสารอาหารเปนท่ีรูจัก และมีการบริโภคเพ่ิมข้ึนจากการบริโภคผานแบรนด  “ KC-FARM 

จากเกษมชัยฟารมกรุป ” 

 จากการเก็บขอมูลผลวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพนํามาใชกําหนดกลุมเปา 

หมายในการสื่อสาร คือ กลุมเปาหมายรูจักและรับรูตอแบรนดเพียง 4 เปอรเซ็นต แบงเปนเคซีเอฟ 

แบบไขธรรมดา 2% และเคซีเอฟพลัส แบบไขเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร อีก 2% และการสื่อสารท่ี

ชวนดึงดูดและแตกตางจากคูแขงในตลาดไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร ซ่ึงมีการแขงขันอยูนอยราย

แตเปนรายท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคคอนขางสูงนั้น กําหนดเปนวัตถุประสงคทางการสื่อสาร คือ การ

สรางการรับรู , การสรางความสนใจ และ การนําไปสูการเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ 

 จากการวิเคราะหแบรนดกับกลุมเปาหมายท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย

เปนแนวความคิดเชิงสรางสรรค คือ “ อีกข้ันของการดูแล ” เปนแนวคิด  ท้ังนี้ไดวางแผนการสื่อสาร

ทางการตลาดโดยสรางสรรคเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดตามวัตถุประสงคการสื่อสาร คือ การ

รับรู เปนการใชเอกลักษณองคกร , สื่อตางๆ และเกมสออนไลน ตอมาคือ ความสนใจ เปนการใชสื่อ

ออนไลน และสื่อดานการขาย และเพ่ือใหเกิดผลดานประสบการณท่ีดีจากการรวมกิจกรรมกับแบรนด 

เพ่ือกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือในอนาคต คือ พฤติกรรม ซ่ึงก็คือ  กิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ และ

การกระจายใหท่ัวทุกพ้ืนท่ีดวยกิจกรรมสงเสริมการขายในพ้ืนท่ีซุปเปอรมารเก็ต เพ่ือเปนการกระจาย

การซ้ือไปท่ัวประเทศ สาเหตุมาจากกลุมเปาหมายมีการดําเนินชีวิตผานการซ้ือสินคาในซุปเปอรมาร

เก็ตเปนประจํา โดยพิจารณาถึงหลักการในการนําไปประยุกตเพ่ือใชงานไดจริงกับธุรกิจไขไกใน

ประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2556 
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กิตติกรรมประกาศ  

  

 จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบพระคุณอาจารยพชรพล สุวรรณกูฏ หรือพ่ีกูด 

อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธในความกรุณาอันมีคาใหคําปรึกษา แนะนําแนวคิดในการทํางานและ

วิธีคิดวิเคราะห ชี้แนะแนวทางในการสรางสรรคท่ีท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการวางแผนในจุลนิพนธ ชวย 

เติมเต็มในจุดออนตาง ๆ และแกไขสวนท่ีบกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธประจําหองท่ี 6 ทุกทาน ดังนี้ 

อาจารยวราธร  เจนจรัสสกุล, อาจารยกฤตศิลป  เจริญธรรมโชค, อาจารยยุทธพันธ  วนสาทิสและ

อาจารยณัทภัค  เวชกามา สําหรับทุกคําชี้แนะ ความคิดเห็นตองาน การชี้ใหเห็นจุดบกพรองท่ีควร

ปรับปรุง ทําใหสามารถนํามาพัฒนาตอไดอยางเหมาะสมกับงานทําใหจุลนิพนธประสบความสําเร็จได

ดวยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทานท่ีไดประสิทธประสาทวิชา ความรู  จนทําใหศิษยคนนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดีท้ัง 

ในดานการทํางานและการเรียนรูในการใชชีวิต  

 ขอขอบพระคุณพ่ีๆทีม Client Service จากบริษัท CreativeJuice\Bangkok ไดแก 

คุณอรอุมา สารสาส หรือพ่ีนู , คุณเสาวณีย ฉมาภิสิษฐ หรือพ่ีนก และคุณกุลจิรา สกุลบุญญารักษ 

หรือพ่ีนุม ท่ีคอยใหคําปรึกษาและคําชี้แนะแนวทาง ตลอดจนทุกคําพูดท่ีสรางกําลังใจในการทําจุล

นิพนธเลมนี้ไดเปนอยางดี  

 ขอขอบคุณพ่ีศิษยเกามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก พ่ีนัทสึ, พ่ีนิ่ม และ พ่ีดาว ท่ีคอย

ชวยเหลือในยามท่ีเกิดปญหา คอยใหคําปลอบใจทําใหมีแรงและกําลังใจในการทําชิ้นงานตอไป และ

ขอขอบคุณเพ่ือนๆท่ีนารักทุกคนท่ีมีสวนรวมในการทํางานจุลนิพนธครั้งนี้ ท้ังความคิดท่ีกระตุนแรง

บันดาลใจ คําปรึกษาท่ีมีประโยชนตอการทํางาน กําลังใจท่ีมีคาและความชวยเหลือทุกอยางตลอดใน

การทํางาน 

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพ่ีนองในครอบครัว ท่ีมอบความ

รักกําลังใจในการทํางาน การดูแลเอาใจใส คําสอนทุกคําท่ีขัดเกลาจิตใจ และสนับสนุนการศึกษาอยาง

ดีเสมอมาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันนี้ 
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บทคัดยอ      ง 

กิตติกรรมประกาศ     จ 

บทท่ี 1 บทนํา     1 

 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา             1 

 วัตถุประสงค             5 

 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     5 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ     6 

 ข้ันตอนการศึกษา     6 

 แผนการดําเนินงาน     7 

 นิยามศัพท     8 

บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ     9 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางสรรค   20 

 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค   23 

บทท่ี 3 การเก็บขอมูล   33 

 วิธีการดําเนินการวิจัย   33 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   34 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย   35 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   35 

 การเก็บรวบรวมการวิจัย   36 

 การวิเคราะหขอมูล   37 

 การนําเสนอขอมูล   38 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา   39 

 การวิจัยเชิงปริมาณโดยการออกแบบสอบถามและการสังเกต   39 

 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบสนทนากลุม    49 

   สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย                                                                  52 
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บทท่ี 5 กลยุทธการสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   53 

 วัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาด   54 

 กลุมเปาหมาย   54 

 บุคลิกของแบรนด   54

 ตําแหนงของแบรนด   55 

 แนวคิดหลักในการสรางสรรค   55 

 แผนการสื่อสารการตลาดสําหรับธุรกิจไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร KCF   56 

 การสรางสรรคเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร   56 

บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   79 

บรรณานุกรม   80 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก    งานออกแบบสรางสรรค    83 

  ภาคผนวก ข    แบบสอบถาม          88 
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สารบัญตาราง 

ตาราง                               หนา 

1-1 แผนการดําเนินงาน     7 

2-1 ตารางแสดงลักษณะและโอกาสในการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด   13 

4-1 รอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ   41 

4-2 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ   41 

4-3 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพปจจุบัน   42 

4-4 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน   42 

4-5 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามท่ีอยูอาศัย   43 

4-6 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย   43 

4-7 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจ   43 

4-8 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีดูแลสุขภาพ   44 

4-9 รอยละ จํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชองทางการซ้ือ   45 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบัน มีปจจัยหลากหลายอยางท่ีทําใหการดําเนินชีวิตมีความเรงรีบมากยิ่งข้ึน ไม

วาจะเปนการจราจรท่ีติดขัด ประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือการแขงขันในการดํารงชีวิต ปจจัยท้ังหลาย

เหลานี้ จึงสงผลใหคนไทยตองการความสะดวกสบาย ท้ังดานการเดินทาง การดํารงชีวิต ตลอดจน

อาหารท่ีเลือกรับประทานในแตละม้ือ  คงปฏิเสธไมไดวา “ไข” อาหารธรรมดาๆ ก็เปนอีกเมนูหนึ่งท่ี

คนไทยทุกคนตองเคยรับประทาน เพราะไขสามารถสรางสรรคไดหลากหลายเมนู ตั้งแตของคาวไป

จนถึงของหวาน อาหารไทยและอาหารเทศก็มักใชไขเปนอาหารหลัก หรือใชในการเพ่ิมรสชาติของ

อาหารใหกลมกลอมยิ่งข้ึน   

 ไขไกเขามามีบทบาทในการประกอบอาหารของคนไทยมาชานาน ไมวาจะเปนเมนูไข

ดาว ,ไขเจียว , ไขตม , ไขพะโล หรือ ไขลูกเขย เมนูเหลานี้ไดกลายเปนเมนูประจําบานไปแลว ความ

นิยมของไขไกนั้น ไมไดมีอยูแคในประเทศไทยเทานั้น แตมีอยูท่ัวโลก โดยท่ีประเทศท่ีมีการบริโภคไข

ไกเปนอันดับ 1 ไดแกประเทศญี่ปุน มีการนําไขไปประกอบอาหารแทบจะทุกเมนูเลยก็วาได  ซ่ึงในป 

พ.ศ. 2553 อุตสาหกรรมไขไกไทยในประเทศอาเซียน ไทยเปนผูผลิตไขไกเปนอันดับ 2 สูงถึง 10,800 

ลานฟองตอป เปนผูสงออก อันดับ 2 สงออกไขไกถึง 140 ลานฟองตอป และนําเขาเปนอันดับ 6 จาก 

10 เพียงแค 0.22 ลานฟองตอป จากสถานการณอุตสาหกรรมไขไกในไทย ตั้งแตป 2550 – 2554 นั้น  

ผลผลิตไขไกรอยละ 95 – 99 ใชบริโภคภายในประเทศ การบริโภคไขไกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนรอยละ 

3.35 ตอป ในป 2554 มีปริมาณการบริโภคไขไก 9,974 ลานฟอง เพ่ิมข้ึนจาก 9, 643 ลานฟอง และ

ผมสํารวจลาสุด พบวาความตองการบริโภคภายในประเทศไทยเทานั้น มีความตองการบริโภคไขไก 

วันละ 3.7 ลานฟอง ในขณะท่ีประเทศไทยมีกําลังการผลิตไขไก วันละ 3.6 ลานฟองเพียงเทานั้น  จาก

ผลสํารวจดังกลาว จึงสามารถพิสูจนไดวาความตองการบริโภคไขไกในประเทศนั้น มีเกณฑท่ีจะเพ่ิม

มากข้ึนเปนลําดับ  

 ผลิตภัณฑไขไกสดในตลาดประเทศไทย มีการแขงขันท่ีไมสูงมากนัก เม่ือเทียบกับ

ตางประเทศท่ีมีการบริโภคไขไกกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะไขไกออรแกนิก  ซ่ึงในตลาดไขไกในไทย 

แบงออกเปนหลายระดับ ตั้งแตระดับท่ีเปนไขไกคุณภาพระดับพรีเมียม จนถึงเฮาสแบรนด ซ่ึงก็คือไข 

ไกธรรมดา  
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 1. Premium Organic Egg ท่ีมุงเนนใหกลุมคนท่ีมีรายไดสูง โดยจะเนนท่ีการเพ่ิมการใส

ใจในกระบวนการเลี้ยงไก ไกจะปลอดสารปฏิชีวนะ หรือการเลี้ยงไกใหออกไขเปนแบบออรแกนิก  

 2. Organic Egg ท่ี เลี้ยงในฟารมเปด รูปแบบการใหอาหาร จะปลอยใหหากินโดย

ธรรมชาติ ไมจํากัดพ้ืนท่ี ไมใชสารเคมีในกระบวนการเลี้ยงใดๆ 

 3. Veggie Egg ไขไกสําหรับคนรับประทานมังสวิรัติ  เลี้ยงในระบบฟารมปด และ

รูปแบบการใหอาหาร เปนอาหารธัญพืชลวนๆ ใหแมไกกิน 

 4. Added value Egg เนนกระบวนการทางธรรมชาติท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาสารอาหาร

ของไข โดยการใสสารอาหารจําพวก  DHA , OMEGA3 ใหแมไกกิน ในระบบฟารมปด เพ่ือดูแลแมไก

ไดงายข้ึน ควบคุมความสะอาด และไมใชยาปฏิชีวนะ สารเคมีในกระบวนการผลิตใดๆ 

 5. Egg แบบเฮาสแบรนดท่ีมีราคาถูกท่ีสุด เปนไขแบบธรรมดาไมไดเพ่ิมสารอาหารลงไป 

หรือไมมีกรรมวิธีการเลี้ยงไก การผลิตท่ีพิเศษกวาปกติ  

 ซ่ึงแบรนดในตลาดไขไกในไทยในปจจุบัน  มีแบรนดหลักๆ ดังนี้  CP , BETAGRO และ 

Doctor Henn เปนตน นอกจากนั้นเปนเฮาสแบรนด (HOUSE BRAND) ตามซุปเปอรมารเก็ตใน

หางสรรพสินคา  เชน บิ๊กซี (Big C) ,โลตัส (Lotus) ,ท็อปส (Tops) ,โฮมเฟรชมารท (Home Fresh 

Mart) เปนตน ซ่ึงปจจุบันซีพีเปนผูนําตลาด ครองสวนแบงตลาดกวาครึ่ง อันดับ 2 ไดแก เบทาโกร 

(Betagro) ครองสวนแบงการตลาดกวา 35% อันดับ 3 ไดแก ด็อกเตอรเฮน (Dr.Henn) และอันดับท่ี 

4 ไดแก เคซีเอฟ (KCF) 

 เกณฑราคาของแตละ Category ก็แตกตางกันออกไป ซ่ึงความแตกตางระหวางไข

ไกธรรมดาและไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร ( Added Value Egg ) โดยท่ีไขไกธรรมดา เฉลี่ยตอ

ฟอง ฟองละ 5.1 บาทและไขไกเพ่ิมคุณทางสารอาหาร เฉลี่ยตอฟอง ฟองละ 7.5 บาท ตางกันเพียง

ฟองละ 2.4 บาท โดยในสัดสวนสวนตางของ 2.4 บาทนั้น ไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหารให

คุณประโยชนมากมายแกรางกาย สาเหตุเพราะการควบคุมอาหารท่ีมีประโยชน การเลือกใหอาหารท่ีมี

ประโยชนตอแมไก สารอาหารท่ีจะไดรับเพ่ิมมากข้ึนจากไขไกธรรมดา คือ ซีลีเนียมท่ีมากข้ึนเปน 480 

มิลลิกรัมจาก 44.2 มิลลิกรัม , โอเมกา 3 ท่ีมากข้ึนเปน 400 มิลลิกรัมจาก 80 มิลลิกรัม , DHA เพ่ิม

มากข้ึนเปน 360 มิลลิกรัมจาก 60 มิลลิกรัม , วิตามินเอมากข้ึนเปน 181 มิลลิกรัมจาก 162 มิลลิกรัม 

และท่ีสําคัญจากผลของการเลือกแตอาหารท่ีมีประโยชนและการควบคุมปริมาณสารอาหาร ทําให

คอเลสเตอรอลท่ีอยูในไขปกติลดลงจาก 215 มิลลิกรัมลดลงเหลือ 188 มิลลิกรัมเทานั้น 
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ขอมูลท่ัวไป 

 ความเปนมาของธุรกิจเกษมชัยฟารมกรุป เริ่มกอตั้งเม่ือป 2519 โดยเริ่มกิจการจาก

ธุรกิจการเลี้ยงเปดไขกอน เม่ือธุรกิจเริ่มอยูตัว ในป 2535 จึงขยายธุรกิจ โดยเริ่มเขาสูตลาดไกไข 

จากนั้นเริ่มเขาสูธุรกิจประมงท่ีเก่ียวกับสัตวน้ําและแปรรูปธุรกิจอาหาร ซ่ึงเปนธุรกิจลาสุด ท่ีมาเก้ือกูล

วัตถุดิบท่ีมีอยูแลวขององคกร ทําใหปจจุบันเกษมชัยฟารมกรุป เปดกิจการมากวา 38 ป และเขาสู

ธุรกิจไขไกมายาวนานกวา 22 ป โดยการเลี้ยงหลักจะอยูท่ีนครปฐม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีกวาหลายตารางเมตร 

แบงแยกระหวางสวนของการเพาะเลี้ยงไกรุน เพาะเลี้ยงไกสาว ตลอดจนโรงงานท่ีไวสําหรับ

กระบวนการผลิตไขไกลงบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐาน  

 ไดรับมาตรฐานและความปลอดภัย ผานการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 

และ HACCP ดวยโรงเรือนระบบปด ควบคุมอุณหภูมิ และการระบายอากาศดวยระบบการระเหยของ

น้ํา หรือ Evaporative Cooling System นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการ ชีวะอนามัยและการ

ควบคุมโรคท่ีเขมงวด เพ่ือใหไกท่ีเลี้ยงภายในฟารม มีสุขภาพดีใหผลผลิตไขสูงไขไกมีคุณภาพดี 

สามารถผลิตไขไกไดประมาณวันละ 900,000 ฟอง  

 

ขอมูลทางการตลาดของเกษมชัยฟารมกรุป 

 กลุมเปาหมายของแบรนดไมไดวางไวตายตัว มองวาคนท่ีเดินซ้ือของในซูเปอรมารเก็ต 

อาจจะเนนท่ีคุณแม เพ่ือเปนการนําสิ่งดีๆใหลูกตนเอง เพราะสินคาเปนสินคาท่ีชวยเรื่องสารอาหาร

บํารุงรางกาย บํารุงสมอง  ซ่ึงไมไดจํากัดอายุท่ีแนนอน 

 ในสวนของบุคลิกของกิจการ (Brand Personality) นั้น มองวาเปนแบรนดเพ่ือบํารุง

รางกาย ไมใชแคเพียงอาหารท่ีสด สะอาด และถูกหลักอนามัยเทานั้น  เพราะการเลี้ยงตลอดจน

กระบวนการผลิตนั้น เกษมชัยฟารมกรุป มีความใสใจในทุกๆข้ันตอน ไขไกทุกฟองผานการตรวจสอบ

อยางดี จนกวาจะสงตอใหผูบริโภค ไดบริโภคไดอยางม่ันใจ 

 

ขอมูลดานการส่ือสาร 

 ในปจจุบันวิธีการสื่อสารของธุรกิจของเกษมชัยฟารมกรุป ใชหลักการตลาดเพ่ือเอ้ือตอ

ยอดขาย โดยการบอกตอของลูกคารายใหญตามหัวเมืองตางๆ และการออกรายการทางโทรทัศนบาง

เปนครั้งคราว ในฐานะของบทบาทการบริหารธุรกิจ มากกวาจะเปนในเรื่องแบรนด ทําใหคนยังไม

ทราบถึงความแข็งแรงของแบรนดท่ีมีมายาวนานนี้  

 จากการพิจารณาแบรนดตางๆท่ีกลาวมานั้น แบรนดเคซีเอฟ มีสวนแบงการตลาดท่ีนอย 

ท่ีสุดในตลาดปจจุบัน  ท้ังๆท่ีเปนแบรนดท่ีอยูมานานกวา 30 ป อีกท้ังยังเกิดกระแสสับสนระหวาง   

โลโกของแบรนดเคซีเอฟ ท่ีขายอาหารบริโภคประเภท ไกทอดตางๆ ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด  มองขาม

   ส
ำนกัหอ
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แบรนดและไมเกิดการรับรูในแบรนดเทาท่ีควร และอีกปจจัยท่ีเปนขอสําคัญท่ีแบรนดเคซีเอฟยังไม

เปนท่ีรูจักในตลาดนั้น สาเหตุก็เพราะวาแบรนดอาจไมเห็นวาการสื่อสารทางการตลาดนั้นมีความ 

สําคัญตอองคกรและผูบริโภค ในสถานการณท่ี AEC จะเขามานั้น  ความจําเปนในการสรางการรับรู

ในแบรนด รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดตางๆยอมมีความจําเปน เพ่ือใหแบรนดและสินคากาวไปสู

ตลาดท่ีใหญมากยิ่งข้ึน  ดังนั้น ในปจจุบันท่ีผูบริโภคดําเนินชีวิตและเสพสื่อกันแทบตลอดเวลา จึง

ปฏิเสธไมไดวาสื่อในปจจุบันนั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางการรับรูใหมๆและการจดจําแบรนดไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกิจการธุรกิจไขไกสดเคซีเอฟ 

3. เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคไขไกในประเทศ  มุงเนนใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการ

บริโภค ไขไก และเกิดการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนผานแบรนดเคซีเอฟ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ในการศึกษาเรื่องโครงการจุลนิพนธหัวขอการรีแบรนดและการวางแผนการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือธุรกิจไขไก : บริษัท เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด ( KCF ) เพ่ือเปนแนวทาง

ในการวางแผนการปรับปรุงแบรนด , สื่อสารการตลาดและสรางสรรคสื่อโฆษณาเพ่ือผลิตชิ้นงานท่ี

เหมาะในการสื่อสาร 

 1. ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ โดย 

  1.1 วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับแบรนด อาทิ ความเปนมาของ

องคกร จุดเดนของสินคา ลักษณะของสินคา การทําการตลาดใหแกสินคา คูแขงท่ีมีอยูในตลาด  รวม

ไปถึงศึกษาเก่ียวกับกลุมผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองของแบรนด 

 1.2 วิจัยเชิงคุณภาพโดยการออกแบบสอบถามโดยมุงศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมายในการสื่อสาร ศึกษาดานทัศนคติท่ีมีตอไขไกเพ่ิมคุณคาทาง

สารอาหาร ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคไขไกและศึกษาพฤติกรรมการ

เปดรับสื่อจากจํานวนผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือของดวยตนเอง กลุมตัวอยาง 100 คน 

 1.3 การสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group)กับกลุมเปาหมายท่ีอางอิงจาก 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหสามารถกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ศึกษาถึงทัศนคติ พฤติกรรม 

ความคิดเห็นและการบริโภคในซูเปอรมารเก็ตตลอดจนตลาดชุมชน  รวมถึงชองทางการเปดรับสื่อท่ี

กลุมเปาหมายนิยมใชเปนสวนใหญอีกดวย 

   ส
ำนกัหอ
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 2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากการคนควาเก่ียวกับไขไก ตลาดอุตสาหกรรมไขไกในไทย การ

สงออก-นําเชา ตลอดจนภาพรวมการบริโภคไขไกในไทย และลักษณะการบริโภคของผูบริโภค 

 3. นําผลการวิจัยมาวางแผนภาพลักษณตางๆ ในองคกรและวางแผนในการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือนําไปออกแบบสรางสรรคเพ่ือผลิตชิ้นงานท่ีเหมาะสม 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ใหแบรนดเปนท่ีรูจักในวงกวาง จดจําได หลังจากการรีแบรนดและการทําการตลาด

