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เรื่อง     : แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของรานตัดผมเนเวอรเซย คัทซ 

 

จุลนิพนธฉบับนี้มี เปนการศึกษาเพ่ือหากลยุทธในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการของรานตัดผมเนเวอรเซย คัทซ ไมวาจะเปนการศึกษาถึงการวางแผนการตลาดในปจจุบัน 

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานตัดผมของกลุมเปาหมาย ทัศนคติและความคิดเห็นของ

กลุมเปาหมายตอรานเนเวอรเซย คัทซ รวมท้ังพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย คือ เพศชาย 

อายุ 15-35 ป อาชีพนักศึกษา วัยเริ่มทํางานถึงวัยทํางาน อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

โดยการศึกษานั้นผูศึกษาไดจัดทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผาน

แบบสอบถามท้ังหมด 100 ชุด เลือกสัมภาษณผูท่ีเคยใชบริการ รูจักแตไมเคยใชบริการ และผูท่ีไมรูจัก

และไมเคยใชบริการ เพ่ือสอบถามขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผม การรับรู

เก่ียวกับราน เนเวอรเซย คัทซ และพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมาย

สวนใหญไมรูจักราน เนเวอรเซย คัทซ โดยอินเทอรเน็ต มีสวนสําคัญในการหาขอมูลรานตัดผม และ

การแนะนํา บอกตอจากเพ่ือน/คนรูจักมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก และกลุมเปาหมายใหความสําคัญ

กับเรื่องบุคลิกภาพตัวเองและการเลือกรานมาก 

จากผลการวิจัยและผลการศึกษาคนควาทําใหไดแนวทางสําหรับการวางแผนการสื่อสาร

ภายใตแนวความคิด “Shave for Change” โดยเครื่องมือท่ีจะเลือกใชในการสื่อสารนั้นตอง

ตอบสนองและเขากับการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยใชสื่อโทรทัศนเปนหลัก รองลงมาคือสื่อ

ออนไลน สื่อ mobile และจัด Road Show วัตถุประสงคเพ่ือสรางการรับรูใหกับแบรนดใหเปนท่ีรูจัก

อยางกวางขวาง มีจุดยืนท่ีชัดเจน โดดเดนตางจากคูแขงแบรนดอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 1 ป 
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ขาพเจา รวมท้ังอาจารยนิสาชล รัตนสาชล อาจารยเดนโก ธัชชัยชวลิต อาจารยกรณิศ จิตตมัยและ 
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ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ

ทุกทานเปนอยางสูง 
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ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันนี้มีรานเสริมสวยเกิดข้ึนจํานวนมาก ตามสัดสวนของผูท่ีเขามอบรมเรียนเสริม

สวยปหนึ่งจํานวนนับหม่ืนคน และมีแนวโนมท่ีจะมีผูเขามาเรียนเพ่ือประกบอาชีพเสริมสวยมากข้ึนทุก

ป เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีมีท้ังขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการลงทุนดวยจําเนินเงินท่ีไมคอย

สูงมากนัก เปนธุรกิจเงินสด มีรายไดทุกวัน ตนทุนสวนใหญจะเปนการขายฝมือ มากกวาการลงทุน

ดานวัตถุดิบ ซ่ึงตางจากอาชีพอ่ืนๆ  จึงทําใหธุรกิจเสริมสวยนั้นเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง  

เชนเดียวกันธุรกิจอ่ืนๆรานเสริมสวยมีท้ังทีประสบความสําเร็จ และท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ เนื่องจากเปนธุรกิจบริการอิสระท่ีไมสามารถหยุดนิ่งอยูกับท่ีได แปรผันไปตามยุคสมัย 

สภาพสังคม และรสนิยมของผูตัด 

จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติและการประมาณการพบวาธุรกิจเสริมสวย

ในป 2545 และ 2546 มีมูลคาตลาดภาคในประเทศถึง 5,051 และ 5,070 ลานบาทตามลําดับ ใน

ปจจุบันประเทศไทยมีมูลคาทางการตลาดในธุรกิจเสริมสวยถึง 7,000 กวาลานบาท และมีแนวโนมท่ี

จะเพ่ิมข้ึนทุกป 

ซ่ึงในการจะทําใหรานเสริมสวยใหประสบความสําเร็จไดนั้นประการแรกท่ีสําคัญก็คือราน

เสริมสวยตองสามารถชวยใหลูกคามีบุคลิกท่ีดีข้ึน ทํางานออกมาตรงตามท่ีลูกคาตองการ ฝมือชางจึงมี

สวนสําคัญมาก ในกรณีนี้เจาของรานจะเปนตัวดึงดูดลูกคาไดดีท่ีสุด เพราะลูกคาจะเชื่อมันในตัวชาง

มากกวาอ่ืนใด ชางท่ีมีฝมือจะตองมีจุดเดน 2 ประการคือ ทํางานตามท่ีลูกคาตองการได และอีก

ประการหนึ่งคือสามารถชี้นําอธิบายและใหเหตุผลท่ีดีกับลูกคาไดวาทําไมตองเปนแบบนี้ แบบนี้ดีกวา

แบบนี้ยังไง เปนตน อีกประการก็คือการบริการลูกคา เพราะเม่ือใดท่ีรานมีลูกคาประจํา การเอาใจใส

ตอลูกคา ความซ่ือสัตย และความนาเชื่อถือของรานจะเปนตัวการันตีวาจะรักษาลูกคาประจําไดและ

ยังเพ่ิมโอกาสในการท่ีจะมีลูกคาประจํารายใหมๆอีกดวย รานท่ีใหบริการดี มีโปรโมชั่นท่ีนาสนใจ 