แบบบูรณาการ สงผลใหยอดขายของแบรนดเพ่ิมข้ึน 

 2.  บริษัท KCF มีสวนแบงการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน โดยแบงจากผูนําการตลาดคือ CP , 

Betagro โดยเฉพาะในตลาดไขไกในประเทศไทยและเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภคในการเลือกบริโภค

ไขไก 

 3.  สรางความรูและทัศนคติท่ีดีตอการบริโภคไขไก เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคไข

ไกท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ 

 1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

 1.1.1 สัมภาษณกลุมผูกอตั้งกิจการแบบเจาะลึก (Indepth Interview) 

 1.1.2 ทําการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 100 คน 

เพ่ือทราบผูบริโภคกลุมเปาหมายและเก็บขอมูลดานพฤติกรรมและทัศนคติเบื้องตนเก่ียวกับไขไก 

 1.1.3 สัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) กับกลุมเปาหมายท่ีอางอิงจาก

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

  1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

       เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากบทความทางอินเทอรเน็ตและสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

2. วิเคราะหและประมวลผลการวิจัยเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการสื่อสารการตลาด 

3. แบบบูรณาการและสรางสรรคโฆษณาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ออกแบบสรางสรรคและผลิตชิ้นงานตามแผนการสื่อสารการตลาดท่ีวางแผนไวไปยัง

กลุมเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไว 

5. สรุปขอเสนอแนะความคิดเห็นจากเจาของกิจการมารายงานและประยุกตปรับปรุง

ชิ้นงานใหเกิดความเหมาะสม 

   ส
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แผนการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1-1 แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ         

 สัมภาษณและทําการวิจัยในเรื่องของทัศนคติ 

 และชองทางการรับสื่อจากกลุมตัวอยาง 

        

 ประมวลผลการวิจัย และสรุปผล 
        

 ออกแบบสัญลักษณของแบรนดและวางแผนกําหนด   

 กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

        

 สรางเครื่องมือการสื่อสารการตลาดและออกแบบ 

 ชิ้นงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานการ 

 สื่อสารการตลาดท่ีกําหนด 

        

 สรุปผลการทํางาน นําเสนอผลการตอบ 

 รับและประสิทธิผลของงาน 

        

 จัดทํารูปเลมจุลนิพนธ         

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การปรับภาพลักษณของสินคา หมายถึง สินคาแตละชนิดมักมีวงจรชีวิตของมัน คือ เกิด 

เติบโต อ่ิมตัว และเสื่อม หรือตาย หรือตกยุค โดยการดูท่ียอดขาย หรือพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยน 

แปลงไปหรือวัฒนธรรมการบริโภคสินคาเปลี่ยนไป จึงตองทําการปรับภาพลักษณสินคาใหสามารถอยู

ในตลาดผลิตภัณฑนั้น ๆ ได  

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่อสาร

การตลาดหลายรูปแบบเขาดวยกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค ท้ังการโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย การประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยจะตองทําอยางตอเนื่องและไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร 

 ซูเปอรมารเก็ต หมายถึง รานคาแบบบริการตนเองอันเปนรูปแบบหนึ่งของรานขายของ

ชํา ซ่ึงเสนอขายสินคาอาหารและของใชในครัวเรือนหลายประเภทโดยจัดจําแนกไวตาม

แผนก ซูเปอรมารเก็ตมีขนาดใหญกวาและมีสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายมากกวารานขายของชําแบบ

ดั้งเดิม และยังจําหนายสินคาท่ีพบไดปกติในรานสะดวกซ้ือ แตก็ยังเล็กกวาและมีสินคาจํากัดประเภท

กวาไฮเปอรมารเก็ตหรือซูเปอรสโตร  

 ไฮเปอรมารเก็ต หมายถึง  สถานท่ีขายสินคา ประเภทอาหาร ราว 60 เนนขายสงคราวละ

มากๆ ลูกคาคือรานโชหวย ท่ีไมตองผานยี่ปว ซาปว ขายสินคาประเภทอาหารราว 40% ลูกคาตอง

บริการตัวเอง เนนอาหารสินคาท่ี สด ใหม ท่ีเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตประจําวัน สวนใหญมักอยูชั้นลาง

ของหางสรรพสินคา ขายสินคาเฉพาะอยาง แตราคาต่ํากวาและไมนิยมเก็บสต็อก 

 พรีเมียม ออรกานิก เอก (Premium Organic Egg) หมายถึง ไขไกท่ีเนนท่ีการเพ่ิมการ

ใสใจในกระบวนการเลี้ยงไก ไกจะปลอดสารปฏิชีวนะ หรือการเลี้ยงไกใหออกไขแบบออรแกนิก  

 ออรกานิก เอก (Organic Egg) หมายถึง ไขไกท่ีเลี้ยงในฟารมเปด รูปแบบการใหอาหาร 

จะปลอยใหหากินโดยธรรมชาติ ไมจํากัดพ้ืนท่ี ไมใชสารเคมีในกระบวนการเลี้ยงใดๆ 

 เวจจี้ เอก (Veggie Egg) หมายถึง ไขไกสําหรับคนรับประทานมังสวิรัติ เลี้ยงในระบบ

ฟารมปด และรูปแบบการใหอาหาร เปนอาหารธัญพืชลวนๆ ใหแมไกกิน 

 แอดเดด แวลูย เอก (Added value Egg) หมายถึง ไขไก ท่ี เนนกระบวนการทาง

ธรรมชาติท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาสารอาหารของไข โดยการใสสารอาหารจําพวก  DHA , OMEGA3 ให

แมไกกิน ในระบบฟารมปด เพ่ือดูแลแมไกไดงายข้ึน ควบคุมความสะอาด และไมใชยาปฏิชีวนะ 

สารเคมีในกระบวนการผลิตใดๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษานั้น เพ่ือนํามาใชอางอิงถึงวิธีคิด    

กําหนดข้ันตอนในการดําเนินงาน และแนวทางในการสรางสรรคผลงาน ท้ังนี้การยกตัวอยางทฤษฎี

ตางๆ ยอมมีความเก่ียวโยงในการศึกษา รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนกรณีศึกษา และแนวทางใน 

การคิดสรางสรรคผลงาน ไปจนถึงการวางแผนการสื่อสารการตลาด ดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีการปรับภาพลักษณตราสินคา  

 2. แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 3. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ  

 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางสรรค  

 5. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

 

1. แนวคิดและทฤษฎีการปรับภาพลักษณตราสินคา (Re-Brand)  

 ในการทําธุรกิจสินคาทุกตัวมักจะมีวงจรชีวิตของมัน คือ การเกิด เติบโต อ่ิมตัว และเสื่อม

ลงหรือ ตายหรือ ตกยุค ฉะนั้น ทุก ๆ ครั้งท่ีผูบริหารมีความรูสึกวาสินคาของตัวเองกําลังจะตกยุคหรือ

อ่ิมตัว นักการตลาดก็มักจะทําการชุบชีวิตสินคานั้นใหม นั่นคือการทํา Re-launch คือการนําเอา

สินคาหรือบริการมาแตงตัวใหม อาจเปลี่ยนการบรรจุหีบหอใหดูทันสมันข้ึน หรืออาจใชวิธีปรับสูตรนิด

หนอย แตระยะหลังเม่ือ Brand หรือสินคาออกสูตลาดมากข้ึนประกอบกับโลกไดสูยุคของโลกาภิวัฒน 

สินคาท่ีเปนประเภทเดียวกันจึงมีมาก สินคาแตตัวแทบจะไมแตกตางกัน ดังนั้นนักการตลาดตองหา

ความแตกตางดวยการปรับเปลี่ยน Positioning ใหมและนั่นคือการทํา Re-Brand  

 บุญอยู ขอพรประเสริฐ (2549, 71) ใหความเห็นเก่ียวกับการปรับภาพลักษณไววา “สิ่ง

หนึ่งท่ีการสรางแบรนดแตกตางจากการเลี้ยงลูกอยางชัดเจนท่ีสุดคือ ‘แบรนดตายแลวเกิดใหมได’ 

หรืออาจจะยังไมตายแตเม่ือแบรนดมีความออนแอหรือมีอาการรอแรปางตาย เราก็สามารถฟนฟูหรือ

ชุบชีวิตใหมใหแบรนดนั้นไดซ่ึงมักเรียกวา ‘Re-brand’ นั่นเอง”  

 Re-brand อาจเปนการปรับเปลี่ยนสูตรใหม ใหทันสมัยข้ึน หรือทําการเปลี่ยนการบรรจุ

หีบหอใหทันสมัยข้ึนหรือท้ังสองอยาง แตสินคานั้นตองเปลี่ยน Positioning ใหมดวย ตั้งแต Logo, 

Brand name, Image, Marketing Strategy, Advertising Theme เราไมจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

Positioning ท่ีกลาวมาใหมท้ังหมดอาจเลือกทําเฉพาะบางอยางก็ไดตลอดจนการสรางภาพลักษณ

ใหม่เพ่ือให้ผู้ บริโภคเกิดความจงรักภักดีกับแบรนด์ไม่เส่ือมคลายโดยหยิบยกเอาสิ่งท่ี เป็น

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ในอดีตมาปรับปรุงและถ่ายทอด  
 1.1 วิธีการทํา การปรับภาพลักษณท่ีนิยมทําในปจจุบัน  

 1.1.1 ปรับภายในองคกร ไมวาจะเปนการสรางสัญลักษณตัวแทนสินคา บริการ สถานท่ี คน 

องคกร หรือแมแตความรูสึก ไมวาเปนชื่อตราสัญลักษณ คําพูดกินใจสั้น ๆ หรือแมกระท่ังสี และการ

รับสัมผัสตาง ๆ โดยสิ่งเหลานี้ตองจดลิขสิทธิ์เพ่ือใหมีผลบังคับทางกฎหมาย สวนใหญแลวการปรับ

ภาพลักษณองคกรจะเริ่มจากภายในกอน  

  1.1.2 สรางคุณคา สรางความประทับใจใหกับสัญลักษณควรกําหนดเปาหมาย (Position) 

ของแบรนดวาตองการสื่อความหมายอะไรใหกับผูบริโภค อะไรท่ีผูบริโภคนึกถึงเม่ือรับรูถึงสินคาและ

บริการ สินคาและบริการจะเปนสิ่งท่ีชวยสรางใหแบรนดนั้นสงผลกับความรูสึกของกลุมเปาหมายได

อยางดี บางแบรนดมีตราสัญลักษณท่ีไมสวยเทาไหร เรียบงาย แตทําใหรูสึกวาเปนสินคามีคุณภาพ 

เปนตน  

 1.1.3 การทําตลาดโดยผานแบรนดตองมีหลักการทําตลาดเพ่ือสนับสนุนแบรนดในเรื่องตางๆ 

เชน การกําหนดคุณภาพของสินคาราคาของสินคาชองทางการจําหนายสินคาหรือแมแตการสราง

ความรูสึกเปนคนสําคัญท่ีไดใชสินคาและบริการนั้น ๆ คุณคาทางดานจิตใจของกลุมเปาหมายนั้นมี

คุณคาทางดานจิตใจของกลุมเปาหมายนั้นมีคาสําหรับแบรนดเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการทําตลาดทุกครั้ง

ตองนึกถึงเสมอวาเรากําลังสรางภาพลักษณใหกับสินคาหรือบริการนั้นไดตรงกับกลุมเปาหมายท่ีเรา

อยากใหรับรูหรือไม  

 1.1.4 ทําใหกลุมเปาหมายไดรับรู เม่ือกลุมเปาหมายรับรูท้ังทางตรงและทางออมในทางท่ีดี 

ในตําแหนงท่ีดีเหมาะสมท่ีสุดกับกลุมเปาหมายเม่ือแบรนดออกสูตลาดยอมหนีไมพนกับการสื่อสารให

ตรงกับแบรนดตองทําใหกลุมเปาหมายรับรูถึงการรับประกันหรือสัญญาท่ีใหไวกับแบรนดวา

กลุมเปาหมายหรือลูกคานั้นจะไดรับตามท่ีแบรนดไดสัญญาทางจิตใจหรือแมแตคํากลาวอางตาง ๆ 

เพ่ือเสริมใหความรูสึกท่ีมีตอแบรนดนั้นแนบแนนมาก  

 1.1.5 ตอกย้ําความรูสึกท่ีดีใหรูคารูสึกดีกับแบรนดสรางคุณคาใหกับแบรนดไมวาจะเปนคํา

สัญญาท่ีใหบุคลากรท่ีดีเยี่ยมภาพลักษณของธุรกิจซ่ึงการสื่อสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธจะมีผลกับ

การตอกย้ําความรูสึกของแบรนดท้ังสิ้น จึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอดังนั้นการสรางชื่อ

อาจจะยาก แตการรักษาชื่อเสียงและความรูสึกท่ีมีตอแบรนดนั้น ๆ ยากกวาซ่ึงตองอาศัยเงินและ

ปจจัยตาง ๆ เปนองคประกอบ  

 1.1.6 ตรวจวัดความรูสึก คอยตรวจสอบความรูสึกของกลุมเปาหมายกับแบรนดท่ีสรางข้ึน

เปนประจํา การจะตอกย้ําความรูสึกของกลุมเปาหมายใหถูกจุดนั้น เราควรจะศึกษาพฤติกรรมและ
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ความรูสึกของกลุมเปาหมายท่ีมีกับแบรนดนั้น ๆ ดวยอยาใชความรูสึกของตนเองเปนตัวตัดสินวาคน

อ่ืนคิดอยางไร เพราะวาความรูสึกของเจาของกิจการมักจะเขาขางสินคาและบริการของตนเองอยู

เสมอดังนั้นการตรวจวัดความรูสึกตางๆจึงควรใชงานวิจัยเพ่ือทดสอบความรูสึกของกลุมเปาหมายวามี

ความรูสึกเชนใดกับแบรนดของเราจริง ๆ  

 1.1.7 ขยายแบรนดควรมีการสรางสวนขยายของแบรนดรูปแบบใหม ๆ ใหเกิดข้ึน เพ่ือสราง

ความรูสึกไมจําเจกับแบรนดเดิม ๆ หรือภาพลักษณเดิม ๆ ใหกับกลุมเปาหมายและตองตรวจวัดความ 

รูสึกของกลุมเปาหมายกับสวนขยายของแบรนดวามีผลกับกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด บางแบรนด

จะกลายเปนคุณลักษณะหลัก ๆ ของสินคาหรือบงบอกถึงคุณลักษณะขององคกร ดังนั้นการสรางสวน

ขยายของแบรนดจึงจําเปนตองมีเพ่ือสรางใหเกิดคุณคาทางจิตใจอีกมุมหนึ่งหรือเนนในดานใดดานหนึ่ง

โดยเฉพาะ  

 1.1.8 ปองกันชื่อเสียงของแบรนดปองกันไมใหแบรนดมีชื่อเสียงในทางท่ีไมดี และปรับปรุงให

แบรนดมีการตอกย้ําคุณคาในรูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ โดยใชการตลาดในการปรับเปลี่ยนภาพ ลักษณ

ของแบรนดใหทันสมัยสินคาบางสินคากวาจะสรางแบรนดมาไดใชเวลานานหลายป แตเม่ือมี

เหตุการณท่ีผันผวน ความรูสึกของกลุมเปาหมายหรือลูกคานั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทันที ซ่ึง

พฤติกรรมเชนนี้มีใหเห็นมากมาย คนเราจะจดจําสิ่งท่ีไมดีไดรวดเร็วกวาการจดจําในสิ่งท่ีดี ๆ ดังนั้น 

เม่ือมีเหตุเกิดข้ึนกับแบรนด ตองแกเกมสอยางรวดเร็ว (Re-Branding) แตหากไมมีเรื่องอะไรมากระ 

ทบกับแบรนด ก็ตองปรับปรุงและตอกย้ําแบรนดอยูเปนประจํา เพ่ือใหเขารูสึกวาแบรนดนี้ทันสมัย 

และเปนสิ่งท่ีกลุมเปาหมายควรท่ีจะหาซ้ือไว  

 1.1.9 ทําสินคาใหมเม่ือมีสินคาใหม บริการใหม ตองพยายามทําใหสินคาใหม หรือ บริการ

ใหมนั้น มีความรูสึก หรือสามารถผสานความรูสึกท่ีกลมกลืนกับ แบรนดเดิมใหไดเม่ือมีสินคาใหม ๆ 

หรือ บริการใหม ๆ และยังใชแบรนดเดิม ๆ ตองพยายามผสมผสานความรูสึกเดิม ๆ ของลูกคากับคุณ 

สมบัติของสินคาใหมหรือบริการใหมใหมีความรูสึกท่ีใกลเคียงกันอยาแตกตางกันมากซ่ึงหากจะ

ตองการสรางใหแตกตางกัน ก็ควรสรางเปนแบรนดใหมไปเลยเพ่ือใชในการขยายตลาดอ่ืน ๆ ไปไดอีก  

 1.1.10 นําแบรนดเขาสูกลุมเปาหมายใหม คอยหาตลาดใหม ๆ เพ่ือใหกลุมเปาหมายใหมรูจัก 

โดยใชฐานเกาเปนตัวสนับสนุนแบรนดใด ๆ ยอมมีกลุมเปาหมายของตนเองแตในบางครั้ง 

กลุมเปาหมายของแบรนดอาจจะสามารถขยายออกไปได  

 ในการทํา Re-Branding ไมไดไดรับรองวาจะตองสําเร็จทุกรายไปบางครั้ง Re-Brand 

แลวสินคาแยลงอีกก็มี สวนใหญท่ี Re-Brand ไมสําเร็จก็มักมาจากความไมแนนอนของเจาของกิจการ 

 และ/หรือความไมเด็ดขาดหรือการตัดสินใจ คือ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (วิทวัส รุงเรือง: 2545)  

 การ Rebranding ไมมีสูตรสําเร็จในตนเองท่ีแนชัด ดังนั้นการปรับตัวและเบนเข็มธุรกิจให 
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ทันสมัยอยูตลอดเวลาจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญไดผูประกอบการจึงตองเปนผูท่ีมีความกระตือรือร้น

พร้อมเปิดใจยอมรับ 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

(Integrated Marketing Communication) 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ เปนการศึกษาเพ่ือเปน

แนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพจากการใชเครื่อง มือ

ในการสื่อสารอยางเหมาะสมเพ่ือผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีสงเสริมตอกิจการ 

 โดยเริ่มจากการศึกษาถึงความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ลักษณะของ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ วัตถุประสงคหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ

เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนและเพ่ือ

เขาใจถึงลักษณะตางๆ ของทฤษฎีและแนวคิดนี้ 

 2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การนําเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด

ตางๆมาใชรวมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและสื่อสารไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมาย ดวยเนื้อหาท่ีมี

ลักษณะจูงใจ รวมท้ังมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัทท่ีวางไว นัก

สื่อสารการตลาดจะประสานเครื่องมือท้ังหมดท่ีสามารถใชในการสื่อสารไดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

โดยไมจําเปนตองใชทุกเครื่องมือ 

 แตใหพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละสถานการณหรือเปนการประสานเครื่องมือ

ตางๆ เพ่ือใหเกิดการรวมพลังกัน แตละเครื่องมือจะสามารถทําหนาท่ีของตนเองเพ่ือใหเกิดผลกระทบ

ในตัวเอง ขณะเดียวกันเครื่องมือนั้นๆ จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเม่ือไป สนับสนุนหรือ มีการทํางาน

รวมกับเครื่องมืออ่ืนๆ และมีการสงเสริมสนับสนุนในตราผลิตภัณฑนั้นๆ (เสริมยศ ธรรมรักษ 2549, 

116) 

 2.2  ลักษณะของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

  จากนิยามดังกลาว Shimp (1997) ไดแสดงลักษณะของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การไว 5 ประการท่ีสามารถสังเกตได คือ 

 2.2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นจะตองกอใหเกิดผลในดานพฤติกรรม 

 2.2.2 จะตองใชทุกรูปแบบของการติดตอ โดยวางกลยุทธสือ่อยางมีศักยภาพ 

 2.2.3 เริ่มจากตัวผูบริโภคแลวยอนกลับไปพิจารณาวา ควรจะใชวิธีการสื่อสารแบบใดท่ี 

มีประสิทธิภาพในการโนมนาวใจผูบริโภคไดดีท่ีสุดซ่ึงลักษณะดังกลาวเรียกวา แนวทาง Outside – In 
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สมุดกลาง
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 2.2.4 ทําใหเกิดพลังรวมกันท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จจากการใชกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.2.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

และผูบริโภคในระยะยาว 

 2.3 วัตถุประสงคหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 การตลาดยุคใหมเปนยุคท่ีขายดวยตรายี่หอ ซ่ึงตรายี่หอนั้นจะมีคุณคาในความรูสึกของ

ผูบริโภคไดตอเม่ือผูบริโภคเขาใจในตรายี่หอนั้นความรูในตรายี่หอ นั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ 2 เรื่อง  

 2.3.1 การรูจักตรายี่หอ ( Brand Awareness) คือ การท่ีผูบริโภคสามารถตอบไดวาสินคา

ประเภทใดประเภทหนึ่งมีตรายี่หอใด ผูบริโภคจดจาได จะไดเปรียบตรายี่หอท่ีผูบริโภคจําไมได 3.2 

ภาพลักษณของตรายี่หอ ( Brand Image) คือ การท่ีผูบริโภครับรูวายี่หอใดยี่หอหนึ่งมีคุณลักษณะ

อยางไร มีประโยชนอยางไรตอผูบริโภค และคุณประโยชนนั้น เปนคุณประโยชนท่ีมีคุณคาสําหรับ

ผูบริโภคและสินคาอ่ืนไมมี 

 2.4 เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 เนื่องจากการสื่อสารการตลาดท่ีผูบริโภคมีสองลักษณะคือ สารท่ีสามารถควบคุมและ

วางแผนได (Planned Messages) และสารท่ีควบคุมและวางแผนไมได (Unplanned Messages) ท่ี

สามารถสื่อสารและเสนอขอมูลของผลิตภัณฑหรือบริษัทซ่ึงสงผลกระทบตอผูบริโภค ซ่ึงเพ่ือใหเกิด

ผลกระทบจากสารท่ีควบคุมและวางแผนไมไดนอยท่ีสุด นักการสื่อสารการตลาดตองเขาใจเครื่องมือ

การสื่อสารการตลาด กําหนดกลยุทธและเลือกใชเครื่องมืออยางเหมาะสม ใหสามารถวางแผนและ

ควบคุมสารใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเรียนรูในสิ่งใหม ๆ อยูตลอดเวลา กลยุทธนี้จึงจะ

ประสบความสําเร็จตามท่ีไดตั้งเปาหมายไวนั่นเอง 
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เครื่องมือทางการ 

ส่ือสารการตลาด 
ลักษณะ ใชเม่ือใด 

การโฆษณาผานสื่อมวลชน 

(Mass Media Advertising) 
จุดมุงหมายของการสื่อสารแบบนี้ 

คือมุงนําเสนอสนับสนนุความคิด 

สินคาหรือบริการ การโฆษณา 

สวนมากมักจะมีเนื้อหาสารที่มุงสู 

กลุมมวลชน โดยผานสื่อวิทย ุ

โทรทัศน นิตยสาร 

- เมื่อตองการเขาถึงผูรับสาร 

กลุมใหญ สรางการรับรูใน 

ตราสินคา (Awareness) 

- วางตําแหนงผลติภัณฑ 

(Product Positioning) 

- สรางภาพลักษณตราสินคา 

(Brand Image) 

การประชาสัมพนัธทางการตลาด 

(Marketing Public Relations 

:MPR) 

การเผยแพรขาวสารเก่ียวกับ 

สินคาหรือใหมีการเอยอางถึงตรา 

สินคาในสื่อมวลชนหรือเพื่อผล 

ทางการตลาดมักจะเปนการ 

ประชาสัมพนัธเชิงรุก (Proactive 

PR) 

- เมื่อตองการสรางความ

นาเชื่อถือ 

ใหกับตราสินคาทาํใหเปนขาว 

- สื่อสารเพื่อใหเขาถึงผูรับสาร 

เปาหมาย 

การประชาสัมพนัธ 

(Public Relations : PR) 
เปนกิจกรรมที่มุงสราง รักษา 

ปองกัน และสงเสริมภาพลักษณ 

ของบริษัทหรือสินคาหรือการใช 

ความพยายามตาง ๆ เพื่อ 

สรางสรรคใหเกิดภาพลักษณใน 

ทิศทางที่ดตีอผลิตภัณฑ และทาํ 

ใหภาพลักษณเหลานั้นประทบัอยู 

ในจิตใจสาธารณชน 

- เมื่อตองการใหสาธารณชนเกิด 

ความสัมพันธที่ดีตอองคกร 

- รักษาความนิยม 

- เมื่อตองการตรวจสอบความ 

คิดเห็นของสาธารณชนและ 

ใหคําแนะนาตอระดับบริหาร 

การตลาดเพื่อผลตอบสนองกลบั 

โดยตรง 

(Direct Response 

Marketing) 

เปนวิธีการทาํการตลาดโดยใช 

ฐานขอมูล ผสมผสานกับการสราง 

ความตองการซื้อ และการ 

ปฏิบัติการหรือดําเนินการเพื่อเติม 

เต็มความตองการของลูกคา 

- เมื่อตองการทาการตลาดแบบ 

หนึ่งตอหนึ่งซึ่งตองรูจักลูกคา 

- เมื่อตองการย้ําการขาย 

ตารางท่ี 2-1 ตารางแสดงลักษณะและโอกาสในการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด(ตอ) 

เครื่องมือทางการ ลักษณะ ใชเม่ือใด 
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ส่ือสารการตลาด 

สื่อ ณ จุดซื้อ 

(Point of Purchase) 
วัสดุที่ใชนําเสนอขอมูลขาวสาร ณ 

จุดที่จะทาํการขายสนิคา ซึ่งมีสวน 

ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซือ้ 

ไดงายข้ึน สะดวกข้ึน หรือการให 

ขอมูลกับผูบริโภคในเร่ืองเหตุผล 

พิเศษหรือความจําเปนที่ผูบริโภค 

ควรจะตองซื้อ 

- เมื่อตองการใหเกิดการย้ําเตือน 

ความทรงจําในตราสนิคา 

- จูงใจใหเกิดการทดลองใชรวมถึง

การซื้อโดยมีเงื่อนไขพิเศษ 

การใชสิทธิอนุญาตทางการ 

คา (Licensing) 
เปนการขายสทิธิทางการคาใหกับ 

บริษัทอ่ืนนาํไปดําเนินการตอ โดย 

บริษัทที่ซื้อหรือไดรับสิทธนิั้น จะ 

สามารถนาํสัญลักษณ หรือสิ่งใดๆ 

ที่อยูในการใหสิทธินั้นไปใช 

- เมื่อตองการเพิ่มการพบเห็น 

ตราสินคาใหมากข้ึน 

- เมื่อตองการเขาสูตลาดใหม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาด 

ตางประเทศ 

การตลาดเชิงกิจกรรมและใหการ 

สนับสนนุหรือเปนผูอุปถัมภ 

(Event and Sponsorship) 

การตลาดเชิงกิจกรรม เชื่อมโยง 

ตราสินคาตามความตองการผาน 

กิจกรรมที่จัดข้ึนหวังผลในดาน 

ภาพลักษณมากกวาธุรกิจ 

การเปนผูสนับสนนุหรือผูอุปถัมภ 

หมายถึง การที่บริษัทเขาไป 

สนับสนนุทางการเงินใหกับ 

กิจกรรมหรือจุดมุงหมายที่จะทาํ 

ใหเกิดความผูกพันกับองคกร 

- ชวยใหตําแหนงของตราสนิคา 

ถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณหรือ 

กิจกรรมที่จัดข้ึน 

- เมื่อตองการสรางความนิยม 

ชมชอบและการเชื่อมโยงในสิ่งทีด่ี 

กับบริษัท 

การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce) 
การขายโดยตรงไปยังลูกคาผาน 

อินเตอรเน็ต 
- เมื่อตองการใหลูกคาเปนผู

เร่ิมตน 

การตลาดภายในองคกร 

(Internal Marketing) 
เปนโปรแกรมการตลาดที่มุงการ 

ขายไปยงักลุมลูกจาง พนักงาน

ภายในองคกร 

- เมื่อตองการใหขอมูล 

พนักงาน 

- จูงใจพนักงานใหเกิดการซื้อ 

ตารางท่ี 2-1 ตารางแสดงลักษณะและโอกาสในการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด (ตอ) 

เครื่องมือทางการ 

ส่ือสารการตลาด 
ลักษณะ ใชเม่ือใด 
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บรรจุภัณฑ (Packaging) สิ่งที่บรรจุหอหุมสินคา 

(Containers) และสิ่งที่ทาํหนาที่ 

จัดแสดงขอมูลขาวสารเพื่อการ 

สื่อสารการตลาด บรรจุภัณฑ 

สามารถเปนทั้งสิง่ที่หอหุมสินคา 

และในขณะเดียวกันตองทําหนาที่ 

ในการสื่อสารอะไรบางอยางของ 

ผลิตภัณฑ 

- เมื่อตองการใหขาวสารใน 

ลักษณะย้ําเตือนความทรงจาํเปน 

ขอมูลขาวสารลาํดับสุดทายที ่

เกิดข้ึน ณ จุดซื้อ 

งานบริการลูกคา 

(Customer Service) 
การตลาดที่จะเกิดข้ึนหลังจาก 

ที่ผูบริโภคซื้อสินคาใหความสาํคัญ 

กับทัศนคติของลูกคาที่มีตอธุรกิจ 

ทําใหเกิดประสบการณทีด่ีหลัง 

การซื้อคือ การบริการหลังการ 

ขายที่ด ีการจัดใหมีฝายลูกคา 

สัมพันธ 

- เมื่อตองการใหเกิดแรงเสริม 

สนับสนนุใหเกิดความรูสึกใน 

ทางบวกเก่ียวกับการซื้อ 

- จัดการกับปญหาซึ่งอาจเกิดข้ึน 

ระหวางการใชสนิคา 

- เมื่อตองการรักษาสัมพันธภาพ 

หลังการขาย 

การจัดงานแสดงสนิคา 

(Trade Show) 
การรวบรวมผูผลิต ผูขายปจจัย 

การผลิตและคนกลางใน 

อุตสาหกรรมเดียวกันมาจัดแสดง 

สินคาและนาํเสนอขอมูลใหกับผู 

ซื้อที่มีศักยภาพ โดยการจัดงานจะ 

มีเปนชวง ๆ 

- เมื่อตองการนําเสนอขอมูลสาธิต 

สินคา และเสนอตัวอยางสนิคา 

และผูกมัดทาํใหเกิดการพูดคุย 

สนทนากันระหวางผูขายที่อยูใน 

อุตสาหกรรมนั้นกับลูกคาที่ม ี

ศักยภาพหรือลูกคาปจจุบัน 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Duncan, Tom, Burnett, John and Moriarty, อางถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ 

และคนอ่ืนๆ,หลักการตลาดสาหรับนักนิเทศศาสตร ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549: 122-126 

 

 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดเชิงประสบการณ  

(Experiential Marketing Communication) 

 แนวคิดดานการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณมุงเนนการสรางประสบการณรวมกับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

กลุมเปาหมายโดยนําไปสูความสัมพันธอันดีและความผูกพันกับแบรนด ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายใน

การสงเสริมอาชีพแกคนในชุมชนยังมีเปาหมายในระยะยาวดานการอนุรักษแกขนมไทยโบราณของ

กิจการวิสาหกิจชุมชนบานขนมไทยในวรรณคดี การศึกษาดานแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด

เชิงประสบการณจึงใชเปนแนวคิดในการทํางานดานการวางแผนการสื่อสารการตลาดใหเกิด

ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายดวยประสบการณ 

 โดยศึกษาแนวคิดแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณใชเปนแนวทาง

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดและสรางสรรคผลงาน คือ กรอบแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิง

ประสบการณ ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ ลักษณะของการสื่อสาร

การตลาดเชิงประสบการณ และรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ 

 3.1 กรอบแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ 

 กรอบแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานหลักในการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ นั่นก็คือ

“การตลาดแบบสัมพันธภาพ (Relationship )” ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงหมายถึง การตลาด

ท่ีเนนการสรางสัมพันธภาพกับลูกคาดวยแรงยึดเหนี่ยวหรือสิทธิประโยชนเพ่ือใหเกิดความภักดีตอ

สินคาหรือองคกรของเรา 

 3.2 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ 

    การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ เปนกลยุทธการสื่อสารตลาดแบบผสมผสานอาศัย

แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการรับรู (Perception) ของ ลูกคากลุมเปาหมายเปนสําคัญ เพ่ือกําหนดรูปแบบ

และกลวิธีในการสื่อสารการตลาดผานกิจกรรมตางๆ โดยเชื่อวาประสบการณตรงท่ีกลุมเปาหมาย

ไดรับท้ังจากการสัมผัส การรับรูและการใชสินคาหรือบริการ ตลอดจนการรวมกิจกรรมการตลาด

ท้ังหลาย ยอมสงผลกระทบตอตราสินคาท้ังสิ้น 

 3.3 ลักษณะของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ 

 3.3.1 การตลาดแบบสัมพันธภาพมีลักษณะท่ีเนนและใหความสําคัญกับการปรับปรุงและ

พัฒนาความสัมพันธในระยะเวลาท่ียาวนาน (Long-term Orientation) เพราะมุงหวังท่ีจะศึกษา

ความสัมพันธท่ีดี และตองการสวนแบงของงบประมาณท่ีมากท่ีสุดในการจับจายของลูกคา

กลุมเปาหมาย (Share of Customer Wallet) อันเปนสําเร็จท่ีคาดหวังจากการตลาดสัมพันธภาพ 

  3.3.2 ให คําม่ันสัญญาและพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม (Commitment and Fulfillment of 

Promises) เม่ือองคกรหรือตราสินคาใหคําม่ันสัญญาใดๆ กับลูกคากลุมเปาหมายแลวควรยึดถือและ

ปฏิบัติตามจึงจะทําใหลูกคากลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจ แลวสะสมเปนความไววางใจและความ

เชื่อม่ันในตราสินคา ในท่ีสุดก็จะกอตัวเปนความภักดีท่ีมีตอตราสินคาตอไป 

 3.3.3 เนนความสําคัญไปท่ีสวนแบงลูกคามากกวาสวนแบงการตลาด (Customer 

Share Not Market Share) การตลาดแบบสัมพันธภาพไดหันเหความสําคัญจากสวนแบงการตลาด 
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ไปเปนสวนแบงลูกคาแทน เพราะตองการเก็บลูกคาเดิมท่ีเคยมีประสบการณในตราสินคาแลวให

ยอนกลับมาซ้ือสินคาซํ้าในปริมาณท่ีมากข้ึน ท้ังในสายผลิตภัณฑเดิมและสายผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพ่ือเปน

การดึงคาใชจายของลูกคากลุมเปาหมายใหมาอยูกับธุรกิจของเราใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยถือวา

การไดสวนแบงลูกคาท่ีมากเปนความสําเร็จระยะยาว 
 3.3.4 ใหความสําคัญกับคุณคาตลอดชวงชีวิตของลูกคา (Customer Lifetime Value) 

ลูกคาแตละคนสามารถสรางประโยชนใหกับธุรกิจไดไมเทากัน ลูกคาคนใดท่ีมีคุณคามากธุรกิจก็จะให

ความสําคัญในระดับตนๆ กอน สวนลูกคาทานอ่ืนๆ ก็จะถูกพิจารณาและใหความสําคัญในลําดับถัดไป 

 3.3.5 ยึดหลักการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Dialogue) แนวคิดการตลาดแบบ

สัมพันธภาพ มักเปดโอกาสใหลูกคากลุมเปาหมายสามารถโตตอบและติดตอสื่อสารกลับได อยางงาย

และสะดวกกับธุรกิจ โดยอาจผานพนักงานบริการลูกคาหรือใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยก็ได การสื่อสาร

แบบสองทางจะชวยใหธุรกิจทราบถึงความตองการอยางแทจริงของลูกคา และไมตองเสียเวลาและ

งบประมาณไปทําวิจัย เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของลูกคากลุมเปาหมายท่ีมีตอตราสินคา นอกจากนี้

ยังสามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคาได

เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 3.3.6 การมุ งสนองความตองการของลูกคา เปนรายบุคคล  (Customization) มุ งให

ความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงความตองการของลูกคา โดยมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

ความตองการของลูกคาแตละรายเปนพิเศษ เพราะการทําธุรกิจท่ีผลิตสินคาท่ีมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือ

ขายคนจํานวนมาก หรือท่ีเรียกวา “One Size Fits All” นั้นไดตกยุคไปเสียแลว 

 3.4 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ 

     สําหรับรูปแบบของในการทําการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณนั้นมีความหลากหลาย

เพ่ือตอบกลยุทธและวัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาดอยางเหมาะสม ดังนี้ 

  3.4.1 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณผานการสัมผัส  (Sense-Marketing 

Communication) 

 การใชประสาทสัมผัสของลูกคากลุมเปาหมายเปนปจจัยนํารองในการสรางประสบการณ

ใหเกิดกับลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังถือวาเปนวิธีการหนึ่งท่ีชาญฉลาด เพราะ

ลูกคากลุม เปาหมายมีโอกาสท้ังไดเห็นและพิจารณารูปโฉม ดีไซน สีสันและรายละเอียดของสินคา

อยางถ่ีถวน นอกจากนี้ยังไดรับฟงขอมูลท่ีเก่ียวกับความแตกตางของสินคาดังกลาวจากพนักงานขาย

อีกดวย ตลอดจนมีโอกาสสัมผัสความแข็งแกรง ทนทานของสินคาไดดวยตนเอง การทําการสื่อสาร

การตลาดเชิงประสบการณผานการสัมผัสนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุน ปลุกปน รุกเราความสนใจและ

สรางความตื่นเตนใหกับลูกคากลุมเปาหมายในเวลาเดียวกัน ตลอดการรวมกิจกรรมทางการตลาด 
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โดยมุงหวังท่ีจะสรางความพึงพอใจและสรางความประทับใจใหกับลูกคากลุมเปาหมายหลังจากไดมี

โอกาสสัมผัสตัวสินคาหรือบริการนั้นๆ แลว 

 3.4.2 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณผานความรูสึก (Feel – Marketing 

Communication) 

 กลวิธี นี้เปนการทําการสื่อสารการตลาดท่ีมุงเนนการกระทํา เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอ

อารมณและความรูสึกของลูกคากลุมเปาหมายเปนหลัก ท้ังนี้ผลของความสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับความ

เขาใจอยางชัดเจนและถองแทใน เรื่องของกิจกรรมท้ังหลายท่ีกอใหเกิดอารมณและความรูสึกท่ีรุนแรง

และมากพอจนสามารถฝงลึกและกอตัวเปน ความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดี อันจะ

สงผลตออารมณและความรูสึกท่ีเกิดจากประสบการณท่ีไดรับนั่นเอง 

 3.4.3 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณผานความคิด (Think - Marketing 

Communication) 

 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณในลักษณะนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยน

อารมณและความรูสึกของลูกคากลุมเปาหมายจากขอท่ีผานมา ใหแปรเปลี่ยนเปนความคิดและ

ทัศนคติท่ีมีตอตราสินคาหรือบริการ อันจะกอตัวและสงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาหรือใชบริการใน

อนาคต 

  3.4.4 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณผานการกระทํา (Act-Marketing 

Communication) 

 กลวิธีการทําการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณในลักษณะนี้ไดถูกออกแบบเพ่ือ 

สรางประสบการณตรงใหกับลูกคากลุมเปาหมาย โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตตามความตองการของนักสื่อสารการตลาด ท้ังนี้ปจจัยของความสําเร็จข้ึนอยูกับความนาสนใจของ

รูปแบบและกิจกรรมท่ีสรางข้ึนวามีมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ความคงทนและถาวรของพฤติกรรม

อันเกิดจากประสบการณท่ีไดรับก็เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสําคัญของความสําเร็จดวยเชนกัน นักสื่อสาร

การตลาดมักนํารูปแบบของกลยุทธมาใชเพ่ือเสริมสรางความสําเร็จ โดยความพยายามท่ีจะผลักดันให

ลูกคากลุมเปาหมายมีโอกาสรวมกิจกรรมการตลาดกับสินคาและบริการใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือ

เปดโอกาสใหลูกคากลุมเปาหมายไดแสดงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับลูกคารายอ่ืนๆ อันนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดีอีกดวย 

 3.4.5 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณท่ีมุงหวังใหเกิดความสัมพันธอันดี 

(Relate-Marketing Communication) 

 กลวิธีนี้มุงหวังท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางลูกคากลุมเปาหมายกับลูกคาราย

อ่ืนๆ ท่ีมีโอกาสใชสินคาและบริการ วิธีนี้มีอิทธิพลและสงผลกระทบตอตราสินคาเปนอยางมากเพราะ

ชวยเชื่อมโยงความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีใชสินคายี่หอ
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ดังกลาว และยังถือวาเปนการปลุกกระแสการยอมรับและสรางความศรัทธาในตราสินคาให เกิดข้ึนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางสรรค (Creativity) 

 ในการสรางสรรคสื่อโฆษณานั้นเปนผสมผสานระหวางเนื้อหาขอมูลท่ีมุงผลทางดานการ

สื่อสารกับความคิดท่ีแตกตางและจินตนาการท่ีทําใหสารนั้นเกิดความโดดเดน ความแตกตาง ซ่ึงตองมี

การออกแบบ การสรางสรรคโดยการหามุมตางพัฒนาจากขอมูลประสบการณนํามาสงเสริมใหเกิดผล

ตามวัตถุประสงคของแผนการสื่อสารการตลาด 

 โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสรางสรรคใชเปนแนวทางในการสรางสรรคสื่อโฆษณาท่ีมี

ความใหมทางความคิดและเกิดผลตามวัตถุประสงคของแผนการสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะสมกับ    

แบรนดโดยสิ่งศึกษาในการทํางาน คือ ความเขาใจในเรื่อง ความหมายและความสําคัญ องคประกอบ

ของความคิดสรางสรรค กระบวนการสรางความคิดสรางสรรค โครงสรางหลักในการสรางสรรคงาน

โฆษณา และกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา 

 4.1 ความหมายและความสําคัญ 

 คําวา “ความคิดสรางสรรค” มีผูใหความหมายไวหลากหลาย ท้ังความหมายของความคิด

สรางสรรคในทางศิลปะ และความคิดสรางสรรคในศาสตรอ่ืนๆ ซ่ึงความหมายตางๆเหลานั้นสามารถ

นําไปประยุกตใชไดกับงานในงานโฆษณาได 

 วนิช สุธารัตน (2547) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ความคิดสรางสรรค

เปนความคิดท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากจินตนาการโดยมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากความคิดของบุคคลอ่ืน

ความคิดสรางสรรคอาศัยฐานจากประสบการณเดิม คือ ความรู ขอมูลขาวสาร การศึกษาเหตุผล และ

การใชปญญาการจัดสรางรูปแบบของความคิดในรูปแบบใหม อาจแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยาง

ประจักษชัดหรือลักษณะท่ีเปนนามธรรม ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานใหมีความคิดเชื่อมโยงจนเกิดความ

ประจักษชัดและกอใหเกิดการคนพบสิ่งใหมๆ ทําใหเกิดเปนผลงานทางศิลปะและวิทยาการสาขาตางๆ

รวมท้ังผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเปนประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ และ

มนุษยชาติ 

 ในขณะท่ีการสรางสรรคการโฆษณา คือ การสรางความเชื่อมโยงกันระหวางแบรนดและ

กลุมเปาหมายโดยแสดงจุดขายของสินคาในรูปแบบท่ีกลุมเปาหมายคาดไมถึงมากอนโดยจุดขายของ

สินคามีท้ังท่ีเปนสิ่งท่ีจับตองไดและจับตองไมได เพราะฉะนั้นกระบวนการสรางสรรคเพ่ือนําเสนอจุด

ขายนั้ นจึ งสามารถใช ได ท้ั งหลักเหตุผลและความรูสึก  หรือใช ท้ั งสองอย างผสมผสานกัน

(Drewniany,Jewler;2008) 
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 จากนิยามขางตนสามารถสรุปไดวาการสรางสรรค คือ ความสามารถในการเชื่อมโยง

ประสบการณสวนตัว และสิ่งแวดลอมรอบตัว ดวยกระบวนการคิด วิเคราะห และกลั่นกรอง เพ่ือผลิต

เปนผลงานท้ังท่ีเปนแนวคิดและสิ่งของซ่ึงมีลักษณะท่ีไมเหมือนใคร แปลกใหม แตกตางจากสิ่งท่ีมีอยู