รวมถึงดูแลประโยชนใหลูกคาไดดี และไมทําใหลูกคาผิดหวังก็จะทําใหรานนั้นเปนท่ีนาจดจํา อีก

ประการก็คือหนารานท่ีดึงดูดลูกคาใหมๆ การตกแตงหนารานท่ีสวยงามตรงกับกลุมเปาหมาย และ

ประการสุดทายก็คือการโฆษณาเพ่ือใหเปนท่ีรูจักในวงกวางและเปนท่ีจดจํา 

ซ่ึงราน เนเวอรเซย คัทซ (Neversay Cutz) เปนรานตัดผมสุภาพบุรุษ ซ่ึงเปนรูปแบบ

หนึ่งของรานเสริมสวย เนนการตัดผมสําหรับทรงผูชายโดยเฉพาะ แตเนื่องจากสภาพการใชชีวิตใน
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เมือง ทําใหกลุมเปาหมายนั้นหันไปใชบริการรานเสริมสวย ซาลอนมากข้ึนเพราะสะดวกในการใช

บริการ สาขาเยอะ เดินทางสะดวก ทําใหรานตัดผมสุภาพบุรุษนั้นคอยๆลดความนิยมลงไป ซ่ึงคุณ

ปริญญา อินทชัย หรือเวย ไทเนนี่ยม นั้นไดเล็งเห็นโอกาสตรงนี้ บวกกับท่ีชื่นชอบการตัดผมแนวฮิป

ฮอป และเดินทางไป New York บอย จึงไดทําการประยุกต นํามาเปดรานท่ีประเทศไทย 

ปจจุบันราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)  นั้นเปดมาได 5 ป มี 5 สาขา ไดแก 1.

สาขาสุขุมวิท 2.สาขาสยามสแควร 3.สาขาอารีย 4.สาขารามคําแหง 5.สาขารัชโยธิน ซ่ึงไมเคยมีการ

ทําการโฆษณา รูจักกันจากปากตอปาก และยังไมสามารถสรางการรับรูใหแกผูบริโภคได ซ่ึงการใชการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) เปนการสื่อสาร

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหราน Neversay Cutz เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางมากข้ึน 

และสามารถเพ่ิมยอดขายไดดีกวาเดิม 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายท่ีใชบริการรานตัดผม และมุมมอง ทัศนคติของ  

กลุมเปาหมายท่ีมีตอราน 

 2. เพ่ือสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีใหแกราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)   

         3. เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให กับราน เนเวอรเซยคัทซ   

(Neversay Cutz) 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ในการศึกษาเรื่องการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของราน  

เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)  เปนการศึกษากลุมเปาหมายซ่ึงก็คือ เพศชาย อายุ 15-35 ป 

นักศึกษา วัยเริ่มทํางาน ถึงวัยทํางาน อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนการศึกษาความ

ตองการและทําความเขาใจกลุมเปาหมาย เพ่ือเลือกการวางแผนการสื่อสารไดตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย และเพ่ือเปนแนวทางในการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหกับแบรนด 

อีกท้ังยังเปนการสื่อสารใหบุคคลท่ัวไปรูจักราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)   

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz) เปนท่ีรูจักมากข้ึน 

2. กลุมเปาหมายเขามาใชบริการราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)  มากข้ึน 

3. ราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)  เปน Top-of-Mind ของ บริการรานตัดผม

แนววัยรุน 
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ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับราน Neversay Cutz 

2.2 ทบทวนแนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

2.3 ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3. ดําเนินงานวิจัย 

 จัดทําแบบสอบถาม และทําการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสอบถามเก่ียวกับการรับรู 

ทัศนคติและความพึงพอใจท่ีมีตอโรงพยาบาลสัตวสวนหลวง รวมถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช

รานตัดผม และพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

4. ผลการวิจัย 

 สรุปและประมวลผลการวิจัย 

5. วิเคราะหขอมูลและวางแผนการสื่อสารการตลาด 

5.1 วางแผนการสื่อสารการตลาด 

5.2 สรางสรรคชิ้นงาน 

6. สรุปผลโครงการ 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2554 2555 

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

  ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ          

  รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ          

  จัดทําแบบสอบถามและเก็บขอมูลงานวิจัย          

  วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย          

  สรางสรรคและวางแผน การสื่อสารการตลาด          

  ปรับปรุงแกไขชิ้นงานเพ่ือใหสมบูรณ          

  สรุปผลและขอเสนอแนะ          

  จัดทําเอกสาร          
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการของราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz) นั้น

จะตองเขาใจถึงความคิด พฤติกรรมการเปดรับสื่อและการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย จนสามารถนํา

ผลท่ีไดมาวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไดนั้น จําเปนตองศึกษาแนวคิด ทฤษฏี รวมไป

ถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

     1.ทฤษฏีแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

     2.ทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

     3.ทฤษฏีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 

1.ทฤษฎเีกี่ยวกับแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

   กลยุทธ การสื่อสารการตลาดถือวาเป ็นหัวใจสําคัญในการสรางตราสินคา เนื่องจากการ 

สื่อสารจะทําหนาท่ีสงขอมูลขาวสารไปยังกลุมผูบริโภคท่ีเป ็นเปาหมาย ซ่ึงในปจจุบันไดใชกลยุทธ การ 

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) เขามา 

แทนท่ี เพ่ือใชในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย IMC เป ็นการสื่อสารผานเครื่องมือการสื่อสารทาง 