เดิม และสามารถนามาใชพัฒนาไดจริงโดยมีหลักการและเหตุผลมารองรับ 

 Wells, Burnett, และ Moriarty (2003) กลาววา กระบวนการสรางสรรคในงานโฆษณา

โดยปกติก็มีลําดับข้ันตอนเหมือนการทํางานชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงก็มีนักวิชาการหลายทานไดกําหนดข้ันตอนไว

คลายคลึงกันแตโดยหลักๆ แลว กระบวนการสรางสรรคประกอบดวยข้ันตอนท้ังหมด 5 ข้ันตอน 

(ท่ีมา: Wells, W., Burnett, J., Moriarty, S ;2003 ) 

 Immersion คือ การเรียนรูและทําความเขาใจโจทยของลูกคา 

 Ideation คือ การวิเคราะหโจทยเพ่ือพัฒนาและตอยอดแนวคิดท่ีเปนไปได 

 Brain fog คือ การระดมสมองและความคิดในทีมงานสรางสรรค 

 Incubation คือ การปลอยใหความคิดเปนอิสระไรขีดจากัดในการสรางสรรค 

 Illumination คือ การเกิดแนวคิดท่ีโดดเดนท่ีสุดข้ึน ซ่ึงเม่ือมาจากการผาน 

กระบวนการระดมความคิดมาเปนจํานวนมากในชวงเวลาหนึ่งมักเกิดข้ึนโดยไมไดคาดคิด 

 กลาวโดยสรุป คือ การสรางสรรคงานโฆษณาก็เปนงานชนิดหนึ่งท่ีตองอาศัยกระบวนท่ี

เปนลําดับข้ันตอนแตเปนข้ันตอนท่ีมีความยืดหยุนซ่ึงเปนไปตามสถานการณและวัตถุประสงคของ

โฆษณากอนท่ีจะเพาะบมความคิดออกมาเปนแนวความคิด สรางสรรค ท่ีโดดเดนแปลกใหมรวมท้ัง

สามารถตอบโจทยและแกปญหาใหกับตราสินคาได 

 4.2 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 

 เปนความคิดท่ีมีลักษณะอเนกนัย ซ่ึงประกอบดวย 

 4.2.1 ความคิดริเริ่ม (Originality) มีลักษณะแปลกใหมแตกตางจากของเดิมหรือคิดดัดแปลง

ประยุกตเปนความคิดใหม 

 4.2.2 ความคิดคลองตัว (Fluency) 

 1) ดานถอยคํา (Word Fluency) หลากหลาย ใชประโยชนไดและไมซํ้าผูอ่ืน 

 2) ดานความสัมพันธ (Associational Fluency) จากสิ่งท่ีคิดริเริ่มท่ีเหมาะสม 

 3) ดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปนความคิดท่ีสามารถนําเอา

ความคิดริเริ่มนั้นมาแสดงออกใหเห็นเปนรูปภาพไดอยางรวดเร็ว 

 4) ความคิดคลองดานความคิด (Ideational Fluency) เปนการสรางความคิดให

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว คิดไดทันทีท่ีตองแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.2.3 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) มีความเปนอิสระคิดไดหลายๆ อยาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

 4.2.4 ความคิดสวยงามละเอียดลออ (Elaboration) มีความรอบคอบ มีความคิดสวยงาม 

ดานคุณภาพ มีความประณีต ในความคิดสามารถนาไปประยุกตใชไดอยางมีคุณภาพทุกดาน 

 4.3 กระบวนการสรางความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา 

(Creative Process) 

 ในสวนของกระบวนการสรางความคิดสรางสรรคนั้น James Webb Young ไดเสนอ 

แนวความคิด 5 ข้ันตอน คือ 

 4.3.1 ข้ันรวบรวมวัตถุดิบ 

 - วัตถุดิบเฉพาะ เปนขอมูลวัตถุดิบตางท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีสื่อสาร 

 - วัตถุดิบท่ัวไป เปนขอมูลวัตถุดิบท่ัวๆ ไปท้ังในสวนขององคการ และสภาพแวดลอม

เพ่ือนามาประกอบการสราง ความคิดสรางสรรค ใหสมบูรณ 

 4.3.2 ข้ันบดยอยวัตถุดิบ เปนข้ันการนาขอมูลวัตถุดิบตางๆ ท่ีไดเก็บรวบรวมมาไดนํามาแจก

แจง พิจารณาวิเคราะห หาความสัมพันธ ความเก่ียวของกันของขอมูล 

 4.3.3 ข้ันความคิดฟกตัว 

 4.3.4 ข้ันกําเนิดความคิด 

 4.3.5 ข้ันปรับแตงและพัฒนา ซ่ึงกอนจะนําไปใชปฏิบัติ จะมีการนําเสนอความคิดสูการ

วิพากษวิจารณ เพ่ือการปรับแตงและพัฒนาความคิดใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปนจริง 

 4.4 โครงสรางหลักในการสรางสรรคงานโฆษณา 

 โครงสรางของความคิดสรางสรรคจัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความคิดท่ีมี

ประสิทธิภาพสําหรับงานโฆษณา โดยโครงสรางจะทาหนาท่ีในการกําหนดขอบเขตและกระบวนการ

คิดไดอยางมีระบบ ซ่ึงมีความคิดสรางสรรคจํานวนมากท่ีคิดข้ึนโดยไมใสใจกับโครงสรางเหลานี้ ซ่ึง

ความคิดเหลานี้จะขาดเหตุผลท่ีดี และจะกลายเปนเพียงจินตนาการหรือการแจงขาวสารธรรมดาท่ี

ผูบริโภคจะไมเขาใจหรือผูบริโภคอาจอึดอัดกับการใหขอมูลท่ีเกินพอดี ซ่ึงโครงสรางนี้จะมีผลให

ความคิดสรางสรรคนั้นๆ มีประสิทธิภาพท่ีจะนามาใชในงานโฆษณาไดโครงสรางของความคิด

สรางสรรคจะประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ 

 4.4.1 โฆษณาตองการพูด (สื่อสาร) อะไร? (What to say?) 

 4.4.2 โฆษณาตองการพูด (สื่อสาร) อยางไร? (How to say?) 

 4.4.3 โฆษณาตองการพูด (สื่อสาร) ไปยังผูใด? (Say to whom?) 

 ท้ัง 3 องคประกอบนี้จะตองทํางานตอเนื่องสอดคลองกัน และจะมีผลตอเนื่องถึงกัน

โดยตรงเปนข้ันตอนการสรางสรรคท่ีตอเนื่องและขาดสวนใดสวนหนึ่งไมได 

 4.5 กลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา 
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      การสรางสรรคงานโฆษณาแตละครั้ง การวางกลยุทธนับเปนสวนสําคัญอยางมากเพราะ

ความคิดสรางสรรคท่ีเฉียบคมมิอาจเกิดข้ึนมาจากสุญญากาศหรือความวางเปลาได บอยครั้งท่ี

ความคิดสรางสรรคอันสุดยอดเปนผลลัพธท่ีเกิดจากความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) ท่ี

เฉียบแหลมและแมนยํา จึงอาจกลาวไดวา การมีกลยุทธท่ีโดดเดนเปนตนทางใหสามารถผลิตความคิด

สรางสรรคท่ีนาดึงดูดใจไดนั่นเอง (Aitchison ;2004) ซ่ึงกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาท่ีดีนั้น 

ประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3 ประการ ไดแก 

 4.5.1 มีจัดรวมเพียงหนึ่งเดียว (Strategic Focal Point) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา

โดยรวมนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอการสรางสรรคงานท่ีดี และตอบโจทยการ

โฆษณา 

 4.5.2 การกําหนดตําแหนง (Positioning Statement) เปนสิ่งท่ีจําเปนตองกําหนดใหชัดเจน

ในกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา เพราะเปนสิ่งท่ีบงบอกวา ตราสินคาตองการใหผูบริโภคมี

ความรูสึกกับแบรนดอยางไร 

 4.5.3 แนวคิดสรางสรรคท่ียิ่งใหญ (Big Unifying Idea) เปนสิ่งท่ีควรกําหนดลงไปในกลยุทธ

การสรางสรรคงานโฆษณา โดยตองเปนแนวคิดท่ีนาสนใจ และสามารถตอยอดความคิดเปนโฆษณาท่ี

ดีควรคาแกการจดจํา ท่ีสําคัญแนวคิดดังกลาว จะตองมีความเปนหนึ่งเดียวท่ีผูบริโภคสามารถเขาใจได

ตรงกัน ไมวาจะสรางสรรคในสื่อโฆษณารูปแบบใดก็ตาม 

 ท้ังนี้การกําหนดกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา ดวยการศึกษาขอมูลดั้งเดิม การคนหา

ขอมูลใหมๆ เก่ียวกับสินคา ตลาด คูแขง รวมท้ังผูบริโภคใหเขาใจอยางถองแท แลวนํามาวิเคราะห

อยางละเอียดถ่ีถวนในทุกแงมุม จะทําใหสามารถสรางกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาท่ีมีความ

แมนยําและแข็งแกรง ซ่ึงจะเปนการปูทางใหพาสินคาไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค เปนแนวทางในการทําความเขาใจ

กลุมเปาหมายโดยการศึกษาจากพฤติกรรม ความสนใจ ทัศนคติ ซ่ึงทําใหสามารถวางแผนการสื่อสาร

การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพจากการเปดรับสื่อโดยเต็มใจของผูบริโภคเม่ือสารท่ีใชสื่อสารตรงกับ

พฤติกรรม ความสนใจ และทัศนคติ 

 โดยศึกษาแนวคิดทางพฤติกรรมของผูบริโภคใชเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร

การตลาดและสรางสรรคผลงาน คือ สาระสําคัญของพฤติกรรมของผูบริโภค รูปแบบพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ความหมายและความสําคัญของทัศนคติ ลักษณะ
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และองคประกอบของทัศนคติ กลยุทธการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลักษณะการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอ

การสรางและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 5.1 ความหมายและความสําคัญของแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคEngle, 

Blackwe และ Miniard กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

คนหาและการบริโภคใชผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวม

เพ่ือใหกิจกรรมนั้นลุลวง” 

 เสรี วงษมณฑา (2548 , 32-46) กลาววา พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออก

ของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ การใช การประเมินผล หรือการจัดการกับสินคาและ

บริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได ในขณะท่ีในป2542 เขาได

ใหอีกความหมายวา ผูบริโภคท่ีมีความตองการ ซ้ือและมีอํานาจในการซ้ือทําใหพฤติกรรมในการซ้ือ

และพฤติกรรมการใชโดยปจจัยขางตนจะมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริโภค และสามารถ

แปลความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูบริโภคในสวนท่ีเก่ียวของการ

แสวงหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2583 , 3) ใหความหมายวา กระบวนการตัดสินใจท่ีมีมาอยูกอนแลว

เหลานี้ หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีวาในขณะใดขณะหนึ่งท่ีผูบริโภคซ้ือสินคานั้นจะ

มีกระบวนการ ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาตางๆ ท่ีมีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติและคานิยม

ของเขามากอนแลวเสมอตั้งแตเล็กจนโตถึง ณ จุดซ้ือสิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

นั้นดวย 

 กลาวโดยสรุปคือ พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา ของบุคคลในการแสวงหา

เพ่ือใหไดมาเพ่ือตอบสนองความตองการของ ผูบริโภค โดยมีกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนเปน

ตัวกําหนดการกระทําของผูบริโภค  
 5.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  

 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคมีเปาหมายเพ่ือทราบถึงลักษณะของ

ผูบริโภคและความตองทางดานตาง ๆ นําไปสูการจัดสวนประสมทางการตลาด เพ่ือกระตุนและสนอง

ความตองการของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายไดถูกตองและเหมาะสมโดยลักษณะของผู ซ้ือนั้นจะไดรับ

อิทธิพลมาจากปจจัยหลัก ๆ ดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2541, 130-138)  

 5.2.1 ปจจัยทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของ

บุคคล ซ่ึงนักตลาดตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะการเปลี่ยนแปลง

เหลานั้นไปกําหนดทิศทางการตลาดท้ังนี้ตองศึกษาคานิยมในวัฒนธรรมและกําหนดกลยุทธทาง

การตลาดใหสอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพ้ืนฐานวัฒนธรรม

ยอยและข้ันทางสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

 1) วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เชน

ลักษณะนิสัยเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยทําใหมีลักษณะพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน  

 2) วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) เปนวัฒนธรรมของแตละกลุม ท่ี มี

ลักษณะเฉพาะโดดเดนซ่ึงมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอนลักษณะวัฒนธรรมยอยประ 

กอบดวย กลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมอายุ และกลุมเพศ  

 3) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกของสังคมออกเปน

ระดับฐานะท่ีแตกตางกัน โดยแตละชนชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะ

อยาง ลักษณะชั้นทางสังคมสามารถแบงเปนกลุมยอยได 6 ระดับดังนี้  

 ระดับท่ี 1 ระดับสูงอยางสูง (Upper-upper Class) ไดแก ผูท่ีมีชื่อเสียงเกาแกเกิดมาบน 

กองเงินกองทอง หรือกลุมผูดีเกา 
 ระดับท่ี 2 ระดับสูงอยางต่ํา (Lower-upper Class) เปนชั้นของคนรวยหนาใหม บุคคล

เหลานี้เปนผูยิ่งใหญในวงการบริหาร เปนผูท่ีมีรายไดสูงสุดในจํานวนชั้นท้ังหมด จัดอยูในระดับมหา

เศรษฐ ี 

 ระดับท่ี 3 ระดับกลางอยางสูง (Upper-middle Class) เปนกลุมผูท่ีไดรับความ สําเร็จ

ทางอาชีพ สมาชิกชั้นนี้สวนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุมนี้เรียกกันวาเปนตาเปนสมองของ

สังคม  

 ระดับท่ี 4 ระดับกลางอยางต่ํา (Lower-middle Class) เปนพวกท่ีเรียกวาคนโดยเฉลี่ย

ประกอบดวยพวกท่ีไมใชฝายบริหาร เจาของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานนั่งโตะระดับต่ํา ไดแก 

พนักงานระดับปฏิบัติการ และขาราชการระดับปฏิบัติงาน  

 ระดับท่ี 5 ระดับต่ําอยางสูง (Upper-lower Class) เปนกลุมผูใชแรงงาน และมีทักษะ

พอสมควร ถือเปนชั้นท่ีใหญท่ีสุดในชั้นทางสังคม  

 ระดับท่ี 6 ระดับอยางต่ํา (Lower-lower Class) ประกอบดวยคนงานท่ีไมมีความชํานาญ

กรรมกรรายไดต่ํา กลุมชาวนาท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง ชนกลุมนอย  

 5.2.2 ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ือ  

 1) กลุมอางอิง หมายถึงกลุมใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวของกัน ระหวางคนในกลุม

แบงเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพ่ือนสนิท มักมีขอจํากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้น

ทางสังคม และชวงอายุ และกลุมทุติยภูมิ เปนกลุมทางสังคมท่ีมีความ สัมพันธแบบตัวตอตัวแตไมบอย 

มีความเหนียวแนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ  

 2) ครอบครัว เปนสถาบันท่ีทําการซ้ือเพ่ือการบริโภคท่ีสําคัญท่ีสุด นักการตลาด

จะพิจารณาครอบครัวมากกวาพิจารณาเปนรายบุคคล  
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 3) บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุม

อางอิง ทําใหบุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกตางกันในแตละกลุม  

 5.2.3 ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซ้ือมักไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคล

ทางดานตาง ๆ เชน อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว บุคลิกภาพ และ 

รูปแบบการดํารงชีวิต ความแตกตางของประชากรในสังคมสามารถแยกไดจากลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ขนาดครอบครัว ท่ีอยูอาศัย ภูมิศาสตร ขนาด

ของจังหวัด ข้ันตอนวงจรชีวิตของครอบครัว ซ่ึงประชากรท้ังหมดตางมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีมีความ

เก่ียวโยงกับคานิยมหรือคุณคา โดยคานิยม หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหมายถึงรูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษยท่ีแสดงออกในรูปของ กิจกรรม ความ

สนใจ ความคิดเห็น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  1)  กิจกรรม ไดแก การทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมสังคม การใชเวลาวาง การ

พักผอนสมาชิกคลับ การรวมกิจกรรมชุมชน การเลือกซ้ือ กีฬา  

 2) ความสนใจตอสิ่งตาง ๆ ไดแก ความสนใจตอครอบครัว ความสนใจตอบาน 

หนาท่ีการงาน การเขารวมกิจกรรมชุมชนการหาเวลาวางพักผอน ความนิยมตอสิ่งตาง ๆ ความสนใจ

ในการรับประทานและอาหาร การบริโภคสื่อ สนใจแสวงหาความสําเร็จดานตาง ๆ และ  

  3) ความคิดเห็น ไดแก ความคิดเห็นตอตัวเอง ความเห็นเก่ียวกับปญหาสังคม 

ความเห็นเก่ียวกับการเมือง ความเห็นเก่ียวกับธุรกิจ ความเห็นเก่ียวกับเศรษฐกิจ ความเห็นตอ

การศึกษาของสังคม ความเห็นตอผลิตภัณฑ ความคิดเห็นเรื่องอนาคต และความคิดเห็นตอวัฒนธรรม

ของสังคมรูปแบบการดํารงชีวิตข้ึนอยูกับวัฒนธรรมชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคลดวย

นักการตลาดจึงเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต เชน 

รูปแบบการดํารงชีวิตของนักธุรกิจและขาราชการจะมีความแตกตางกัน  

 รูปแบบการดํารงชีวิตของคนกลุมตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญท่ีชวยกําหนดพฤติกรรมในการ

แสดงออกของคนเหลานั้นใหมีแนวโนมไปในทางท่ีใกลเคียงกับคนในกลุมเดียวกันเพราะตางมีกิจกรรม 

ความสนใจหรือแมแตความคิดเห็นท่ีคลายคนในกลุมโดยสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาคนใน

กลุมตาง ๆ ไดเปนอยางดี  

 5.2.4 ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา 

ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและใชสินคา ปจจัยภายใน

ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ บุคลิกภาพ และ แนวความคิดของ

ตนเอง  

 นอกจากปจจัยขางตนพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ

และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยาถูกกําหนดดวยครอบครัว
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สวนครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคมรวมถึงสังคมจะถูกกําหนดดวยวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน (สม

จิตร ลวนจําเริญ 2541: 64-66)  

 1) ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition) สรีระเปนปจจัยเบื้องตนใน

การกําหนดพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค สรีระจึงมีบทบาทมากท่ีสุดในการ

ตัดสินใจของมนุษย เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเพราะสิ่งเหลานี้เปนความตองการของรางกาย สวนใหญ

เปนปจจัย 4 ประกอบดวย อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ท่ีบังคับใหเราตองประพฤติ

ปฏิบัติ เชน เราจําเปนตองรับประทานอาหารเพราะหิว  

 2) สภาพจิตวิทยา  (Psychological Condition) เป นลักษณะของความ

ตองการท่ีเกิดจากสภาพจิตใจซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความตองการสินคาท่ีตางกันสภาพจิตวิทยาเปน

สิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญกวาสรีระเพราะสรีระเปนพ้ืนฐาน เชน ความหิวเปนพ้ืนฐาน แตจะรับประทาน

อะไรท่ีไหนถือวาเปนสภาพทางจิตวิทยา  

 3) ครอบครัว (Family) เปนกลุมสั งคมเบื้ องตน ท่ีบุคคลเปนสมาชิกอยู 

ครอบครัวเปนแหลงอบรมและสรางประสบการณของบุคคลเปนท่ีซ่ึงถายทอดนิสัยและคานิยม 

ลักษณะของครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมอ่ืน ๆ  

 4) สังคม (Social group) เปนสิ่งท่ีอยูรอบตัวเราซ่ึงจะมีผลท่ีเราตองทําตัวให

สอดคลองกับบรรทัดฐาน (norm) ของสังคมการท่ีผูบริโภคเปนคนชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชนชั้น

ต่ํา ซ่ึงแตละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกัน  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ไมวาเราจะอยูในชนชั้นใดก็ตามก็จะตองมีวัฒนธรรม

เปนตัวครอบงําวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตท่ีคนในสังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตามกันเพ่ือความงอกงาม

ของสังคมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนจึงกลาวไดวาวัฒนธรรมไมใชสิ่งท่ีถาวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดแต

อาจจะใชเวลานานเนื่องจากเปนการยอมรับของสังคมท่ีกวางขวางและเปนสิ่งท่ียอมรับกันมานาน  

 ดังนั้น ไมวาจะเปนปจจัยดานสรีระ จิตวิทยา ครอบครัว สังคม หรือแมกระท่ังวัฒนธรรม

ตางก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคท้ังสิ้นเพราะตางเก่ียวพันเก้ือหนุนกันและเปนสวน

หลอหลอมอยูในตัวของบุคคลทุกคน  

 5.3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

  ในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการใดของผูบริโภคจะตองผานข้ันตอนหลักๆ  

6 ข้ันตอน ดังนี้  

 5.3.1 การรับสิ่งเรา (Stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุน (Cue) หรือ แรงขับ (Drive) ซ่ึงเปนเหตุ

จูงใจใหบุคคลกระทําหรือปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง ผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราจากหลาย ๆแหลง คือ สิ่งเรา

จากสังคม (Social Cue) เกิดจากการติดตอสังสรรคกันระหวางบุคคลซ่ึงไมเก่ียวของกับผูขายสินคา 

เชน การพูดคุยกับเพ่ือน สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนรวมงานและบุคคลอ่ืน ๆ สิ่งเราจากการโฆษณา 
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(Commercial Cue) เกิดจากผูขายสงขาวสารการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เพ่ือจูงใจใหคนเกิดความ

สนใจในผลิตภัณฑและบริการท่ีเสนอขาย ซ่ึงไมวาจะเปนการโฆษณา การขายโดยบุคคล และกิจกรรม

การสงเสริมการขายท้ังหมดถือวาเปนสิ่งเราท่ีเกิดจากการโฆษณา สวนสิ่งเราท่ีไมใชการโฆษณา 

(Noncommercial Cue) มักจะมาจากขาวสารจากแหลงท่ีเปนกลางไมลําเอียง เชน Consumer 

Reports หรือเอกสาร รายงานตาง ๆ ของรัฐบาลซ่ึงเปนแหลงขาวท่ีไดรับความเชื่อถือสูง และสิ่งเราท่ี

เกิดจากแรงขับภายในรางกาย (Physical Drive) เกิดข้ึนจากประสาทสัมผัสทางรางกายไดรับ

ผลกระทบทําใหเกิดความหิว ความกระหาย และความกลัว เปนตน  

 1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) เม่ือผูบริโภคไดรับสิ่งเราจะมีสวนจูงใจ

ทําใหเกิดการรับรูปญหา ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกับสถานการณท่ีไมสมดุลระหวางสภาวะท่ีเปน

จริง (Actual State) กับสภาวะท่ีปรารถนา (Desired State) และความพยายามของบุคคลท่ีอยากจะ

ใหบรรลุสภาวะท่ีปรารถนาจะเปนผลทําใหเกิดความตองการ ซ่ึงความตองการนี้เองท่ีเปนรากเหงาหรือ

ตนตอแหงพฤติกรรมของมนุษยท้ังมวลโดยหากปราศจากความตองการแลวพฤติกรรมใด ๆ ก็จะไม

เกิดข้ึน การรับรูปญหาของผูบริโภคมาจากการท่ีพบวาผลิตภัณฑหรือบริการท่ีพิจารณาวาจะซ้ืออาจ

สามารถแกปญหาความ-ขาดแคลน หรือความปรารถนาของตนท่ียังไมไดรับการตอบสนอง 

(Unfulfilled Desire) เชน เม่ือผูหญิงวัยทํางานคนหนึ่งพบวาเพ่ือนผูหญิงในท่ีทํางานมีการแตงกายดูดี

เปนท่ีชื่นชมของคนอ่ืน ๆ ในขณะท่ีตนเคยถูกตําหนิในเรื่องนี้ จึงเกิดความตองการหาความรูเรื่องการ

แตงกายจากนิตยสารสตรีท่ีมีการแนะนําในเรื่องนี้มาชวยในการหาแนวทางการแตงกายใหกับตนบาง 

เปนตน  

 2)  การแสวงหาขอมูล (Information Search) หลังจากผูบริโภคไดรับรูปญหาแลวก็

จะเริ่มแสวงหาขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีซ้ือนั้น โดยเบื้องตนจะแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูล

ในตัวผูบริโภคเองกอน (Internal Search) ซ่ึงมาจากความรู ท่ี เกิดจากความทรงจําท่ีสั่งสมจาก

ประสบการณท่ีผานมาเชน ความรูเก่ียวกับสินคาท่ีซ้ือซํ้า ๆ บอย ๆ ซ่ึงสามารถนํามาประกอบการ

ตัดสินใจไดแตหากพบวาความรูและประสบการณท่ีผานมาไมเพียงพอก็จะแสวงหาขอมูลจากแหลง

ภายนอกเพ่ิม (External Search) โดยจะเกิดเม่ือการตัดสินใจซ้ือสินคานั้นอาจมีความเสี่ยงตอความ

ผิดพลาดสูงและคาใชจายในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจต่ําแหลงขอมูลภายนอก

อาจหามาไดจากหลายแหลงเชน จากแหลงบุคคลโดยมาจากสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพ่ือนฝูง เพ่ือน

บาน เพ่ือนรวมงาน จากแหลงโฆษณาซ่ึงไดจากการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ พนักงานขาย ผูจําหนาย 

บรรจุภัณฑและการจัดแสดงสินคาตางๆนอกจากนั้นยังมาจากแหลงสาธารณะซ่ึงก็คือหนวยงานองคกร

ตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีสํารวจจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการและจากแหลง

ประสบการณโดยมาจากบุคคลท่ีมีประสบการณดานการจัดดําเนินการตรวจสอบและการใชสินคาและ

บริการนั้นโดยตรง  
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 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะใชขอมูลความรู

ท่ีเก็บไวในความทรงจําและรวบรวมขอมูลท่ีแสวงหามาไดจากภายนอกโดยกําหนดเปนเกณฑในการ

ประเมินข้ึนซ่ึงจะชวยใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสียสําหรับทางเลือกแตละทางไดวิธีท่ีจะ

ชวยใหทางเลือกแคบลงเพ่ือเลือกไดงายข้ึนก็คือ การเลือกจากลักษณะเดนบางอยางของสินคามาเปน

เกณฑในการพิจารณา ซ่ึงหากสินคาใดไมมีลักษณะดังกลาวก็จะคัดออกจากรายการไป ซ่ึงผลิตภัณฑใด

ท่ีมีลักษณะเดนเปนพิเศษอยางชัดเจนเหนือผลิตภัณฑอ่ืนก็จะถูกเลือก  

 4) การซ้ือ (Purchase) หลังจากประเมินทางเลือกอยางดีท่ีสุดแลวผูบริโภคก็พรอมท่ี

จะซ้ือสินคา แตท้ังนี้ก็มีสิ่งท่ีตองพิจารณาอีก 3 ประการ คือ สถานท่ีซ้ือซ่ึงอาจซ้ือท่ีรานจําหนาย ซ้ือท่ี

ท่ีทํางาน หรือ ซ้ือท่ีโรงเรียน อีกประการคือ เง่ือนไขในการซ้ือโดยท่ีผูบริโภคในปจจุบันจะตัดสินใจวา

จะซ้ือเงินสด ซ้ือเงินผอน หรือซ้ือทางไปรษณีย อาจใชชองทางชําระเงินทางบัตรเครดิต เปนตน และ

ประการสุดทายในเรื่องของความพรอมท่ีจะจําหนาย หมายถึง ความพรอมในการสงมอบสินคาหรือ

ใหบริการใหลูกคาไดทันที ระยะเวลาในการสั่งสินคา ความสะดวกในการขนสงไปถึงผูบริโภค ซ่ึงหาก

องคประกอบท้ัง 3 ประการเปนท่ีพอใจแกผูบริโภคก็จะเกิดการซ้ือข้ึน แตหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะ

เปนสาเหตุใหเกิดการรีรอหรืออาจตัดสินใจไมซ้ือไดแมวาตัวสินคาอาจไมมีปญหาใด ๆ เลยก็ตาม  

 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) หลังจากการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑแลวผลท่ีตามมาอาจทําใหไดรับความพอใจหรือไมพอใจอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงหากไดรับ

ความพอใจความแตกตางระหวางสภาวะท่ีเปนจริงหรือสภาวะท่ีเปนอยูเดิมกับสภาวะท่ีพึงปรารถนา

อยากจะใหเปนก็จะหมดไปซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึกพอใจหากสิ่งท่ีเขาคาดหวังท้ังหมดไดรับการ

ตอบสนอง  

 ผูบริโภคมักจะมีความกังวลใจ (Anxieties) เสมอหลังจากการซ้ือและอาจเกิดความ-ไม

ม่ันใจวาการตัดสินใจซ้ือของตนถูกตองหรือไม ซ่ึงในทางจิตวิทยาเรียกสภาพของจิตใจเชนนี้วา 

Cognitive Dissonance และจะเกิดข้ึนเสมอหลังจากท่ีตองตัดสินใจซ้ือของท่ียากและสําคัญโดย

ผูบริโภคจําเปนตองเลือกจากตัวเลือกท่ีมีความสําคัญใกลเคียงกัน (Belch & Belch, 1993: 139) เชน 

การซ้ือไขไกหรือไขเปด เม่ือผูบริโภคตกอยูในสภาพกังวลใจก็จะหาวิธีลดความกังวลใจใหนอยลงหลาย

วิธี โดยอาจจะมองหาโฆษณาหรือขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เพ่ือมาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา และอาจ

หาเพ่ือนหรือคนรูจักท่ีซ้ือสินคาเชนเดียวกับตนและไดรับความพึงพอใจเพ่ือเปนการยืนยันการตัดสินใจ

ซ้ือของเขาวาเปนการตัดสินใจซ้ือท่ีถูกตองแลว และอาจหลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารท่ีสนับสนุนยกยอง

ผลิตภัณฑท่ีเขาไมไดซ้ืออีกดวย (Boone & Kurtz, 1995: 272)  

 เม่ือบุคคลผานกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือในข้ันตอนตาง ๆ ซ่ึงเปนภาวะดานการ

ประมวลผลภายในจิตใจของผูบริโภคเองโดยตองอาศัยขอมูลและประสบการณท่ีผานมาเปนสวนชวย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

เปนอยางมากจึงจะสามารถสรุปเปนพฤติกรรมการซ้ือและการหาความม่ันใจท่ีสนับสนุนผลการ

ตัดสินใจซ้ือดังกลาวนั้น  

 5.4 รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

 นักการตลาดมองการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเหมือนกับการตัดสินใจเพ่ือแกปญหา เปน

พฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผลเพ่ือมุงไปสูเปาหมาย การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบางอยางผูซ้ือใหความสําคัญใน

การซ้ือนอยมากเพราะเปนผลิตภัณฑท่ีคุนเคย เคยซ้ือบอย ๆ ราคาไมแพง ความเสี่ยงแทบจะไมมี 

ดังนั้น การตัดสินใจซ้ือจึงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วซ่ึงนักการตลาดเรียกการซ้ือลักษณะนี้วา การ

ซ้ือท่ีใชความพยายามในการซ้ือนอย หรือ Low-Involvement Purchases แตการซ้ือผลิตภัณฑ

บางอยางผูซ้ือใหความ สําคัญในการซ้ือมาก เพราะเปนผลิตภัณฑท่ีไมคุนเคย หรือไมเคยซ้ือ ราคาแพง

และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นกอนตัดสินใจซ้ือจําเปนจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม การตัดสินใจจึงตองใชความ

พยายามสูง ใชเวลามาก และมีข้ันตอนสลับซับซอน ซ่ึงนักการตลาดเรียกการซ้ือลักษณะนี้วา การซ้ือท่ี

ใชความพยายามในการซ้ือสูง หรือ High-Involvement Purchases (Lamb et al., 1992: 80) ใช

ความพยายามในการซ้ือสูง หรือ High-Involvement Purchases (Lamb et al., 1992: 80)  

 ดังนั้น รูปแบบการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจึงสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ โดย

อาศัยระดับของการแกปญหา ตั้งแตการใชความพยายามนอยท่ีสุด จนถึงการใชความพยายามมาก

ท่ีสุด ไดเปน 3 รูปแบบ  (McCarthy & Perreault, 1990: 186-187) 

 5.4.1 พฤติกรรมการซ้ือตามปกติ (Reutilized Response Behavior) เปนพฤติกรรมการซ้ือ

ตามปกตินิสัยซ่ึงเปนแบบท่ีงายท่ีสุด เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือซ้ือสินคาราคาถูกและตองซ้ือบอย ๆ การซ้ือสินคา

ประเภทนี้ผูซ้ือใชเวลาในการตัดสินใจนอยมาก เพราะวาเขารูจักและคุนเคยกับผลิตภัณฑเปนอยางดี รู

วาผลิตภัณฑดังกลาวมีตราหรือยี่หอสําคัญอะไรบาง และเขาชอบซ้ือตราอะไรมากท่ีสุด ตัวอยางเชน 

การซ้ือบุหรี่ สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก น้ําอัดลม เปนตน พฤติกรรมการซ้ือแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา พฤติกรรมการแกปญหาตามความเคยชิน  

 5.4.2 พฤติกรรมการซ้ือท่ีตองแกปญหาบางอยาง (Limited Problem Solving) เปน

พฤติกรรมการซ้ือซ่ึงมีความยุงยากมากกวาแบบท่ี 1 เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือตองเผชิญกับตราของสินคาบาง

ชนิดซ่ึงไมคุนเคย แมวาจะเปนผลิตภัณฑท่ีรูจักดี เชน ผูหญิงคนหนึ่งตองการซ้ือโลชั่นลดเลือนริ้วรอย

ยี่หอหนึ่ง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีเขาคุนเคยดี แตผูขายอาจแนะนําใหซ้ือยี่หอใหมซ่ึงมีคุณภาพดีกวาและ

ราคาแพงกวา ในกรณีนี้ผูซ้ืออาจจะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เพราะโลชั่นลดเลือนริ้วรอยยี่หอนี้เขายังไม

เคยรูจัก เขาอาจจะถามเพ่ือหาความรูจากพนักงานขาย คอยติดตามจากโฆษณาตาง ๆ เพ่ือใหรูจัก 

โลชั่นยี่หอนี้มากข้ึนจึงคอยตัดสินใจซ้ือ จะเห็นไดวาพฤติกรรมการซ้ือในแบบนี้ผูซ้ือรูจักระดับของ

ผลิตภัณฑเปนอยางดีแตไมคุนเคยกับตราบางตรา หรือลักษณะผลิตภัณฑบางอยาง จึงจําเปนตองหา

ขอมูลเพ่ิมเติมกอนตัดสินใจเลือกซ้ือ การซ้ือในลักษณะนี้จึงเปนการซ้ือท่ีตองแกปญหาบางอยางกอน
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กรณีเชนนี้เกิดจากผูซ้ือไมมีความม่ันใจในการซ้ือจึงตองหาทางลดความเสี่ยงใหนอย ลงดวยการหา

ขอมูลเพ่ิมเติม ดังนั้นนักการตลาดจึงจําเปนตองจัดโปรแกรมการติดตอ สื่อสารและการประชาสัมพันธ

ท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความเขาใจและความเชื่อม่ันใหกับผูซ้ือในผลิตภัณฑตราใหมนั้น  

 5.4.3  พฤติกรรมการซ้ือท่ีตองแกปญหาอยางมาก (Extensive Problem Solving) เปน

พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีมีความยุงยากมากท่ีสุด เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือตองเผชิญกับการซ้ือผลิตภัณฑซ่ึงไม

คุนเคย และท้ังยังไมทราบดวยวาจะนําไปใชอยางไร เชน บุคคลหนึ่งเกิดความสนใจอยากซ้ือเครื่อง

สเตอรริโอรุนใหมเปนครั้งแรกในชีวิตของเขา เขาเพียงแตเคยไดยินยี่หอของเครื่องเสียงอ่ืน ๆ เชน 

Cobra, Panasonic และ Midland เปนตน แตเขาไมมีความรูหรือขอมูลเก่ียวกับเครื่องเสียงจึงไมรูวา

จะเลือกซ้ือยี่หอไหน แบบไหนดี นั่นคือ เขาอยูในสภาพท่ีตองแกไขปญหาอยางมากจึงจะสามารถ

ตัดสินใจซ้ือได  

 นักการตลาดจะตองเขาใจวาผูซ้ือมุงหวัง (Prospective Buyer) เขาเสาะแสวงหาขอมูลและ

ประเมินผลกอนตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑประเภทนี้อยางไร เพ่ือจะไดจัดหาขอมูลเอ้ืออํานวยใหผูซ้ือ

มุงหวังไดมีความรูเก่ียวกับลักษณะผลิตภัณฑ จุดเดนสําคัญตาง ๆ รวมตลอดถึงฐานะหรือตําแหนงของ

ผลิตภัณฑเพ่ือเปนการจูงใจและสรางภาพพจนผลิตภัณฑในทางดีเพ่ือใหผูซ้ือตัดสินใจซ้ือดวยความ

ม่ันใจ 

 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท้ัง 3 รูปแบบดังกลาวจะเห็นไดวาการตัดสินใจซ้ือแต

ละแบบข้ึนอยูกับระดับของการคนหาขอมูล (degree of search) ระดับของการมีประสบการณใน

การซ้ือมากอน  (Degree of Prior Experience) ความถ่ีในการซ้ือ  (Frequency of Purchase) 

ปริมาณความเสี่ยงท่ีไดรับ  (Amount of Perceived Risk) และความกดดันทาง ดานเวลา (Time 

Pressure)  

 5.5 ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  

 5.5.1 ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค  

 5.5.2 ชวยใหผูเก่ียวของสามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน  

 5.5.3 ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีข้ึน  

 5.5.4 เพ่ือประโยชนในการแบงสวนตลาด เพ่ือการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ให

ตรงกับชนิดของสินคาท่ีตองการ  

 5.5.5 ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพ่ือความไดเปรียบคูแขงขัน  

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทําใหผูจัดทําไดทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค เพ่ือท่ีจะทํามาศึกษากลุมผูบริโภคเปาหมายของเลือกใชบริการ ผูซ้ือมีกระบวนการอยางไร
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บางในการแสวงหาขอมูลซ้ือผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซ้ือ โดยสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใช

ประกอบการวางแผนการสื่อสารใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการของผูซ้ือตอไป 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเบื้องตนเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพเพ่ือทราบขอมูล สถานการณทางการตลาดและการสื่อสารในปจจุบันของธุรกิจไขไกเพ่ิม

คุณคาทางสารอาหาร โดยทําการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสามารถระบุกลุมเปาหมาย ทราบพฤติกรรมการ

บริโภคไขไก และทัศนคติเบื้องตนท่ีมีตอไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร จากนั้นจึงทําการวิจัยเชิง

คุณภาพ เพ่ือทราบในดานอิทธิพลตอการตัดสินใจ ทัศนคติเก่ียวกับไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร 

และพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย โดยนําผลการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมา

วิเคราะหเพ่ือนํามาประกอบในการรีแบรนดและวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ตลอดจนหาแนวคิดรวมถึงรูปแบบการสื่อสารท่ีเกิดผลท้ังดานการรับรู ความสนใจและการซ้ือกับ

กลุมเปาหมาย 

 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ผูใหสัมภาษณคือ 

คุณพรพรรณ ศรมยุรา ผูซ่ึงเปนบุตรสาวของผูกอตั้งกิจการเกษมชัยฟารมกรุป  

 การวิจัย เชิ งปริมาณ โดยการออกแบบสอบถาม  (Questionnaire) และการสั งเกต

(Observation) การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการแจกแบบสอบถามแบบภาคสนาม

ท้ังหมดจํานวน 100 ชุด ท่ีบริเวณซูเปอรมารเก็ตสาขาตางๆ ท่ีเปนตัวเมือง เชน ลาวิลลา สาขาอารีย , 

สาขาหลังสวน , สาขาสีลม , เซ็นทรัลพลาซา สาขาสีลมคอมเพล็กซ , เซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพราว 

และเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2ใชการสุมตัวอยางแบบอาศัยหลักความนาจะเปน (Probability 

Sampling) และวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ท้ังนี้ทํารวมกันระหวางการ

แจกแบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภคอ่ืนๆ พฤติกรรมการบริโภคไขไกเพ่ิมคุณคาทาง

สารอาหาร  

 สรุปผลการวิจัยโดยใชการแจกแจงความถ่ีแสดงผลเปนคารอยละ(Percentage) ไดแจก

แบบสอบถามเปนจํานวน 100 ชุด ท้ังนี้สรุปผลการวิจัยแสดงขอมูลโดยแบงตอนจากวัตถุประสงค

ตองการศึกษาเปน 5 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 : ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
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 สวนท่ี 2 : ขอมูลเชิงพฤติกรรมรูปแบบการใชชีวิต 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลเชิงพฤติกรรมในการซ้ือ 

 สวนท่ี 4 : ขอมูลเชิงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแบรนดตางๆ 

 สวนท่ี 5 : ขอมูลดานการเปดรับสื่อประเภทตางๆ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) ทํา

การสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด มุงการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติกับกลุมตัวอยางท่ีอางอิง

ชวงอายุจากผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม คือกลุมผูท่ีตัดสินใจซ้ือของดวยตนเอง 

ท้ังหมด 6 ทาน เพ่ือทราบ ความสนใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม การรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ข้ัน ท่ีหนึ่ ง การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีวิจัยโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

interview) กับบุคคลท่ีดูแลสินคาในบริษัท เกษมชัยฟารมกรุป  โดยเปนการสัมภาษณเจาหนาท่ี

การตลาดของกิจการ จํานวน 1 ทาน ไดแก คุณพรพรรณ ศรมยุรา ผูซ่ึงเปนบุตรสาวและ 

ของผูกอตั้งกิจการเกษมชัยฟารมกรุปดวย 

 ข้ันท่ีสอง การวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามและสังเกตในสถานท่ีจริง ในสวน

ของแบบสอบถามจะใชการสุมตัวอยางแบบอาศัยหลักความนาจะเปน (Probability 

Sampling) และวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเปนการแจก 

แบบสอบถามแบบภาคสนามท้ังหมด สุมแจกกับผูท่ีบริโภคสินคาในซูเปอรมารเก็ตสาขาตางๆ ท่ีเปน

ตัวเมือง เชน ลาวิลลา สาขาอารีย , สาขาหลังสวน , สาขาสีลม , เซ็นทรัลพลาซา สาขาสีลมคอม

เพล็กซ , เซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพราว และเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2  จํานวน 100 คน 

โดยระหวางการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณแบบเจาะลึกกับทางกิจการจะทําการสังเกต

พฤติกรรมรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมายรวมดวย 

 ข้ันท่ีสาม ทําการสรุปผลและวิเคราะหถึงบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมาย ทําการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณบุคคลในรูปแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) โดยใชการสุม

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยการใชวิจารณญาณ

เพ่ือใหมีความสอดคลองเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องท่ีจะทําการวิจัย โดยจะทําการ

สัมภาษณบุคคลในรูปแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) จํานวน 5-6 คน ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 กลุมอายุ 26-40 ป  

 1. คุณอรอุมา  สารสาส อายุ 40 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 2. คุณเสาวนีย  ฉมาภิสิษฐ  อายุ 40 ป อาชีพพนักงานเอกชน 
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 3. คุณกุลจิรา สกุลบุญญารักษ   อายุ 33 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 4. คุณจตุพร พงษรักษ อายุ 36 ป อาชีพท่ีปรึกษาธุรกิจ 

 5. คุณพรปะชา นรารัมย  อายุ 28 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 6. คุณจงรัก ผลวิเศษ อายุ 31 ป อาชีพเจาของธุรกิจ 

 ซ่ึงการเลือกกลุมตัวอยางดังกลาวอางอิงชวงอายุจากผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจก

แบบสอบถาม ในแงของลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา เพ่ือทราบผู

ท่ีมีอิทธิพลหรือมีอํานาจการตัดสินใจ  ทัศนคติตอการบริโภคไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร  ความ

คิดเห็นไปจนถึงขอเสนอแนะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับไขไกในปจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 

3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ข้ัน ท่ีหนึ่ ง การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีวิจัยโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

interview) กับบุคคลท่ีดูแลสินคาในบริษัท เกษมชัยฟารมกรุป   

 ข้ันท่ีสอง การวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามและสังเกตในสถานท่ีจริง ในสวน

ของแบบสอบถามจะใชการสุมตัวอยางแบบอาศัยหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) และ

วิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเปนการแจกแบบสอบถามแบบภาคสนาม

ท้ังหมด สุมแจกกับผูท่ีบริโภคสินคาในซูเปอรมารเก็ตสาขาตางๆ ท่ีเปนตัวเมือง 

 ข้ันท่ีสาม ทําการสรุปผลและวิเคราะหถึงบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมาย ทําการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณบุคคลในรูปแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) โดยใชการสุม 