ตลาดโดยเครื่องมือเหลานั้นจะตองเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน (Speak with the Same Voice) เพ่ือ 

สนับสนุนและตอกย้ําตราสินคา 

1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการแบงออกเปน 3 ประการใหญ ดังนี้ 

การสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน (One Voice Marketing Communication) หมายถึง 

ความพยายามขององคกรในการใชโฆษณาท่ีมีการตอบสนองโดยตรง การโฆษณาตราสินคา การ 

จัดการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธท่ีมีการวางแนวความคิดเปนแนวทางเดียวกัน  

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Communication) หมายถึง ความ 

พยายามขององคกรท่ีจะสื่อสารภาพลักษณขององคกรหรือตราสินคาไปพรอมๆกันกับความตองการท่ี

จะทําใหเกิดอิทธิพลโดยตรงกับพฤติกรรมของกลุมบริโภคเปาหมาย  

การรณรงคการสื่อสารแบบบรูณาการ(Co-ordinated Marketing Communication 

Campaigns) หมายถึง ความพยายามขององคกรท่ีตองการสื่อสารสิ่งท่ีองคกรตองการแจงใหกลุม 

ผูบริโภคเปาหมายทราบ โดยใชเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด  
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จะเห็นวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ใหความสําคัญกับกระบวนการสื่อสาร 

ของผูรับสาร ไมวาผูรับสารจะเปนตัวผูบริโภคท่ีเปนเฉพาะบุคคล องคกรภาครัฐหรือสาธารณชนท่ีมี

สวนเก่ียวของในกระบวนการสื่อสาร ซ่ึงแตกตางจากกระบวนการสื่อสารในแบบดั้งเดิม  

1.2 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีแนวคิดคือ  

1) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จะรวมการสื่อสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะกับลูกคา เชน 

การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธการตลาดโดยตรง การ

จัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินคา การจัดโชวรูม การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัด ศูนย

ฝกอบรม การใหบริการ การใชพนักงาน การใชบรรจุภัณฑการใชยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนท่ีการ

ใชปายตางๆ การใชเครือขายสื่อสารอิเล็กทรอนิคสการใชสินคาเปนสื่อ  

2) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรจะเริ่มตนท่ีลูกคาไมใชสินคา โดยคนหาวิธ  ีติดตอสื่อสาร

ถึงลูกคาเปาหมายเก่ียวกับประเภทสินคาท่ีมีคุณคาตอตราสินคา  

3) การคัดเลือกกลยุทธการติดตอสื่อสารทางการตลาด เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวกลยุทธพ้ืนฐานตางๆ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธการออก 

ราน การบรรจุหีบหอ โดยตองใชกลยุทธการตลาดดวยความสัมพันธ (Relationship Marketing) เพ่ือ 

กระตุนใหลูกคาตอบสนอง  

1.3 สาเหตุท่ีตองใชการตลาดแบบบูรณาการ  

1) สื่อมีหลายประเภท แตละประเภทมีจํานวนมาก ทําใหตองมีการเลือกสื่อท่ีเขาถึงผูบริโภค  

2) สื่อมีราคาแพงข้ึนแตมีประสิทธิภาพนอยลง  

3) สื่อใดสื่อหนึ่ง บางครั้งไมสามารถเขาถึงหรือสรางความเขาใจในสินคาหรือชนะใจลูกคา  

4) วิธีการแสวงหาขอมูลของผูบริโภคเปลี่ยนไป  

   1.4 ข้ันตอนในการทําใหแผนงานการสื่อสารทางการตลาดครบวงจรสําเร็จ คือ  

1) ทบทวนแผนการตลาด เชนการอธิบายภาพรวมแผนการตลาด เขียนวัตถุประสงควิเคราะห

ภาวะ การแขงขัน ศึกษาปจจัยและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  

2)  วิเคราะหสถานการณของโปรแกรมสงเสริมการตลาด จากปจจัยภายในและภายนอก  

3) วิเคราะหกระบวนการสื่อสาร  

4) การกําหนดงบประมาณและวางกลยุทธการสื่อสาร  

   1.5 กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด  

 กิจกรรมหรือเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารทางการตลาดเรียกรวมกันวา สวนประสมการ

สื่ อสาร ทางการตลาด (Marketing Communication Mix) หรือสวนประสมทางการตลาด 

(Promotion Mix) ซ่ึงสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ การโฆษณา (Advertising) เปนการ

สื่อสารทาง การตลาดท่ีไมใชบุคคล แตใชสื่อมวลชนในการสื่อสารไปยังคนจํานวนมากท่ีรับสารในเวลา
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เดียวกัน โดยท่ีผูโฆษณาตองเสียเงินซ้ือเวลาหรือพ้ืนท่ีในการสื่อสาร ซ่ึงมีราคาแพง การโฆษณาเปน

วิธีการ สื่อสารทางการตลาดท่ีเปนท่ีรูจักและแพรหลายท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือบริษัทตองใชการ

โฆษณา เพ่ือขายสินคาใหกับสาธารณชนในวงกวาง เพราะเปนคาใชจายท่ีคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับ

ตนทุนตอ การเปดรับตอครั้ง แตผูรับสารในการโฆษณาไมมีโอกาสตอบสนองผูโฆษณาในทันที ซ่ึงตาง

จากการ ขายตรงโดยบุคคล ท่ีสองฝายสามารถสื่อสารกันไปมาหรือสื่อสารแบบสองทาง สื่อมวลชนท่ี