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยการใชวิจารณญาณ

เพ่ือใหมีความสอดคลองเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องท่ีจะทําการวิจัย โดยจะทําการ

สัมภาษณบุคคลในรูปแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 4.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) 

 มีการออกแบบสอบถามเพ่ือใชในการสัมภาษณในการทําการวิจัยเชิงคุณภาพแบงเปน2วธิี 

การใหสอดคลองกับกลุมท่ีสัมภาษณ คือ การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)  และการ

สัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) กับกลุมเปาหมาย 

 โดยใชคําถามปลายเปดเพ่ือใหไดคําตอบครอบคลุมตามวัตถุประสงคของเรื่องท่ีตองการศึกษา 

ท้ังนี้การตั้งคําถามแบบปลายเปดเปนคําถามท่ีไมมีรูปแบบท่ีบังคับคําตอบ และยืดหยุนปรับ เปลี่ยนให
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เหมาะสมได เพ่ือเปนการเปดกวางใหผูถูกสัมภาษณแสดงทรรศนะ ความคิดเห็น และเลาเรื่องราวได

จากความคิดของผูถูกสัมภาษณเอง โดยคําถามเปนเพียงตัวนําเขาสูเรื่องท่ีตองการทราบเพ่ือตอบตาม

วัตถุประสงค 

 4.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 เพ่ือใหสามารถระบุกลุมเปาหมาย ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการซ้ือสินคา 

พฤติกรรมการบริโภคไขไก  ทัศนคติท่ีมีตอไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร  การรับรูเก่ียวกิจการและ

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ เพ่ือทําความเขาใจความตองการ ลักษณะความสนใจของกลุมเปาหมาย และ

เพ่ือทําใหทราบสถานการณปจจุบันทางการตลาดของไขไกในประเทศไทย 

 4.3 การสังเกต (Observation) 

 ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ระหวางการแจก

แบบสอบถามในพ้ืนท่ีหางซูเปอรมารเก็ต  โดยสังเกตพฤติกรรมท้ังลักษณะทางประชากรศาสตร 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือสามารถกําหนดกลุมเปาหมายและทําความ

เขาใจพฤติกรรมและความสนใจจากกลุมเปาหมายในสถานท่ีจริง 

 รวมถึงสังเกตกิจการดานไขไกกิจการอ่ืนในตลาด เพ่ือทําความเขาใจสถานการณทางการ ตลาด

โดยรวม รวมถึงเขาใจ ความเหมือน ความแตกตางของแตละกิจการเพ่ือนํามาใชการวางแผนการ

สื่อสารการตลาดอยางสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีความโดดเดนจากกิจการอ่ืน 

 4.4 การบันทึกภาพและการจดบันทึก 

 เพ่ือบันทึกภาพคูแขงการตลาดภายในซูเปอรมารเก็ต ใหสามารถระบุลักษณะผลิตภัณฑสถานท่ี 

จําหนาย การจัดวาง ขอความท่ีสื่อสารแลวนํามาจัดกลุมและเปรียบเทียบลักษณะเดนหรือดอยของแต

ละแหงในการวางแผนการสื่อสารการตลาดและจดบันทึกสวนท่ีสําคัญและเปนการสรุปใจ ความสําคัญ

ในการสัมภาษณ เพ่ือใหชัดเจนและเขาใจในเนื้อความสัมภาษณมากยิ่งข้ึน 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลและเอกสาร 

บทความตางๆ ดังตอไปนี้ 

 5.1  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

 5.1.1 สัมภาษณบุคคลในองคกรท่ีดูแลสินคาในกิจการเกษมชัยฟารมกรุป ดวยวิธีวิจัยแบบ

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับกิจการ 
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 5.1.2 ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหสามารถระบุกลุมเปาหมาย ทราบ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือของในซูเปอรมารเก็ต พฤติกรรมการบริโภคไขไก ทัศนคติท่ีมีตอไขไกเพ่ิม

คุณคาทางสารอาหาร การรับรูเก่ียวกิจการและพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 5.1.3 การสังเกต (Observation) เพ่ือสามารถเขาใจพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พฤติกรรมการ

บริโภค และลักษณะความสนใจของผูบริโภค เม่ือมาถึงซูเปอรมารเก็ต รวมถึงการเก็บขอมูลของ

กิจการในวิธีการจัดวางตําแหนงของสินคา ตลอดจนกลยุทธท่ีเลือกใช  เพ่ือเขาใจจุดเดน จุดดอย 

ความเหมือนและความแตกตางของกิจการ รวมถึงสถานการณการตลาดปจจุบัน 

 5.1.4 สัมภาษณบุคคลในรูปแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) เพ่ือทํา 

ความเขาใจกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมท่ีมีการตัดสินใจซ้ือสินคาดวยตนเอง  โดยทราบพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา ทัศนคติ และความคิดเห็นท่ีมีตอแนวคิดเก่ียวกับไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร รวมถึง

พฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย  โดยกลุมท่ีสัมภาษณอางอิงจากผลวิจัยของแบบสอบถาม

ขางตน เพ่ือใหไดมาซ่ึงทัศนคติท่ีแทจริงเก่ียวกับการตัดสินใจท้ังในดานการตัดสินใจเลือกซ้ือและใน

ดานการบริโภคไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร โดยจะมีการออกแบบโครงสรางของคําถามท่ีสามารถ

นําไปใชในการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guide interview) กลาวคือเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ท่ีมี

ความยืดหยุนและเปดกวางเนนใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความ

หลากหลายในมิติตางๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 5.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากบทความทางอินเทอรเน็ต บทความจากสิ่งตีพิมพวิทยานิพนธ 

จุลนิพนธและหนังสืออางอิง ท่ีเก่ียวของกับบริษัท เกษมชัยฟารมกรุป และไขไกหรือการรวบรวมโดย

การใชเว็บไซต Search Engine เชน www.google.com  

 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนั้น จะนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะห และเสนอผล ใน

รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนาเพ่ือใช เปนแนวทางการวางแผนการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ

การตลาดแบบบูรณาการ 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กับบุคคลผูมี

ความคุนเคยกับสินคาในองคกรของบริษัท เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด เพ่ือทราบแนวคิด เปาหมายของ

กิจการ ขอมูลทางการตลาดและการสื่อสารในปจจุบันของทางกิจการ โดยเปนขอมูลเพ่ือสรางเขาใจ

เก่ียวกับกิจการในเชิงลึกเพ่ือใหทิศทางการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีความสัมพันธ
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ในทิศทางเดียวกับแนวคิดของกิจการ รวมท้ังสงเสริมกิจการไดถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบันของกิจการ 

 การวิจัยเชิงปริมาณใชการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับผูบริโภคท่ีเปนผู

ตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาดวยตนเอง เพ่ือศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรม

การบริโภคในซูเปอรมารเก็ต พฤติกรรมการเปดรับสื่อและทัศนคติเบื้องตนท่ีมีตอสินคาประเภทไขไก 

 โดยใชการสังเกต (Observation) แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

ระหวางการแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีซูเปอรมารเก็ตรวมดวย เพ่ือสังเกตพฤติกรรม  โดยสังเกตท้ัง

ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการเลือกสินคา และพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือสามารถกําหนด

กลุมเปาหมายและทําความเขาใจพฤติกรรมและความสนใจจากกลุมเปาหมายในสถานท่ีจริง  

นอกจากนี้รวมถึงสังเกตวิธีการจัดวางสินคา รวมไปถึงการใชการตลาดตางๆ เพ่ือใหผูบริโภคสนใจ

สินคา ในซูเปอรมารเก็ตแตละสาขา เพ่ือทําความเขาใจความเหมือน ความตาง และสถานการณ

ทางการตลาดในปจจุบันของกิจการลักษณะเดียวกันในซูเปอรมารเก็ต 

 ท้ั งนี้ เพ่ือนําผลการวิจัยมาวิ เคราะห ใหทราบกลุมเป าหมายท่ีมาบริโภคสินคาใน

ซูเปอรมารเก็ต ท่ีมีสินคาของบริษัทวางจําหนายอยู โดยทราบพฤติกรรมและทัศนคติเบื้องตนของ

กลุมเปาหมาย ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคของกลุมเปาหมายแลว และนําไปสูการวิจัยเชิง

คุณภาพในรูปแบบการสัมภาษณแบบกลุม (Focus group interview) 

 การวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบการสัมภาษณแบบกลุม (Focus group interview) กับ

กลุมเปาหมายท่ีมีแนวโนมเปนผูตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาภายในครอบครัวเอง เพ่ือทราบผูท่ีมี

อิทธิพลในการตัดสินใจในการบริโภคไขไก ทัศนคติและความคิดเห็นตอแนวคิดท่ีมีตอไขไกเพ่ิมคุณคา

ทางสารอาหาร รวมถึงพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

 

7. การนําเสนอขอมูล 

 7.1 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางในสวนของผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการออก

แบ บ สอบ ถาม  (Questionnaire) และการสั ง เกต  (Observation) การออกแบ บ สอบ ถาม 

(Questionnaire) 

 7.2 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการพรรณาโวหารในการสรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ

แบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) 

 7.3 กลยุทธการสื่อสารและผลิตชิ้นงาน 

 7.4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “การรีแบรนดและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือ

ธุรกิจไขไก : แบรนดเคซีเอฟ” ไดทําการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันเพ่ือวิเคราะหและ

นํามาใชในการรีแบรนดและวางแผนการสื่อสารการตลาดและสรางสรรคสื่อโฆษณาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยสรุปในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณโดยการออกแบบสอบถาม ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4-1    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 85 85 

ชาย 15 15 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-1 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน

รอยละ 85 และรองลงมาคือเพศชายจํานวนรอยละ 15 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-2    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 0 0 

20-25 ป 1 1 

26-30 ป 15 15 

31-35 ป 26 26 

36-40 ป 28 28 

41-45 ป 23 23 

45 ปข้ึนไป 8 8 

รวม 100 100 

   ส
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 จากตารางท่ี 4-2 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชวงอายุ 36-40 ป

คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาเปนชวงอายุ 31-35 ปคิดเปนรอยละ 26 ถัดมาเปนชวงอายุ 41-45 ปคิด

เปนรอยละ 23 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-3    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพปจจุบัน 

สถานภาพปจจุบัน จํานวน รอยละ 

โสด 39 39 

สมรสมีบุตร 29 29 

สมรสไมมีบุตร 28 28 

หยาราง 4 4 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-3 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด คิด

เปนรอยละ 39 รองลงมามีสถานภาพสมรสมีบุตรคิดเปนรอยละ 29 ถัดมามีสถานภาพสมรสไมมีบุตร

คิดเปนรอยละ 28 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-4    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมมีรายได 0 0 

ต่ํากวา 15,000 บาท 0 0 

15,000 – 20,000 บาท 9 9 

20,001 – 30,000 บาท 16 16 

30,0001 – 40,000 บาท 20 20 

40,0001 – 50,000 บาท 20 20 

50,0001 – 60,000 บาท 9 9 

มากกวา 60,000 บาท 26 26 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-4 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

มากกวา 60,000 บาทคิดเปนรอยละ 26 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท

และ 40,001 – 50,000 บาทคิดเปนรอยละ 20 ถัดมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิดเปนรอยละ 16 ตามดวยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 20,000 บาทและ 50,001 – 60,000 

บาทคิดเปนรอยละ 9 เทากัน 

 

ตารางท่ี 4-5    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามท่ีอยูอาศัย 

ท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 

บานเดี่ยว 46 46 

คอนโด 27 27 

ทาวนโฮม / ทาวนเฮาส 17 17 

อพารทเมนท 9 9 

หอพัก 0 0 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-5 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูบานเดี่ยว คิด

เปนรอยละ 46 รองลงมาอาศัยอยูคอนโดคิดเปนรอยละ 27 ถัดมามีท่ีอยูอาศัยท่ีทาวนโฮม/ทาวนเฮาส 

คิดเปนรอยละ 17 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4-6    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศัย จํานวน รอยละ 

2 คน 30 30 

4 คนข้ึนไป 20 20 

4 คน 17 17 

1 คน 14 14 

3 คน 14 14 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-6 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนผูอยูอาศัย 2 

คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมามีจํานวนผูอยูอาศัย 4 คนข้ึนไปคิดเปนรอยละ 20 ถัดมามีจํานวน    

ผูอยูอาศัย 4 คนคิดเปนรอยละ 17  และถัดมามีจํานวนผูอยูอาศัย 1 และ 3 คน คิดเปนรอยละ 14 

เทากันตามลําดับ 

 

 

   ส
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเชิงพฤติกรรมรูปแบบการใชชีวิต 

ตารางท่ี 4-7    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจ 

ความสนใจ จํานวน รอยละ 

สุขภาพ 77 20.2 

ทําอาหาร 62 16.2 

ความงาม 60 15.7 

ชอปปง 56 14.7 

ทองเท่ียว 40 10.5 

ตกแตงบาน 37 9.7 

เศรษฐกิจและสังคม 17 4.5 

กีฬา 14 3.7 

ภาพยนตร 11 2.7 

เพลง 8 2.1 

รวม 382 100 

 จากตารางท่ี 4-7 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจดานสุขภาพ คิด

เปนรอยละ 20.2 รองลงมาสนใจการทําอาหาร คิดเปนรอยละ 16.2 ถัดมาเปนความงามคิดเปนรอย

ละ 15.7 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4-8    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีดูแลสุขภาพ 

วิธีการดูแลสุขภาพ จํานวน รอยละ 

ทานอาหารใหครบ 5 หมู 57 16.9 

เลือกรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน  

57 16.9 

บํารุงรางกายดวยอาหารเสริม

และวิตามิน 

52 15.4 

ตรวจสุขภาพประจําป 46 13.4 

เลื อกบริ โภคอาหารท่ี เพ่ิ ม

คุณคาทางสารอาหาร 

38 11.3 

ไมดื่มสุรา และไมสูบบุหรี่  34 10.1 

   ส
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ตารางท่ี 4-8    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีดูแลสุขภาพ (ตอ) 

วิธีการดูแลสุขภาพ จํานวน รอยละ 

เลื อ ก บ ริ โภ ค อ าห ารแ ล ะ

ผลิตภัณฑปลอดสารพิษ 

33 9.8 

ออกกําลังกาย เลนกีฬาเปน

ประจํา 

21 6.2 

รวม 338 100 

 จากตารางท่ี 4-8 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวิธีดูแลสุขภาพดวยวิธี

ทานอาหารใหครบ 5 หมูและเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน คิดเปนรอยละ 16.9 เทาๆกัน 

รองลงมาบํารุงรางกายดวยอาหารเสริมและวิตามิน คิดเปนรอยละ 15.4 ถัดมาตรวจสุขภาพ คิดเปน

รอยละ 13.4 ตามลําดับ 

  

ตอนท่ี 3 ขอมูลเชิงพฤติกรรมในการซ้ือของผูบริโภค 

ตารางท่ี 4-9    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชองทางการซ้ือ 

ชองทางการซ้ือ จํานวน รอยละ 

ซูปเปอรมารเก็ต 43 43 

ตลาดสด 17 17 

รานสะดวกซ้ือ 7 7 

ไฮเปอรมารเก็ต 3 3 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-9 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชองทางการซ้ือท่ี

ซูเปอรมารเก็ต คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาคือตลาดสด คิดเปนรอยละ 17  ถัดมาคือ ไฮเปอร    

มารเก็ต คิดเปนรอยละ 3 และสุดทายรานสะดวกซ้ือ คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-10    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถ่ีในการบริโภคตอ

สัปดาห 

ความถี่ในการบริโภคตอ

สัปดาห 

จํานวน รอยละ 

1 ครั้งตอสัปดาห  84 84 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 4-10    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถ่ีในการบริโภคตอ

สัปดาห (ตอ) 

ความถี่ในการบริโภคตอ

สัปดาห 

จํานวน รอยละ 

2 ครั้งตอสัปดาห  14 14 

3 ครั้งตอสัปดาห  2 2 

4 ครั้งตอสัปดาห  0 0 

มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห  0 0 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-10 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบริโภคไขไกบอย 1 

ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 84 รองลงมาไดแก 2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-11    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนการซ้ือแตละครั้ง 

จํานวนการซ้ือแตละครั้ง จํานวน รอยละ 

4 - 10 ฟอง 57 57 

10 – 15 ฟอง    24 24 

15 – 20 ฟอง    9 9 

นอยกวา 4 ฟอง  7 7 

20 - 30 ฟอง 3 3 

มากกวา 30 ฟอง 0 0 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-11 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบริโภคไขไกครั้งละ 4- 

10 ฟอง คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา 10-15 ฟอง คิดเปนรอยละ 24 ถัดมา 15-20 ฟอง คิดเปนรอย

ละ 9 , นอยกวา 4 ฟอง คิดเปนรอยละ 7 และสุดทาย 20-30 ฟองคิดเปนรอยละ 3 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลเชิงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแบรนดตางๆ 

ตารางท่ี 4-12    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแบรนดท่ีเลือกซ้ือ 

แบรนดท่ีเลือกซ้ือ จํานวน รอยละ 

ซีพี  34 34 

ซีพี โอเมกา พลัส 23 23 

ตลาดสด 13 13 

ดร.เฮน โอเมกา 3 9 9 

เอส-เพียว 9 9 

ดร.เฮน ดีเอชเอ  3 3 

ดร.เฮน ดีเอชเอ+ไอโอดีน 3 3 

เคซีเอฟ เบรนพลัส 2 2 

เคซีเอฟ 2 2 

เฮาสแบรนด 2 2 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-12 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกบริโภคแบรนด ซี

พี คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ ซีพี โอเมกา พลัส คิดเปนรอยละ 23 ถัดมาคือ ตลาดสด คิดเปน

รอยละ 13 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-13    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจซ้ือ 

ความสนใจซ้ือ จํานวน รอยละ 

สนใจเลือกซ้ือ 74 74 

ไมสนใจเลือกซ้ือ 26 26 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-13 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือ คิด

เปนรอยละ 74 และรองลงมาไมเลือกซ้ือ คิดเปนรอยละ 26 ตามลําดับ 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 4-14    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการบริโภคโดยปกติ จากผู 

บริโภคท่ีสนใจไขไกเพ่ิมสารอาหาร 

การบริโภคโดยปกต ิ จํานวน รอยละ 

รับประทานไขเพ่ิมสารอาหาร

เปนประจําอยูแลว 

40 54 

ไมเคยและมีแนวโนมหันมา

เลื อ ก รั บ ป ร ะท าน ไข เ พ่ิ ม

สารอาหาร 

34 46 

รวม 74 100 

 จากตารางท่ี 4-13 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานไขเพ่ิมสาร 

อาหารเปนประจําอยูแลว คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาไมเคยและมีแนวโนมหันมาเลือกรับประทาน

ไขเพ่ิมสารอาหาร คิดเปนรอยละ 46 ตามลําดับ  

  

ตารางท่ี 4-15    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยการตัดสินใจในการซ้ือ

ไขไกสดของผูบริโภค 

ปจจัยการตัดสินใจในการซ้ือ

ไขไกสดของผูบริโภค 

จํานวน รอยละ 

ความสะอาด 59 41.8 

ความสดใหม 20 14.1 

รูปแบบบรรจุภัณฑ 20 14.1 

สารอาหารท่ีเพ่ิมเติม 17 12.3 

ความนาเชื่อถือของแบรนด 11 7.8 

ความสะดวก หาซ้ืองาย 8 5.7 

ราคาประหยัด 6 4.2 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-13 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความสําคัญ

ในการตัดสินใจในการซ้ือไขไก คือ ความสะอาด คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาคือ ความสดใหม

และรูปแบบบรรจุภัณฑ  คิดเปนรอยละ 14.1   ถัดมาคือ สารอาหารเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 12.3

ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 4-16    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอการสงเสริม

การขายสําหรับไขไก 

การสงเสริมการขายท่ีมีผล 

ตอการตัดสินใจซ้ือ 

จํานวน รอยละ 

เพ่ิมปริมาณในชวงแนะนํา 16 16 

ลดราคาชวงแนะนํา 57 57 

มีของแถม 13 13 

คูปองชิงโชค 9 9 

คูปองสวนลด 5 5 

รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 4-16 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความสําคัญ

เรื่องการลดราคาในชวงแนะนํา คิดเปนรอยละ 57  รองลงมาคือ เพ่ิมปริมาณในชวงแนะนํา คิดเปน

รอยละ 16 ถัดมาคือ มีของแถม คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 5 ขอมูลดานการเปดรับส่ือประเภทตางๆ 

ตารางท่ี 4-17    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรับขาวสาร 

ส่ือโฆษณาตางๆ จํานวน รอยละ 

การโฆษณาผานทางสื่อออนไลน 60 23.4 

การโฆษณาผานสื่อในหางสรรพ 

สินคา 
48 18.8 

การโฆษณาผานสื่อหนังสือพิมพ 44 17.2 

การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน 28 10.9 

การโฆษณาผานสื่อทาง

โทรศัพทมือถือ 
23 8.9 

เพ่ือน / ครอบครัว / คนรูจัก 18 7.2 

การโฆษณาผานสื่อนิตยสาร 17 6.6 

การโฆษณาผานสื่อนอกสถานท่ี 10 3.9 

การโฆษณาผานสื่อวิทย ุ 8 3.1 

รวม 256 100 
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 จากตารางท่ี 4-17 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับขาวสารผานส่ือ

ออนไลน คิดเปนรอยละ 23.4 รองลงมาคือสื่อหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 18.8 ถัดมาคือสื่อ

หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 17.2 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-18    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรับขาวสารประเภท 

Social Network 

ประเภท Social Network จํานวน รอยละ 

เฟซบกุ 85 31.8 

เว็บไซต 56 20 

ยูทูป 40 14.5 

อินสตาแกรม 33 12.3 

ไลน 21 7.9 

บล็อค 21 7.9 

ทวิตเตอร 11 5.6 

รวม 267 100 

 จากตารางท่ี 4-18 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับขาวสาร    

ประ เภท Social Network มากท่ีสุดคือ เฟซบุก คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาคือ เว็บไซต คิด

เปนรอยละ 20 ถัดมาคือ ยูทูป คิดเปนรอยละ 14.5 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4-19    แสดงรอยละและจํานวนของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาการเปดรับขาวสาร 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

ชวงดึก       20:01–00:00 น. 37 37 

ชวงคํ่า       17:01–20:00 น 31 31 

ชวงเชา       05:01–8:00 น. 14 14 

ชวงสาย      08:01–11:00 น. 8 8 

ชวงกลางวัน 11:01–14:00 น. 5 5 

ชวงบาย     14:01–17:00 น. 5 5 

ชวงเชาตรู   00:01–05:00 น. 0 0 

รวม 100 100 
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 จากตารางท่ี 4-19 พบวา ชวงเวลาการเปดรับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางมากท่ี 