ใชการ โฆษณาไดแก  หนังสือพิมพนิตยสาร วิทยุ โทรทัศน เปนตน  

การประชาสัมพันธ(Public Relation) เปนการสื่อสารทางการตลาด โดยการเผยแพรขาว 

เก่ียวกับองคกร ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธบริษัทหรือเก่ียวกับผลิตภัณฑของบริษัท ซ่ึงเรียกวาการ 

ประชาสัมพันธทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและรักษาภพลักษณของบริษัทเหนือตรา 

ผลิตภัณฑในสายตาของสาธารณชน  

การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนการสื่อสารทางการตลาดท่ีเพ่ิมคุณคาหรือ 

สิ่งจูงใจใหแกผลิตภัณฑโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภคตอบสนองหรือซ้ือสินคาในทันที ซ่ึงตรงกัน 

ขามกับการโฆษณาและประชาสัมพันธท่ีจะมุงสรางอิทธิพลตอทัศนคติและความคาดหวังของลูกคาใน 

ระยะยาว  

การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนการสื่อสารทางการตลาดแบบบุคคลตอบุคคล 

ระหวางผูซ้ือกับผูขาย โดยท่ีผูขายจะใหขอมูลแกผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาและพยายามท่ีจะมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจซ้ือของอีกฝาย ในขณะท่ีกา ลังเจรจาซ้ือขาย ผูขายจะสังเกตวาผูซ้ือตองการอะไรและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปตามนั้นทันที 

การจัดแสดงสินคา (Selling Point) เปนเครื่องมือตอกย้ํา จุดขายโดยเฉพาะสินคาท่ีนําเขาสู 

ตลาดใหมมักใชการจัดแสดงสินคา เพ่ือเสริมการสื่อสารเก่ียวกับการสงเสริมการขายใหมีความโดดเดน 

การจัดแสดงสินคามักจัดข้ึนในพ้ืนท่ีพิเศษตามทางเดิน หนาประตูหรือในพ้ืนท่ีท่ีจัดใหโดดเดนมากกวา 

ปกติ ในการจัดแสดงสินคาอาจใชวัสดุประกอบ (Point of Purchase Material) เชนโปสเตอร

สติ๊กเกอร ณ จุดขาย หรือเปนโฆษณาท่ีชั้นวางสินคา (Shelf Talker) ซ่ึงถือวาเปนจุดในการสื่อสาร 

(Contact Point)  

การบรรจุภัณฑ(Packaging) การใชบรรจุภัณฑในการสื่อสารสามารถใสอะไรเขาไปใน บรรจุ

ภัณฑไดมากมาย อาทิ สโลแกน ขอความตางๆ โดยเฉพาะขอมูลท่ีเปนเอกลักษณของตราสินคา  

แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นทําใหผูจัดสามารถนา แนวคิด วิธีการ และ

เครื่องมือของการสื่อสารมาประยุกตใชกับโครงการการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือราน 

เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz)  ไดอยางเหมาะสม ชวยใหผูจัดทํานําวิธีการและเครื่องมือมาใชได

อยาง ถูกตองและครอบคลุมผูบริโภคเปาหมาย 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  

พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคลหนึ่งซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการ 

จัดหาใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลวและซ่ึงมี 

สวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว นั่นหมายถึงพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ 

กับความนึกคิด ความรูสึก หรือการแสดงออกของมนุษย (Engel, Kollat and Blackwell,1968 อาง 

ถึงในธงชัย สันติวงษ)  

   2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือโดยท่ีไมไดวางแผน (Unplanned Purchasing Behavior)  

Assael Henry ไดกลาวถึงแนวคิดนี้ไววา ผูบริโภคมีโอกาสท่ีจะเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ี

ไมไดมีการวางแผนลวงหนา และมักเปนการซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งเราภายในรานคา เชน การจัด 

วางสินคา รูปลักษณบรรจุภัณฑราคา พนักงานขาย เปนตน (ธีรดา ตันธรรศกุล, 2542 : 25.26 

Assael Henry, 1955 : 154)  

1) พฤติกรรมการซ้ือโดยท่ีไมไดมีการวางแผนลวงหนาเกิดข้ึนดวยเหตุผลพ้ืนฐาน 2 ประการ 

ไดแก 

- สินคาท่ีซ้ือนั้นเปนสินคาท่ีผูบริโภคมีความเก่ียวพันต่ํา ดั้งนั้น การเสียเวลาและเสียความ 

พยายามในการแสวงหาขอมูลกอนซ้ือจึงไมคุมคา และไมเปนท่ีนิยมกระทํา ดังนั้นผูบริโภคสวนใหญจะ 

ซ้ือสินคาพวกนี้โดยใชความระลึกไดเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ  

- ผูบริโภคอาจจะตองการแสวงหาความแปลกใหมความหลากหลาย จึงตัดสินใจซ้ือดวย 

ความรูสึกเพียงชั่วแลน (Impulse Buying) ซ่ึงเกิดจากการไดรับอิทธิพลจากสิ่งกระตุนภายนอก 

ประกอบกับปจจัยภายใน เชน ความรูสึกไมพอใจในสินคาเดิมท่ีใชอยู หรือเกิดความเบื่อหนายใน 

สินคาเดิม  

   2.2 ทฤษฎีการลองผิดลองถูก (Instrumental Conditioning)  

ทฤษฎีนี้กลาวถึงความสัมพันธของการกระตุนการตอบสนองไดวา หากสิ่งกระตุนใดท่ีใหผล 

ดานบวกแกผูบริโภคมากกวา ผูบริโภคก็จะมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองสิ่งกระตุนนั้นๆ กลาวโดยงายคือ 

พฤติกรรมผูบริโภคมีผลจากการประเมินระดับความพอใจท่ีไดรับ จากพฤติกรรมในอดีต ถาผูบริโภคใช

สินคาแบรนดใดแลวพอใจ ผูบริโภคก็จะมีโอกาสซ้ือซํ้า ในทางกลับกันหากผูบริโภคใชสินคาแบรนดใด

แลวไมพอใจ ผูบริโภคก็จะไมซ้ือซํ้า (ธีรดา ตันธรรศกุล, 2542 : 28 อางถึง Solomon Michael., 

1996)  

   2.3 แนวคิดเรื่องความเก่ียวพันต่ํา (Low Involvement)  

ในทัศนะของ Krugman ผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันต่ําจะมีลักษณะดังนี้ (ธีรดา ตันธรรศกุล, 

2542 : 29 อางถึง Assael Henry, 1995 : 158)  
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         1)  ผูบริโภคทําการเรียนรูขอมูลแบบไมคัดสรร คือ เม่ือผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา เห็นสิ่ง 

กระตุนบอยๆก็จะคอยๆจดจําไปไดเองโดยไมมีการประมวลผลขอมูลและทําความเขาใจในสิ่งกระตุนท่ี

ไดเห็นนั้น  

         2) ผูบริโภคทําหนาท่ีเปนผูรับขอมูล กลาวคือ ผูบริโภคไมไดกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาขอมูล 

ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคา และเม่ือถึงคราวท่ีตองซ้ือสินคาประเภทใดก็จะเลือกซ้ือสินคาเพียง 2.3 

ยี่หอท่ีคุนเคยเทานั้น  

         3) ผูบริโภคทําหนาท่ีเปนผูรับสารโฆษณาเทานั้น สําหรับผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา โฆษณา

จะมีบทบาทในการกระตุนพฤติกรรมการซ้ืออยางมาก โดยปราศจากการหาขอมูลหรือทํา ความเขาใจ

ในตัวสินคา ในขณะท่ีผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันสูงจะตอตานโฆษณาท่ีไมสอดคลองกับ ความเชื่อตน 

โฆษณาจึงมีบทบาทนอยกวาในการกระตุนใหเกิดพฤติกรรม  

         4) ผูบริโภคจะทําการประเมินสินคาหลังจากท่ีไดซ้ือไป ผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันธต่ําจะ 

ตัดสินใจซ้ือสินคางาย อาจเพียงแคนึกไดวาตองการสินคาประเภทใดก็จะซ้ือทันท่ีโดยท่ีไมไดวางแผน 

ยี่หอท่ีไมตองการซ้ือไวลวงหนา การเลือกยี่หอมักทําในราน การประเมินสินคาจึงเกิดข้ึนหลังการ 

ทดลองใช 

         5) ผูบริโภคตองการใหสินคาตอบสนองความพึงพอใจแคในระดับท่ียอมรับไดมากกวาท่ี จะ

ตองการความพอใจระดับสูง กลาวคือผูบริโภคประเภทนี้ตองการไดสินคาท่ีตอบสนองความพอใจ ใน

ระดับพ้ืนฐานท่ีรับได  มากกวาคาดหวังใหกับสินคาตอบสนองความพอใจไดอยางดีเยี่ยม  

         6) บุคลิกภาพ และวิธีการดาเนินชีวิต ไมมีสวนเก่ียวพันกับพฤติกรรมของผูบริโภคหมายถึง 

ผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา ในสินคาประเภทใด ก็จะไมคํานึงถึงวาสินคาดังกลาวแสดงออกถึงความ 

เชื่อ หรือสัญลักษณของตัวเอง ซ่ึงตางจากผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันสูงจะมองวาสินคาเปนเครื่อง 

สะทอนความเชื่อ รสนิยม และเอกลักษณของตน  

         7) กลุมอางอิงไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจสาหรับผูบริโภค ประเภทนี้ ผูบริโภคท่ีมีความ 

เก่ียวพันกับสินคาประเภทใดต่ํากวา การมองวาการใชสินคาประเภทนั้นไมไดเก่ียวของกับบรรทัดฐาน 

ของกลุม คือ ไมจําเปนตองคํานึงถึงความเชื่อ รสนิยม และเอกลักษณของตน  

   2.4 บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Role)  

บทบาทของผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของ ผู 

บริโภค นักการตลาดไดนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณา 

และผูแสดงโฆษณา (Presenter) ใหบทบาทใดบทบาทหนึ่ง เชน ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผู

ซ้ือ และผูใชโดยท่ัวไป ม  ี5 บทบาท คือ  

         1) ผูริเริ่ม (Initiator) บุคคลท่ีรับรูถึงความจําเปนหรือความตองการริเริ่มซ้ือ และเสนอถึง 

ความคิดเก่ียวกับความตองการผลิตภัณฑใดชนิดหนึ่ง  
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         2) ผูมีอิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีใชคําพูดหรือการกระทําท่ีตั้งใจหรือไมตั้งใจท่ีมีอิทธิพล ตอ

การตัดสินใจซ้ือ การซ้ือ และการใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้น  

         3) ผูตัดสินใจ (Decision) บุคคลผูตัดสินใจหรือมีสวนในการตัดสินใจวา จะซ้ือหรือไมซ้ืออะไร 

หรืออยางไร หรือซ้ือท่ีไหน  

         4) ผูซ้ือ (Buyer) บุคคลท่ีซ้ือสินคาจริง  

         5) ผูใช(User) บุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริโภค การใชผลิตภัณฑหรือบริการแตละ 