สุด คือ ชวงดึก 20:01 – 00:00 น. คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาคือ ชวงคํ่า 17:01 – 20:00 น. คิด

เปนรอยละ 31 ถัดมาคือ ชวงเชา 05:01 – 8:00 น. คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) 

 ทําการสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด มุงการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติกับกลุม

ตัวอยางท่ีอางอิงชวงอายุจากผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม คือกลุมผูท่ีตัดสินใจซ้ือ

ของดวยตนเอง ท้ังหมด 6 ทาน เพ่ือทราบ ความสนใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม การรับสื่อของ

กลุมเปาหมาย 

 

สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group Interview) 

 1. ขอมูลทางประชากรศาสตร 

  กลุมอายุ 26-40 ป  

 คุณอรอุมา  สารสาส อายุ 40 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 คุณเสาวนีย  ฉมาภิสิษฐ                 อายุ 40 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 คุณกุลจิรา สกุลบุญญารักษ  อายุ 33 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 คุณจตุพร พงษรักษ   อายุ 36 ป อาชีพท่ีปรึกษาธุรกิจ 

 คุณพรปะชา นรารัมย   อายุ 28 ป อาชีพพนักงานเอกชน 

 คุณจงรัก ผลวิเศษ   อายุ 31 ป อาชีพเจาของธุรกิจ 

 2. พฤติกรรมในการเลือกซ้ือไขไก 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ พบวา กลุมเปาหมายคอนขางมีความม่ันใจในการเลือกซ้ือ

สินคาในซูเปอรมารเก็ตมาก แตการเลือกซ้ือนั้น มักจะตรวจตราเพ่ือความแนใจของตนเอง เชน การ

คว่ําไขในบรรจุภัณฑ เพ่ือตรวจขนาดของไขไกทุกฟอง หากเกิดการหลนของไขในบรรจุภัณฑ แสดงวา

ไขมีขนาดแตกตางกันมาก , การเพงดูขนาดของไขไกดวยตาเปลา , การเพ่ิงดูรอยแตกบนเปลือกไขวา

มีการซึมของไขขาวหรือไม เปนตน 

 ท้ังนี้สิ่งท่ีกลุมตัวอยางกลาววาเปนจุดท่ีทําใหม่ันใจในการเลือกซ้ือมากข้ึนไปอีก คือบรรจุ

ภัณฑท่ีเรียบ ไมยับ ไมมีการแกะ หรือชํารุดของบรรจุภัณฑ เพ่ือทําใหม่ันใจไดวาไขไกในบรรจุภัณฑ

ไดรับการขนสง การดูแลมาอยางดีจากบริษัทจนถึงมือผูบริโภคอยางแนนอน  

 ในดานของสารอาหารท่ีจะไดรับ กลุมเปาหมายยอมรับวา ไมเคยไดใสใจรายละเอียดใน

ปริมาณของสารอาหารท่ีจะไดรับมากไปกวาชนิดของสารอาหารท่ีจะไดรับ เพราะไขเปนสินคาท่ี
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บริโภคบอย งาย และราคาไมแพงจนเกินไป ทําใหการใสใจอาจลดลง แตก็ยังคงอานฉลากบางเม่ือพบ

กับแบรนดใหมๆ เพ่ือใหแนใจวาการซ้ือในทุกครั้ง ผูบริโภคจะไดสารอาหารอะไรบางจากการบริโภคไข

ไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหรท่ีตนเลือก 

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีซ้ือเปนประจําจนไมใสใจรายละเอียดกอนเลือกซ้ือนั้น สิ่งท่ีจะทําใหสนใจ

แบรนดไขไกเพ่ิมสารอาหารใหมๆได ตองเปนการจัดวางตําแหนงของสินคาใหอยูในท่ีๆตนคุนเคย หรือ

ระดับสายตาท่ีเห็นงาย และหยิบงายตอการเลือกซ้ือ และพิจารณาแบรนดใหมดวย 

 3. ทัศนคติของผูบริโภคในการเลือกบริโภคไขไกเพ่ิมสารอาหาร 

 กลาวในแงของไขไกธรรมดานั้น กลุมเปาหมายมีความกังวลอยูลึกๆในแงของคอเลสเตอ 

รอลท่ีจะเกิดข้ึนได เม่ือรับประทานเขาไปมากจนเกินไป แตก็ไมกังวลใจพอท่ีจะทําใหเลิกรับประทาน

ไขไกโดยสิ้นเชิง เพราะไขเปนอาหารคูบานของประเทศไทย  

 เม่ือใหความรูในสวนของไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร วาจะชวยใหคอเลสเตอรอลท่ี

รางกายตองรับเปรียบเทียบกับการรับประทานไขไกธรรมดานั้น แตกตางกันราว 23% และมี

สารอาหารจากธรรมชาติท่ีเลือกใหแมไกรับประทานอยางดี ทําใหกลุมเปาหมายมีความคิดเห็นวา เปน

ปจจัยหลักท่ีจะทําใหเปลี่ยนจากการรับประทานไขธรรมดาไปรับประทานไขไกเพ่ิมสารอาหารทันที 

โดยม่ันใจวาเงินท่ีจะเสียเพ่ิมข้ึน ราวฟองละ 2.4 บาทจะคุมคาอยางแนนอน 

 เม่ือถามความคิดเห็นเชิงลึกตอแบรนดคูแขงนั้น กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นวา แบรนด 

CP มีความเปนโรงงานสูง ทําใหเปนกังวลอยางมากเรื่องของสารเคมีท่ีตนจะไดรับเขาไป , แบรนด 

DR.HENN มีความเปนฟารมสูงมาก ทําใหกังวลวาหากรับประทานเขาไปจะเกิดอันตรายอะไรหรือไม 

เนื่องจากการเลี้ยงดูแมไกของฟารม DR.HENN นั้น เปนแบบฟารมเปด ปลอยใหแมไกออกไปวิ่งเลน 

หาอาหารกินไดตามสบาย จึงกลัวเชื้อโรค หรืออาหารไมสะอาด ทําใหสงผลตอสุขภาพของตนเอง 

ประกอบกับรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีขาดเรื่องเทคโนโลยี จึงยิ่งสงเสริมภาพลักษณความเปนฟารมมากข้ึน 

สวนแบรนด KCF รูปแบบบรรจุภัณฑเกานั้น กลุมเปาหมายมองวาสีสันฉูดฉาด ทําใหดูไมธรรมชาติ ไม

กลาเลือกไปรับประทาน อีกท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีเอ้ือตอการยับของฉลาก ทําใหเม่ือการขนสง

มาจนถึงซูเปอรมารเก็ต ฉลากก็ยับและดูไมสวยงามแลว  

 สรุปในเรื่องของสิ่งท่ีคาดหวังวาจะใหเกิดข้ึนในแบรนดไขไก คือ บรรจุภัณฑท่ีทําใหรูสึกถึง

ความเปนธรรมชาติมากกวานี้ เพราะปจจุบันใชพลาสติก ทําใหกังวลเรื่องของความเปนสารเคมี แต

ธรรมชาติแลวก็อยากใหมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถรองรับความตองการของคนรุนใหมไดดี และ

เรื่องของความปลอดภัยก็เปนสิ่งสําคัญ ในระหวางการขนสง อยากใหลดการแตกของไขลง ก็จะทําให

ผูบริโภคม่ันใจในการเลือกซ้ือมากยิ่งข้ึน 
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4. พฤติกรรมการรับสื่อ 

 สรุปในเรื่องของพฤติกรรมการรับสื่อไดวา สื่อท่ีมีผลในการตัดสินใจของกลุมตัวอยางใน 

การสัมภาษณมากท่ีสุดในการบริโภคไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร คือ สื่อออนไลน และอันดับ

รองลงมา คือ สื่อในหางสรรพสินคา เนื่องจากการเลือกซ้ือสินคา มักเกิดข้ึนในวันหยุด ทําใหใชเวลาใน

การเลือกซ้ือของมาก จึงมีเวลาการชมสื่อ และท่ีสําคัญ การตัดสินใจข้ันสุดทาย มักเกิดข้ึนท่ีหนาเชลฟ

สินคา เพราะฉะนั้น สื่อท่ีมีอิทธิพลท่ีมีผลทําใหตัดสินใจซ้ือสินคา ก็คือ สื่อในหางสรรพสินคาดวย 

 โดยสื่อโทรทัศน เปนอีกสื่อหนึ่งท่ีกลุมเปาหมายใชในการตัดสินใจรวมดวย ซ่ึงจะใชเวลา

รับชมสื่อดังกลาวในชวงเวลา 6.00 – 8.00น. รายการท่ีรับชมคือ รายการคุยขาว และหลังจากกลับมา

จากท่ีทํางาน คือ ชวงเวลา19.00 น.- 21.00 น. รายการท่ีรับชม คือ รายการขาวและ 

ละคร ซ่ึงมักรับชมพรอมกันท้ังครอบครัว สวนในวันหยุดสุดสัปดาหรับชมในชวงเวลา 14.00 น.-18.00 

น. รวมดวยโดยจะรับชมรวมกันท้ังครอบครัว รายการท่ีรับชมคือ รายการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 

กิจกรรมท่ีโดดเดนในสถานท่ีทองเท่ียว รายการแนะนําอาหารหรือขนม และรายการวาไรตี้ 

 รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ แบงเปนนิตยสารและหนังสือพิมพ นิตยสารท่ีอานเปนนิตยสาร 

ประเภทสุขภาพ / ทองเท่ียว / ผูหญิง หนังสือพิมพอานตามท่ีทํางานรับ สวนกลุมรุนลูกนั้นนิตยสารท่ี 

อานนั้นเปนประเภทแฟชั่น / ดารา / สุขภาพ โดยเปนการซ้ือมาอานดวยตัวเองตามความสนใจ 

 ถัดมาคือสื่อวิทยุ ท่ีจะมีการรับฟงในชวงเชาและเย็น ระหวางการเดินทางไป-กลับสถานท่ี

ทํางานหรือเรียนโดยคลื่นท่ีกลุมพอแมฟง คือ Cool 93 MHz/ Greenwave 106.5 MHz/ สถานีขาว 

/95 MHz ลูกทุงมหานคร ขณะท่ีรุนลูกฟงคลื่น Cool 93 MHz/ FM One 103.5 MHz/ Get 

102.5MHz 

 ในดานของสื่อออนไลน มีการอานบทความหรือรีวิวจากในเว็บบอรด โดยเว็บไซตท่ีนิยม 

เขาไปอานรีวิวดังกลาว คือ พันทิพย (Pantip) สวนใหญจําเว็บไซตอ่ืนไมไดเนื่องจากใชการเสิรจจาก  

กูเก้ิล (Google) เพ่ือหาขอมูลการเดินทาง ท่ีพัก และกิจกรรม โดยในสวนของสังคมออนไลนนั้นนิยม

เขาใชเฟสบุค เนื่องจากมีภาพและขอมูลท่ีเขาถึงงาย และเปนสังคมออนไลนท่ีมีเพ่ือนอยูมายูทูปเขาชม

วิดีโอท่ีตนเองสนใจ รวมถึงการชมรายการยอนหลัง 
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สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย 

 จากการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถวิเคราะหขอมูลออกมาเปนประเด็น 

ตางๆ ในการกําหนดวัตถุประสงคทางการสื่อสารดังนี้ 

 1. สรางการรับรู 

 จากการศึกษาวิจัย พบวา กลุมเปาหมายยังรูจักนอย อางอิงจากตารางท่ี 4-12 จากการ 

ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 100 คน พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเลือกบริโภคแบรนด 

KCF และ KCF briand plus  คิดเปนรอยละ 2 เทาๆกัน ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดจึงควร

เริ่มจากการสรางการรับรูถึงแบรนดและไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร 

 2. มุงใหเกิดความสนใจ 

 จากการศึกษาวิจัย พบวา กลุมเปาหมายพรอมท่ีจะเปลี่ยนมารับประทานไขไกเพ่ิมคุณคา

ทางสารอาหาร อางอิงจากตารางท่ี 4-13 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานไข

เพ่ิมสาร อาหารเปนประจําอยูแลว คิดเปนรอยละ 54 และไมเคยและมีแนวโนมหันมาเลือก

รับประทานไขเพ่ิมสารอาหาร คิดเปนรอยละ 46 ตามลําดับ ทําใหมีโอกาสท่ีตลาดไขไกเพ่ิมสารอาหาร

จะเติบโคและนาสนใจตอผูบริโภค 

 3.ทําใหเกิดผลทางกระทํา 

 จากการศึกษาวิจัย พบวา เนื่องจากแบรนด CP เจาตลาดมีความแข็งแกรงทางการตลาดสูง 

จัดกิจกรรมตางๆเพ่ือดึงดูดความสนใจผูบริโภคบอยครั้ง เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมสรางเสริม

ประสบการณใหแกผูบริโภค ยอมเปนทางหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกดีตอแบรนดและทําให

เกิดการซ้ือในครั้งตอไป 

   ส
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บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตช้ินงาน 

 

 จากผลการเก็บขอมูลและศึกษาวิจัยจากกลุมตัวอยางของกลุมเปาหมายนํามาวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือนํามาวางแผนสื่อสารการตลาดและสรางสรรคสื่อโฆษณาใหสอดคลองกับธุรกิจไขไก เกษม

ชัยฟารมกรุปในแงของการดึงความสามารถท่ีโดดเดนของแบรนดมาตอบสนองใหตรงกับความตองการ

และความสนใจของกลุมเปาหมาย  

 ท้ังนี้สรุปและวิเคราะหผลการวิจัยจากการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถ

วิเคราะหขอมูลออกมาเปนประเด็นตางๆในการกําหนดทิศทางวัตถุประสงคทางการสื่อสารดังนี้ 

1. สรางการรับรู 

 จากการศึกษาวิจัยพบวากลุมเปาหมายยังรูจักนอยอางอิงจากตารางท่ี 4-12 จากการตอบ

แบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 100 คน พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเลือกบริโภคแบรนด    

เคซีเอฟ (KCF) และ เคซีเอฟ เบรน พลัส (KCF brain plus) คิดเปนรอยละ 2 เทาๆกันในการวาง

แผนการสื่อสารการตลาดจึงควรเริ่มจากการสรางการรับรูถึงแบรนดและไขไกเพ่ิมคุณคาทางสาร 

อาหาร 

2. มุงใหเกิดความสนใจ 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา กลุมเปาหมายพรอมท่ีจะเปลี่ยนมารับประทานไขไกเพ่ิมคุณคา

ทางสารอาหาร อางอิงจากตารางท่ี 4-13 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานไข

เพ่ิมสารอาหารเปนประจําอยูแลว คิดเปนรอยละ 54 และไมเคยและมีแนวโนมหันมาเลือกรับประทาน

ไขเพ่ิมสารอาหาร คิดเปนรอยละ 46 ตามลําดับ ทําใหมีโอกาสท่ีตลาดไขไกเพ่ิมสารอาหารจะเติบโต

และนาสนใจตอผูบริโภค 

3. ทําใหเกิดผลทางกระทํา 

 จากการศึกษาวิจัยพบวาเนื่องจากแบรนดซีพี (CP) ผูเปนเจาตลาดในขณะยี้นั้น มีความ

แข็งแกรงทางการตลาดสูง อีกท้ังยังไดจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือดึงดูดความสนใจผูบริโภคบอยครั้ง เพราะ 

ฉะนั้นการจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหแกผูบริโภคยอมเปนทางหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิด

ความรูสึกดีตอแบรนดและทําใหเกิดการซ้ือหรือทดลองซ้ือในครั้งตอไป 
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วัตถุประสงคทางการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Objective) 

 1. สรางการรับรู (Awareness)  

 เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับแบรนดไขไก KCF เกษมชัยฟารมกรุป ใหเกิดการเปดรับและ 

เปนท่ีรูจักในกลุมเปาหมาย 

 2. สรางความนาสนใจ (Interest)  

 เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจและนําไปสูการเกิดความผูกพันท่ีเพ่ิมข้ึนกับธุรกิจ 

 3. สรางพฤติกรรม (Action)  

 เพ่ือเกิดการซ้ือและสรางประสบการณรวมระหวางกลุมเปาหมายกับแบรนดเคซีเอฟ  

(KCF) 

 

กลุมเปาหมาย (Target Group) 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม (Demographic and Behavior) 

 กลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เขน 

หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และเปนผูตัดสินใจซ้ือของดวยตนเอง เปนผูรักสุขภาพ ดูแลตนเอง 

ละเอียดพิถีพิถันตอการเลือกรับประทาน มีรายได 25,000 บาทข้ึนไป เพราะจะเปนผูท่ีอยูเหนือ

ขอจํากัดของการใชชีวิตในตัวเมืองระดับหนึ่ง พรอมท่ีจะดูแลตัวเองอยางเต็มท่ี 

 ความเขาใจกลุมเปาหมายในเชิงลึก (Target Insight) 

 ดานความสนใจและทัศนคติตอไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร สนใจและใหความสําคัญ

เรื่องของอาหารการกินท่ีตองมีคุณภาพ สะอาด มีสารอาหารท่ีดีตอรางกาย ยอมจายเงินเพ่ือสุขภาพ 

คํานึงถึงสุขภาพของตนเองทามกลางมลพิษของตัวเมือง สนใจการทําอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

 

บุคลิกของแบรนด (Brand Personality) 

 แมไกท่ีนารัก ชอบดูแลใหคนอ่ืนไดรับสิ่งดีๆ ใสใจตออาหารการกินและเปนแมไกท่ีเลือก

รับประทานอาหารแตอาหารท่ีมีคุณภาพ มาจากธรรมชาติ 
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ตําแหนงของแบรนด (Brand Posotioning) 

 

 

ภาพท่ี 5-1 ตําแหนงของธุรกิจไขไกเกษมชัยฟารมกรุป 

 จากภาพดานบนประกอบกับการวิเคราะหตําแหนงของแบรนดวา เปนแบรนดท่ีมีคุณคา 

อุดมไปดวยสารอาหารตางๆท่ีมีประโยชน และธรรมชาติ มาจากฟารมธรรมชาติ ทําใหตอบโจทยใน

ดานของความเปนธรรมชาติท่ีกอใหเกิดประโยชนตอรางกายดวยสารอาหารท่ีดีมาจากธรรมชาติอยาง

แทจริง  

 

แนวคิดหลักในการสรางสรรค (Creative Concept) 

 จากการวิเคราะหแบรนดโดยใชการเปรียบเทียบขอดีขอเสียจากคูแขงในตลาดใน

ปจจุบันพบวาในสวนท่ีแบรนดสามารถตอบสนองตอความตองการกลุมเปาหมายมี 2 ประเด็นท่ี

นาสนใจ คือ ประเด็นของความเปนธรรมชาติ ท่ีไมใชแคการออกแบบบรรจุภัณฑหรือสถานท่ีเลี้ยง แต

ตองธรรมชาติไปถึงการเลือกกิน และอีกประเด็นก็คือการดูแล เปรียบเสมือนความซ่ือสัตยท่ีเจาของ

ธุรกิจตองทําใหผูบริโภคเชื่อวา ดูแลไดดีกวาคูแขงจริงๆ 
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ภาพท่ี 5-2 แนวคิดเชิงสรางสรรคของงาน เพ่ือใหครอบคลุมในการสรางสรรคชิ้นงานตอไป 

 มีความหมาย 2 ทาง คือ อีกข้ันของการดูแลไกและไขใหไดคุณภาพ โดยการใหอาหารท่ี

ดี ท่ีมาจากธรรมชาติ  ใสใจตลอดจนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน เพ่ืออีกข้ันของการดูแลผูบริโภค ให

ปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดี ทําให “อีกข้ันของการดูแล”เปนคอนเซ็ปตหลักของงาน 

 

แผนการส่ือสารการตลาดสําหรับธุรกิจไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร KCF 

 มีการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยแบงตามวัตถุประสงคการสื่อสาร 

(Communication Objective) 3 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี  1 สรางการรับรู  (Awareness) การสรางการรับ รู ให เกิดการเป ดรับ 

(Explosure) เปนท่ีรูจักในกลุมเปาหมาย ผานการสื่อสารโดยเอกลักษณองคกร , สื่อตางๆและเกมส

ออนไลน 

 ระยะท่ี 2 สรางความนาสนใจ (Interest) การทําใหเกิดความสนใจในแบรนด อัน

นําไปสูความผูกพัน (Engagement) กับแบรนด มีความสนใจติดตามและการเขามีสวนรวม ผานการ

สื่อสารโดยสื่อออนไลนและสื่อดานการขาย 
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 ระยะท่ี 3 สรางพฤติกรรม (Action)  การทําใหเกิดผลทางพฤติกรรม การทํากิจกรรม

รวมกับแบรนดเพ่ือใหเกิดการมีประสบการณ (Experience) รวมกับแบรนด ผานการสื่อสารโดย

กิจกรรมสงเสริมการขายท่ัวไปและในหางสรรสินคา 

 

 

ภาพท่ี 5-3 ภาพรวมการใชเครื่องมือการวางแผนการสื่อสารการตลาด 
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การสรางสรรคเครื่องมือท่ีใชในการส่ือสาร 

ระยะท่ี 1 สรางการรับรู (Awareness) 

 เอกลักษณองคกร (Corporate Identity) 

 1. ตราสินคา (Logo) 

 เพ่ือใหสามารถจดจําแบรนดไดงายข้ึนดวยการจดจําเปนภาพ โดยออกแบบภายใต

แนวคิดท่ีเรียบงายเหมาะกับธุรกิจอาหาร โดยคํานึงถึงความเปนจริง ใชสีหลักเปนสีเหลืองออน เพ่ือทํา

ใหอาหารนาทานมากยิ่งข้ึน และจดจํางายแตกตางกับโลโกของคูแขง 

 

 

 

C6  M 13  Y 85  K 0 

 

ภาพท่ี 5-4 Logo ของ KCF 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

 2.  บรรจุภัณฑ (Packaging) 

 เพ่ือใหเปนการสรางการรับรูเก่ียวกับแบรนดและสรางอัตลักษณท่ีจดจําไดเมือ

กลุมเปาหมายเห็นบรรจุภัณฑของแบรนด โดยออกแบบใหสะดวกตอการใชและทําจากวัสดุธรรมชาติ 

แคใหความรูสึกทันสมัยเหมาะแกคนเมือง ทําใหดูพรีเมียมข้ึน เหมาะสําหรับไขไกเพ่ิมคุณคาทาง

สารอาหาร 

 

 

ภาพท่ี 5-5 Packaging ของ KCF 
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ภาพท่ี 5-6 ฉลากดานหนาและดานหลังของบรรจุภัณฑของเคซีเอฟ 
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 3.  แผนเมนูอาหาร (Egg Recipes) 

 เพ่ือแนะนําเมนูท่ีเหมาะแกสุขภาพใหแกผูบริโภค โดยจะแทรกอยูในบรรจุภัณฑ โดย

ออกแบบใหมีความเปนธรรมชาติ คุมโทนสีน้ําตาลและสีเหลือง ใหเปนเอกลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-7 แผนเมนูอาหารของเคซีเอฟท่ีจะแทรกอยูในบรรจุภัณฑ 
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 ส่ือตางๆ (Communications) 

 1. สื่อโทรทัศน (TVC) 

 

ตารางท่ี 5-1    ตารางสตอรีบอรด สําหรับโฆษณาทางโทรทัศน 

บริษัท :เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด ผลิตภัณฑ :ไขไก KCF healthy plus 

ช่ือเรื่อง :คลอด ความยาว : 30 sec. (cut down 15 sec.) 