อยาง  

   2.5 โมเดล พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)  

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการ ท่ีเกิด

สิ่งกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 

(Buyer's Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผลิตไมสามารถคาดได  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือท่ี 

จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผู ซ้ือแมจะมีการตอบสนอง (Buyer' Response) หรือการ

ตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer's Purchase Decision)  

   2.6 การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  

เปนการคนหาหรือวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึง 

ลักษณะของความตองการพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดมาจะชวยใหนักการ 

ตลาดสามารถจัดการและสรางสรรคกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถสนองความ 

พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ซ่ึงพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นมีการอธิบายถึงลําดับข้ันความ 

ตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลวไว  5 ระดับ คือ  

1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน ของ

มนุษยและเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิต ไดแกความตองการดานอาหาร, เครื่องนุงหม, ท่ีอยู

อาศัย, ยารักษาโรค ฯลฯ ในข้ันแรกนี้มนุษยตองตอบสนองตอความตองการของตนเอง โดยการ 

แสวงหาสิ่งจําเปนข้ันพ้ืนฐานเหลาน  ้ี 

2) ความตองการความปลอดภัย (Security Needs) เม่ือความตองการทางรางกายไดรับการ 

ตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัยก็จะเขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษยซ่ึงมีความ 

ตองการท่ีจะไดรับความคุมครองจากอันตรายตางๆ อาทิ ดานทรัพยสิน การงาน ชีวิต เปนตน  

3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการการยอมรับจากสังคมซ่ึงเปน 

ธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษยอาทิความตองการไดรับความรัก ความตองการไดเปนสวนหนึ่งของหมู 

คณะ ความตองการไดรับการชื่นชมจากผูอ่ืน เปนตน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

4) ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) ความตองการใหไดรับการ 

ยกยองในสังคม หรือความภาคภูมิใจในตัวเอง เปนความตองการไดรับการยกยอง นับถือ จากสถานะ 

ทางสังคม เปนตน  

5) ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จตามความนึกคิด (Self–Realization Needs) เปน 

ความตองการข้ันสูงสุดท่ีมนุษยนึกคิด และอยากเปน  

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยจะทําใหไดทราบถึงความตองการท่ีแทจริงวา 

มนุษยตองการอะไร และทําความเขาใจถึงการกระทํา ความรูสึกท่ีแสดงออกมา จะนํามาซ่ึงการ 

ตอบสนองแนวคิดของกลุมเปาหมายวากลุมเปาหมายตองการอะไร และควรสื่อสารอยางไร  

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Schiffman and Kanuk, 1994 : 659) หมายถึง 

ข้ันตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมของผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ี 

เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจท้ังดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือ 

จึงเปนกิจกรรมท้ังดานจิตใจ และกายภาพท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการ 

ซ้ือดวยตนเอง และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน  

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจ 

ซ้ือของผูบริโภคซ่ึงพบวาเปนเปนการกระทําผานกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ การรับรูถึงความตองการ 

การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือซ่ึงจะแสดง 

ใหเห็นวากระบวนการซ้ือนั้นมีการเริ่มตนกอนจะมีการซ้ือจริงๆ และยังคงมีผลกระทบภายหลังการซ้ือ 

ดวย กระบวนการ 5 ข้ันตอน มีดังนี้ 

1) การรับรู ถึ งความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

Recognition)หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการของตนท่ีอาจจะเกิดข้ึนเอง หรือเกิดเม่ือไดรับ 

สิ่งกระตุน อาทิ ความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด เปนตน ท้ังนี้ยังรวมถึงความตองการของ 

รางกาย (Physiological Needs) และความตองการท่ีเปนความปรารถนา (Psychological Needs) 

อันเปนความตองการดานจิตวิทยาดวย สิ่งเหลานี้เม่ือเกิดข้ึนในระดับหนึ่งจะกลายเปนสิ่งกระตุน 

มนุษยจึงเรียนรูวาจะสามารถ เรียนรูวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุนเหลานี้จากประสบการณในอดีต ท่ีทํา

ใหเขารูวาจะตอบสนองตอสิ่งกระตุนอยางไร  

2) การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการนั้นถูกกระตุนมากพอ และสิ่ง 

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดอยูใกลกับผูบริโภค พวกเขาจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความพึง 

พอใจในทันที แตในบางกรณีท่ีความตองการไมสามารถถูกตอบสนองไดในทันที ความตองการจะถูก 

จดจําไวเพ่ือหาทางสนองความตองการในภายหลังเม่ือมีโอกาส เม่ือความตองการถูกสะสมเอาไว 
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มากๆ จะทําใหเกิดปฏิกิริยาในภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไดรับการตอบสนองความตองการโดย 

การพยายามหาขอมูลเพ่ือหาทางสนองความตองการท่ีถูกกระตุน เพราะฉะนั้นการตลาดจึงตองให

ความสําคัญเก่ียวกับแหลงขอมูลท่ีผูบริโภคจะเขาไปแสวงหาดวย อันประกอบดวย 5 แหลงคือ  

    - แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแกครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก เปนตน  

    - แหลงการคา (Commercial Sources) ไดแกสื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน

การคา บรรจุภัณฑ  การจัดแสดงสินคา  

       - แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแกสื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค  

       - แหลงประสบการณ (Experiential Sources)  