1.ภาพ : ผูชายกําลังนั่งดูทีวีบน

โซฟา ในหองๆหนึ่งดวยอาการ

ปกติ 

 

  

 

2.ภาพ : ผูชายคนท่ี 2 เปด

ประตูเขามาดวยอาการตื่นเตน

มาก 

 

      ผูชายคนท่ี 2 : พ่ี! 

3.ภาพ : ผูชายคนท่ี 2 เรียก

ผูชายคนท่ี 1 ดวยสีหนาตกใจ 

ตื่นเตน 

      ผูชายคนท่ี 2 : จะคลอด   

     แลวพ่ี! 

     ผูชายคนท่ี 1 : ฮะ!? 

 

4.ภาพ : หลังจากฟงจบผูชาย

คนท่ี 1 รีบวิ่งออกไปจากหอง 

 

 

-  
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ตารางท่ี 5-1    ตารางสตอรีบอรด สําหรับโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

บริษัท :เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด ผลิตภัณฑ :ไขไก KCF healthy plus 

ช่ือเรื่อง :คลอด ความยาว : 30 sec. (cut down 15 sec.) 

5.ภาพ : ผูชายคนท่ี 1 กําลังวิ่ง 

โดยคิดถึงอดีตท่ีผานมา 

 

 

      เพลงประกอบโฆษณา 

6.ภาพ : ไปเลือกซ้ืออาหาร

ดวยกัน 

 

 

      เพลงประกอบโฆษณา 

7.ภาพ : ทานอาหารและปอน

อาหารดวยกัน 

 

 

      เพลงประกอบโฆษณา  

 

8.ภาพ : ผูชายคนท่ี 1 ยืนรออยู

หนาประตูดวยสีหนากระวน

กระวายใจ 

 

-  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-1    ตารางสตอรีบอรด สําหรับโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

บริษัท :เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด ผลิตภัณฑ :ไขไก KCF healthy plus 

ช่ือเรื่อง :คลอด ความยาว : 30 sec. (cut down 15 sec.) 

9.ภาพ : คุณหมอเดินออกมา

จากหอง ดวยสีหนานิ่งๆ 

 

 

  

 

10.ภาพ : ผูชายคนท่ี 1 รีบเขา

ไปถามทันที 

    ผูชายคนท่ี 1 : เปนยังไง  

   บางครับ? 

   ผูชายคนท่ี 3 : ปลอดภัยดี 

   ครับ แข็งแรงมากเลยดวย 

11.ภาพ : เม่ือฟงคําตอบก็รีบ

วิ่ง 

เขาไปขางในหองอยางรวดเร็ว 

 

 

  

 

 

12.ภาพ : ผูชายคนท่ี 1 ยืน

จองภาพตรงหนาดวยความตื้น

ตัน 

 

 

    เพลงประกอบโฆษณา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-1    ตารางสตอรีบอรด สําหรับโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

บริษัท :เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด ผลิตภัณฑ :ไขไก KCF healthy plus 

ช่ือเรื่อง :คลอด ความยาว : 30 sec. (cut down 15 sec.) 

13.ภาพ : แมไกอุมลูก ซ่ึงก็คือ

ไขดวยความรักทะนุถนอม 

 

 

  

 

14.ภาพ : ผูชายคนท่ี 1 เขาไป

หยิบไขและชูข้ึนอยางตื้นตันใจ 

 

 

    โฆษก : เรื่องไข ยิ่งใหญ 

   สําหรับเราเสมอ เพราะใส 

   ใจดูแลทุกข้ันตอนการ 

   เลี้ยง 

15.ภาพ : ตัดไปเปนภาพ

กรรมวิธีผลิตของไขไกใน

ฟารมเคซีเอฟ 

 

 

     โฆษก : และการผลิตท่ี  

    ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

 

16.ภาพ : ฉากเดมอนของหนัง 

โดยจะมีสารอาหารพุงออกมา

จากไข 

 

   โฆษก : จนไดไขท่ีมี   

  สารอาหารจากธรรมชาติ 7     

  ชนิด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-1    ตารางสตอรีบอรด สําหรับโฆษณาทางโทรทัศน (ตอ) 

บริษัท :เกษมชัยฟารมกรุป จํากัด ผลิตภัณฑ :ไขไก KCF healthy plus 

ช่ือเรื่อง :คลอด ความยาว : 30 sec. (cut down 15 sec.) 

17.ภาพ : แมกําลังยืนคูกับไข

ไกในบรรจุภัณฑของเคซีเอฟ 

 

 

  โฆษก : อีกข้ันของการดูแล 

18.ภาพ : โลโกเคซีเอฟ 

 

 

 

  โฆษก : เคซี-ฟารม จาก   

 เกษมชัยฟารมกรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. สื่อนิตยสารและหนังสือพิมพ 

 คอลัมนแนะนํารานอรอยหรือการดูแลสุขภาพดวยการออกกําลัง การกิน การเลือก

รับประทานอาหาร โรคภัยท่ีควรระวัง 

 

 

ภาพท่ี 5-8 สื่อโฆษณานิตยสารและหนังสือพิมพของ KCF อีกข้ันของการดูแล  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. สื่อออนไลน 

 การทําสื่อออนไลนแบบไมตองเสียเงิน เปนของเราเอง ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด เพ่ือ

ความสัมพันธกับผูบริโภค โดยใชเนื้อหาท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

 

ภาพท่ี 5-9 ภาพ info graphic 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-10 ภาพ info graphic 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกมสออนไลน (Game Online) 

 เปนการแทรกซึมความรูหนักๆเรื่องของสารอาหารลงไปในเกมสใหเพลินเพลิน และ

ติดตามขาวสารกันในออนไลนไดอยางรวดเร็ว  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-11 เกมสออนไลน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะท่ี 2 สรางความนาสนใจ  (Interest) 

 ส่ือออนไลน 

 1. เว็บไซต 

 www.KCF.com 

 เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกิจการท่ีงายตอการเขาถึงและติดตามขาวสารของ

กลุมเปาหมายโดยมุงใหเกิดความสนใจ  

 

 

ภาพท่ี 5-12 หนาเว็บไซตกอนเขาหนาหลัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-13 เว็บไซตท่ีแสดงเนื้อหาในหนาตางๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-13 เว็บไซตท่ีแสดงเนื้อหาในหนาตางๆ (ตอ) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. เฟสบุค 

 Social Network เปนสื่อท่ีกลุมเปาหมายเขาถึงและสงตอจากเพ่ือนไดงาย รวมท้ังให

ความรูสึกเปนเพ่ือน การสื่อสารผานเฟสบุคจะโพสขอความเกร็ดความรูของไขไกเพ่ิมคุณคาทาง

สารอาหารทุกวัน รวมถึงความรูเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกลุมเปาหมายดวย ไมใหความรูสึกขายของ

จนเกินไป  โดยจะเนนท่ีinfographicเพ่ือใหเกิดการ Like&Share ตอกันไป 

 

 

 

ภาพท่ี 5-14 เฟสบุคแฟนเพจ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 โปรโมช่ันสงเสริมการขาย 

 เปนการดึงคูแขง และเพ่ิมการลองสินคามากข้ึน โดยใชลักษณะของการตลาดทางตรง

ของซูเปอรมารเก็ตแตละท่ีจะมีข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 5-15 คูปองสงเสริมการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะท่ี 3 สรางพฤติกรรม (Action) 

 1. กิจกรรมทางการตลาด 

 เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแบรนดและผูบริโภค โดยเนนท่ีการสราง

ประสบการณรวมกัน งานยังคงเก่ียวกับสุขภาพท่ีผูบริโภคมีความสนใจ และสอดคลองกับผลิตภัณฑ  

ธีมงานใหความรู สึกแบบฟารมๆ ธรรมชาติ เหมือนอยูในไรนา 

 

ภาพท่ี 5-16 กิจกรรมทางการตลาด แผนผังภายในงานและรายละเอียดกิจกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-17ผังเวทีและรายละเอียดกิจกรรมทางการตลาด 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. กิจกรรมสงเสริมการขายในซุปเปอรมารเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-18 บูทของกิจกรรมสงเสริมการขายในซุปเปอรมารเก็ต 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ในการทําจุลนิพนธนี้วัตถุประสงคท่ีวางไวคือใหกิจการไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร

เกษมชัยฟารมกรุปเปนท่ีรูจักและจดจําไดของผูบริโภคเม่ือกลาวถึงไขไกเพ่ิมสารอาหารและเปนหนึ่งใน

ใจของผูบริโภคเม่ือตองการซ้ือไขท่ีไดคุณภาพและมีประโยชนม่ันใจได โดยมุงใหเกิดการเรียนรูทัศนคติ

ท่ีดีและพฤติกรรมการบริโภคไขไกเพ่ิมคุณคาทางสารอาหาร 

 มีการกําหนดกลุมเปาหมายจากผลของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือใหเขาใจ 

ในพฤติกรรมและความสนใจของกลุมเปาหมายซ่ึงสวนใหญคือคนในกรุงเทพมหานคร เรื่องท่ีตอง

พิจารณาใหมากในการวางแผนการสื่อสารคือทําอยางไรใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการบริโภค แบ

รนดของเราเริ่มตนดวยการสรางการรับรูกับกิจการจากการศึกษาวิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวน

ใหญlสนใจไขไกเพ่ิมสารอาหารคิดเปนรอยละ 74 จึงกระตุนเพ่ิมเติมใหเกิดความสนใจไขไกเพ่ิม

สารอาหารรวมไปถึงการสรางความผูกพันกับแบรนดดวย 

 นําไปสูการวิเคราะหประกอบกันกับความสามารถของแบรนดกับสถานการณทางการ

ตลาดในซูเปอรมารเก็ตตองสื่อสารในทางท่ีใหแบรนดมีความโดดเดนและจดจําไดอยางสอดคลองและ

ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย 

 โดยเม่ือวางแผนการสื่อสารตลาดนั้นจากการนําเสนองานกับทางกิจการนั้นพบขอจํากัด 

ในการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวแตโดยรวมทางกิจการพอใจกับแผนการสื่อสารการตลาดท่ีวางแผนไวซ่ึง

หากมีความพรอมก็อยากนําเอาแผนมาใชใหครบทุกสื่อ 

 ท้ังนี้ผูจัดทํามองวาแผนการสื่อสารการตลาดนี้ยังสามารถพัฒนาตอไดใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

จากขอจํากัดหลายประการท่ีมีอยูเพ่ือบรรลุผลท่ีคาดหวังอยางสูงสุด 

 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยควรทําท้ังกอนและหลังการวางแผนการสื่อสารการตลาดและสรางสรรคชิ้นงาน

ในการสื่อสารซ่ึงควรทําหลายกลุมเพ่ือใหไดผลท่ีนาเชื่อถือตอการอางอิงและตัดสินใจ ทายท่ีสุดนี้การ

ออกแบบและสรางสรรคงานควรเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสรางการรับรูท่ีดีและจดจําได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

งานออกแบบสรางสรรค 
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แผนเมนูอาหาร (Egg Recipes) 
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รายละเอียดกิจกรรมทางการตลาด (Event) 
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แผนผังของกิจกรรมทางการตลาด (Event) 
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กิจกรรมสงเสริมการขายในซุปเปอรมารเก็ต 

 
 

   ส
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

เรื่อง พฤติกรรมการซ้ือและกระบวนการตัดสินใจซ้ือไขไกสด ณ  ซูเปอรมารเก็ตใน

กรุงเทพมหานคร  

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงงานจุลนิพนธของนักศึกษาช้ันปท่ี 4  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

สาขานิเทศศาสตร  เอกโฆษณา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือไขไก  สดท่ีซูเปอรมารเก็ตในกรุงเทพมหานคร โดยแบงการประเมินเปน 

5 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเชิงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเชิงพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

ตอนท่ี 4 ขอมูลเชิงพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือแบรนดตางๆ 

ตอนท่ี 5 ขอมูลดานการเปดรับขาวสารของผูบริโภค 

 

กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน หรือกรอกขอมูลลงในชองวางตามท่ีระบุ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ     ชาย       หญิง 

 

2) อายุ     ต่ํากวา 20 ป     20 – 25 ป  

     26 - 30 ป      31 - 35 ป  

     36 - 40 ป      41 - 45 ป  

   ส
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    45  ปข้ึนไป 

3) สถานภาพปจจุบัน    โสด      หยาราง  

       สมรส  ไมมีบุตร     สมรส บุตร ………... คน

   

4) อาชีพ     นักเรียน / นักศึกษา     พนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน 

   ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ    เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 

      พอบาน / แมบาน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………… 

 

5)  รายไดตอเดือน ไมมีรายได      ต่ํากวา 15,000 บาท  

     15,000 – 20,000 บาท    20,001 – 30,000 บาท 

      30,001 – 40,000 บาท    40,001 – 50,000บาท 

      50,001 – 60,000 บาท    มากกวา 60,000 บาท  

 

6) ท่ีอยูอาศัย    บานเดี่ยว      ทาวนโฮม / ทาวนเฮาส 

   คอนโด   อพารทเมนต   

      หอพัก      อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………….. 

 

7) จํานวนผูอยูอาศัย  1 คน  2 คน  3 คน  4 ข้ึนไป 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเชิงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม 

1) สถานท่ีใดท่ีทานมักไปบอยท่ีสุด ( เลือกตอบเพียง 1 ขอ ) 

หางสรรพสินคา   COMMUNITY MALL / LIFESTYLE MALL 

ศูนย / สถาบันออกกําลังกาย   ศูนย / สถาบันดานความงามตางๆ  

 หองสมุด รานหนังสือ    สวนสาธารณะ    

   อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………..  

2) กิจกรรมใดท่ีทานมักทําเปนประจําในวันหยุด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

ชอปปง     ทําอาหาร     ดูแลบาน ตกแตงสวน  

อานหนังสือ      ชมภาพยนตร    ฟงเพลง 

   ออกกําลังกาย เลนกีฬา     เขาสถาบันดานความงามตางๆ  

   ทองเท่ียวตางประเทศ   

   ส
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   ทองเท่ียวพักผอนในประเทศ  ( โปรดระบุรูปแบบสถานท่ีพักท่ีทานมักเลือกใชบริการ )   

(  ) โรงแรม      (  ) รีสอรท  (  ) โฮมสเตย  

(  ) โฮเทล  (  ) แคมป  (  )  อ่ืนๆ 

3) ทานเดินทางโดยวิธีใดเปนประจํา ( เลือกตอบเพียง 1 ขอ ) 

รถยนตรสวนบุคคล     รถโดยสารประจําทาง    รถตู 

   รถไฟฟา BTS  รถไฟฟาใตดิน MRT  รถ TAXI 

   Airport Rail Link  อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………… 

 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเชิงพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

1) ทานเปนผูตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคเองหรือไม 

   ใช       ไมใช โปรดระบุผูตัดสินใจซ้ือ…………........................ 

 

2) ทานซ้ือของในซูเปอรมารเก็ตบอยเทาใดตอเดือน  

   1 ครั้งตอเดือน     2 ครั้งตอเดือน     3 ครั้งตอเดือน 

   4 ครั้งตอเดือน     มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 

 

3) ทานซ้ือไขไกสดในซูเปอรมารเก็ตบอยเทาใดตอเดือน 

   1 ครั้งตอเดือน    2 ครั้งตอเดือน     3 ครั้งตอเดือน 

   4 ครั้งตอเดือน     มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 

 

4) ปริมาณของการซ้ือไขไกสดของทานในแตละครั้ง ( ฟอง ) 

นอยกวา 4 ฟอง     4 - 10 ฟอง     10 – 15 ฟอง    

   15 – 20 ฟอง        20 - 30 ฟอง     มากกวา 30  

 

5) ทานบริโภคไขก่ีฟองตอสัปดาห  

   ต่ํากวา 3 ฟอง     3 – 5 ฟอง      5 – 10 ฟอง 

   มากกวา 10 ฟอง 

   ส
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ตอนท่ี 4 ขอมูลเชิงพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือแบรนดตางๆของผูบริโภค 

1) ทานรูจักไขไกสดแบรนดใดบาง  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

    CP      DR.HENN      KCF 

    S-pure     

    HOUSEBRAND ( BIG C , LOTUS , TOPS หรือ HOME FRESH MART )  

  ไมรูจัก โปรดระบุแบรนดท่ีทานรูจัก……………………………………………………… 

 

2) ปกติทานเลือกซ้ือไขไกสดแบรนดอะไร และบอกเหตุผลในชองวางตามท่ีระบุ 

    CP      DR.HENN      KCF 

    S-pure     

   HOUSEBRAND ( BIG C , LOTUS , TOPS หรือ HOME FRESH MART ) 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………….………………………………………… 

เหตุผลในการเลือกซ้ือไขไกแบรนดดังกลาว คือ………………………………………………………………… 

 

3) ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไขไกสดของทานคืออะไร  

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองวางท่ีกําหนดให 

 

ปจจัยดานผลติภณัฑ 

ท่ีมีผลตอการตดัสินใจซื้อไขไกสด 

 

ระดับการตดัสินใจซื้อ 

 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. สารอาหารท่ีเพ่ิมเติม      

2. ความสะอาด      

3. ความสดใหม      

4. ราคา      

5. รูปแบบบรรจภุัณฑ      

6. ความสะดวก หาซื้องาย      

   ส
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ปจจัยดานผลติภณัฑ 

ท่ีมีผลตอการตดัสินใจซื้อไขไกสด 

 

ระดับการตดัสินใจซื้อ 

 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

7. ความนาเช่ือถือของแบรนด      

8. อ่ืนๆ………………………......................      

 

ปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไขไกสดของทานคืออะไร  

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองวางท่ีกําหนดให 

 

ปจจัยดานการโฆษณา 

ท่ีมีผลตอการตดัสินใจซื้อไขไกสด 

 

ระดับการตดัสินใจซื้อ 

 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. การโฆษณา ณ จุดขาย 

เชน แผนพับบริเวณท่ีชายสินคา , ปาย

โฆษณาในบริเวณท่ีขายสินคา เปนตน 

     

2. การโฆษณาผานทางสื่อออนไลน  

เชน เว็บไซต , social network และ blog  

     

3. การโฆษณาผานทางโทรทัศน      

4. การโฆษณาผานกิจกรรมทางการตลาด

ในซูเปอรมารเก็ต เชน บูทชิมอาหาร เปน

ตน 

     

5. อ่ืนๆ ……………………….....................      
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ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการชายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไขไกสดของทานคือ

อะไร  โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองวางท่ีกําหนดให 

 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือไขไกสด 

 

ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. แจกใหสินคาทดลอง      

2. ลดราคา      

3. แถมฟรี      

4. คูปองชิงโชค      

5. คูปองสวนลด      

6. อ่ืนๆ …………………………………………      

 

ตอนท่ี 5 ขอมูลดานการเปดรับขาวสารของผูบริโภค 

1) ในปจจุบัน ทานเปดรับขาวสารจากชองทางใดบางตามระดับการเปดรับขาวสาร  และเลือก

ประเภทของสื่อ 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองวางท่ีกําหนดให 

 

สื่อตางๆ 

 

ระดับการเปดรับขาวสาร 

 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. สื่อในหางสรรพสินคา , ซูเปอรมารเก็ต 

เชน โฆษณาบนจอ LED , แผนพับ , 

พนักงานขาย และ กิจกรรมทางการตลาด 

     

2. สื่อออนไลน  

เชน เว็บไซต , social network และ blog  

     

   ส
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สื่อตางๆ 

 

ระดับการเปดรับขาวสาร 

 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2. สื่อออนไลน  

เชน เว็บไซต , social network และ blog 

เปนตน 

     

3. สื่อนิตยสาร      

4. สื่อหนังสือพิมพ      

5. สื่อวิทย ุ

( โปรดระบุ คลื่น ……………………….… ) 

     

6. สื่อโทรทัศน      

7. สื่อทางโทรศัพทมือถือ  

เชน  แอพพลิเคช่ัน , SMS เปนตน 

     

8. สื่อนอกสถานท่ี  

เชน บิลบอรดหรือปายโฆษณาบนทองถนน , 

การโฆษณาบนยานพาหนะ เปนตน 

     

9. เพ่ือน / ครอบครัว / คนรูจัก      

10. อ่ืนๆ …………………………………….      

 

2) Social Network ใดท่ีทานนิยมใชมากท่ีสุด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

Youtube     Facebook     Twitter Instragram 

   อ่ืนๆโปรดระบุ .................................................................................. 

   

3) ทานมีความสนใจในดานใดเปนพิเศษ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

 สุขภาพ     ความงาม     กีฬา 

 ทําอาหาร     ตกแตงบาน     ชอปปง 

   ส
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   ทองเท่ียว      ภาพยนตร      เพลง 

    เศรษฐกิจ สังคม     อ่ืนๆ …………………………........................................ 

 

4) ทานเปดรับขอมูลขาวสารในชวงเวลาใดมากท่ีสุด  

  00:01 – 05:00 น.   05:01 – 8:00 น.   08:01 –11:00 น. 

 11:01 – 14:00 น.  14:01 – 17:00 น.   17:01– 20:00 น. 

20:01 – 00:00 น. 

 

 

   ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้คะ   

 

หากทานยินดีใหขอมูลในการสัมภาษณแบบ FOCUS GROUP เพ่ิมเติม  

กรุณากรอกชื่อและเบอรโทรติดตอกลับดานลาง 

ชื่อ – สกุล ………………………………….…………………… เบอรโทรศัพท ………………………………… 

 

 

 

   ส
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