    - แหลงทดลอง (Experimental Sources) ไดแกหนวยงานท่ีสํารวจคุณภาพของ 

ผลิตภัณฑหนวยวิจัยภาวะ การตลาดของผลิตภัณฑประสบการณตรงของผูบริโภคท่ีไดทดลองใช

ผลิตภัณฑเปนตน  

3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบริโภคไดหาหรือรับขอมูล 

มาแลว ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและเริ่มประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึง 

วิธีการตางๆ ท่ีผูบริโภคจะใชในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชสิ่งท่ีงาย และ 

ไมใชกระบวนการเดียวท่ีใชกับผูบริโภคทุกคน ผู ซ้ือคนใดคนหนึ่งจะมีกระบวนการประเมินผล 

ทางเลือกในแตละสถานการณดังนี้ 

    - คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑวามี

คุณสมบัติอะไรบาง และความรูสึกของผูซ้ือสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดก็จะแตกตางกัน  

    - ผูบริโภคมักจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้นนักการตลาดจึงตองพยายามคนหา และจัดลําดับความสําคัญของคุณสมบัตินั้น  

    - ผูบริโภคจะมีการพัฒนาความนาเชื่อถือท่ีเก่ียวกับตราสินคา เนื่องจากความเชื่อถือ ของ

ผูบริโภคจะข้ึนอยูกับประสบการณในอดีต และภาพลักษณของตราสินคา ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง ได

ตลอดเวลา  

    - ผูบริโภคจะมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่ม-ตน 

ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัตินั้นกับตราสินคาตางๆ  

4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกแลว จะชวยให  

ผูบริโภคกําหนดความพึงพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเปนทางเลือก โดยท่ัวไปแลวผูบริโภคจะ 

ตัดสินใจซ้ือจากผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด การตัดสินใจซ้ือจึงเกิดข้ึนหลังจากการประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative) การเกิดความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสินใจ 

ซ้ือ (Purchase Decision) ในท่ีสุด กอนการตัดสินใจซ้ือจะเกิดข้ึน ผูบริโภคจะนึกถึงปจจัย 3 ประการ  
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       - ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) จะมีผลท้ังทางดานบวกและลบตอการ 

ตัดสินใจซ้ือ  

       - ปจจัยสถานการณ ท่ีคาดคะเนไว (Anticipated Situational Factors) ผูบริโภคจะ 

คาดคะเนปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิรายไดครอบครัว ผลประโยชนท่ีจะไดจากผลิตภัณฑเปนตน  

       - ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated Situational Factors) ปจจัย 

เหลานี้จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจ อาทิการบริการของพนักงานขาย เปนตน  

5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling) หลังจากซ้ือผลิตภัณฑไปแลว 

ผูบริโภคจะพบกับประสบการณท่ีเก่ียวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑประสบการณเหลานี้จะมี 

ผลตอการตัดสินใจซ้ือในครั้งตอไป แตจะมากหรือนอยจะข้ึนอยูกับขนาดความคาดหวัง และสิ่งท่ี

เกิดข้ึนจริงดวย  

จากการศึกษาเรื่องนี้ทําใหสามารถตัดสินใจดําเนินแผนการตลาดแบบบูรณาการใหแก 

 Neversay Cutz ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด      
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

 

การศึกษาเรื่องการวางแผนการสื่อสารเชิงบูรณาการของราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay 

Cutz) นั้นเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลผาน

แบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เพ่ือศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 70 คน เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดผม ทัศนคติท่ีมีตอราน รวมถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 

       แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆดังนี้ 

  1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

       เชิงปริมาณเปนการเก็บขอมูลคําถามเชิงปริมาณจากบุคคลผานแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผม ทัศนคติท่ีมีตอราน และพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

ของกลุมเปาหมาย คือ เพศชาย อายุ 15-35 ป ท้ังหมด 100 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปริมณฑล ท้ังนี้เพ่ือไดรับรูถึงความตองการของผูบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือของกลุมเปาหมายได

อยางถูกตองและชัดเจน อีกท้ังยังเปนแนวทางในการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไดอีกดวย 

  1.2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

       ไดแกขอมูลเอกสารตางๆ (Documentary) ซ่ึงไดจากคําราวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร และอินเทอรเน็ต 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ประชากรในการทําวิจัยเชิงปริมาณ คือ เพศชาย อายุ 15-35 ป นักศึกษา วัยเริ่มทํางาน จนถึง

วัยทํางาน อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ท้ังหมด 100 คน 

 

3. วิธีการสุมตัวอยาง 

       การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเรื่อง การวางแผนการตลาดแบบบูรณาการของราน เนเวอร

เซยคัทซ (Neversay Cutz) ในครั้งนี้ใชวิธีเก็บรวบรวมผานแบบสอบถาม 100 ชุด กับกลุมเปาหมาย 

เพศชาย อายุ 15-35 ป โดยประเด็นในแบบสอบถามจะเนนถึงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พฤติกรรมการรับสื่อ รวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค อีกท้ังทัศนคติความ

คิดเห็นของกลุมเปาหมายใหเปนประโยชนในการพัฒนาแนวทางปรับแกไข และเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay Cutz) ตอไป 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 คําถามเชิงปริมาณผานแบบสอบถาม เปนคําถามเพ่ือใชสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 100 

ชุด โดยแบบสอบถามจะแบงเปน 4 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผม 

 สวนท่ี 3 การับรูเก่ียวกับราน Neversay Cutz 

 สวนท่ี 4 พฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยเลือกสถานท่ีตามหางสรรพสินคา ศูนยการคา 

และรานสะดวกซ้ือ โดยเลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวก 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยการนําขอมูล

จากแบบสอบถามมาสรุปเปนตัวเลขเชิงรอยละ แลวจึงเรียบเรียงนําเสนอดวยการบรรยายวิเคราะห

สรุปผลเชิงพรรณนา 

 ดังนั้นสามารถสรุปไดวา วิธีการศึกษาเหลานี้เปนแนวทางสําคัญท่ีจะนําไปสูการทราบถึงผล

การศึกษาการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับอนาคตตอไป 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของราน เนเวอรเซยคัทซ 

(Neversay Cutz) ไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงใชการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) กลุมเปาหมายท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เพศชาย อายุ 15-35 ป อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 100 คน  

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของราน เนเวอรเซยคัทซ (Neversay 

Cutz) ผูจัดทําไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน แบงเปนแบบสอบถามออนไลน 40 

ฉบับ แบบสอบถามปกติ 60 ฉบับ โดยแจกแบบสอบถามในหางสรรสินคา ศูนยการคา และราน

สะดวกซ้ือ นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถามออนไลน ซ่ึงสะดวกตอกลุมเปาหมาย สามารถใหขอมูลไดงาย

และรวดเร็ว โดยจะเก็บขอมูลจากเว็ปไซตและแฟนเพช ใน เฟสบุค ไดแก www.pantip.com และ 

www.dek-d.com ผลของการวิเคราะหขอมูลนําเสนอได 4  สวนดังนี้ 

 

 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผม 

 สวนท่ี 3 การับรูเก่ียวกับราน Neversay Cutz 

 สวนท่ี 4 พฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลลักษณทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย โดยศึกษาเก่ียวกับอายุ อาชีพ และ

รายได ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง สามารถแจกแจงรายละเอียด

เปนตาราง ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-1    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

15-20 ป 18 18 

21-30 ป 74 74 

31-40 ป 8 8 

รวม 100 100  

จากตารางท่ี 4-1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุในชวง 21-30 ป คิด

เปนรอยละ 74 รองลงมาเปนอายุในชวง 15-20 ป คิดเปนรอยละ 18 และอายุในชวง 31-40 ป คิด

เปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-2    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 84 84 

พนักงานบริษัท/เอกชน 9 9 

กิจการสวนตัว 5 5 

ขาราชการ 1 1 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพนักศึกษา คิดเปน

รอยละ 84 รองลงมาเปนพนักงานบริษัท/เอกชน คิดเปนรอยละ 9  ขาราชการ คิดเปนรอยละ 5 และ 

ขาราชการ คิดเปนรอยละ 1 พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-3    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายได/เดือน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 15,000  82 82 

15,001-25,000 7 7 

25,001-35,000 2 2 

35,001-45,000 5 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-3    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ตอ) 

รายได/เดือน จํานวน รอยละ 

มากกวา 45,000 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดนอยกวา 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 82 รองลงมาเปนผูท่ีมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 15,001-25,000 บาท คิดเปน

รอยละ 7  รองลงมาเปนผูท่ีมีรายไดอยูในชวง 35,001-45,000 บาท คิดเปนรอยละ 5 รองลงมาเปนผู

ท่ีมีรายไดมากกวา 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาเปนผูท่ีมีรายไดอยูในชวง 25,000-

35,000 บาท คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-4 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการพาหนะท่ีใชเดินทาง 

พาหนะท่ีใชเดินทาง จํานวน รอยละ 

รถไฟฟาบีทีเอส 43 43 

รถโดยสารประจําทาง 34 34 

รถยนตสวนตัว 16 16 

รถจักรยานยนต 4 4 

รถไฟฟาใตดินเอ็มอาที 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทางโดยใชรถไฟฟาบีที

เอสเปนรอยละ 43 รองลงมาเปนผู ท่ีเดินทางโดยใชรถโดยสารประจําทาง คิดเปนรอยละ 34 

รองลงมาเปนผูท่ีเดินทางโดยใชรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 16 รองลงมาเปนผูท่ีเดินทางโดยใช

รถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาเปนผูท่ีเดินทางโดยใชรถไฟฟาใตดินเอ็มอาที คิดเปนรอย

ละ 4 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผม 

 โดยศึกษาจากพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผมท้ังในเรื่องเหตุผลในการเลือกใชบริการ

รานตัดผม บริการท่ีใชเม่ือไปรานตัดผม ความถ่ีท่ีใชบริการรานตัดผม คาใชจายในการใชบริการรานตัด

ผมโดยเฉลี่ยตอครั้ง วันท่ีนิยมไปใช ชวงเวลาท่ีนิยมใชบริการ สถานท่ีตั้งรานตัดผม ไดรับขอมูล

เก่ียวกับรานตัดผมจากชองทางใด บุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รานตัดผม บุคคลท่ีมีอิทธิพลกับการเลือกทรงผม ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของ

กลุมตัวอยาง สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4-5    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกใช

บริการรานตัดผม 

เหตุผลหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกใชบริการรานตัดผม จํานวน รอยละ 

เดินทางสะดวก 49 49 

เดินทางสะดวก 22 22 

คาบริการเหมาะสม 18 18 

ประทับใจในการบริการ 6 6 

ชางอัธยาศัยดี 1 1 

จัดรายสวยงาม/สะอาด 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริการรานตัดผม

จากการเดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาเปนผูท่ีเลือกใชบริการรานตัดผมจากการ

เดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ 22 รองลงมาเปนผูท่ีเลือกใชบริการรานตัดผมจากคาบริการท่ี

เหมาะสม คิดเปนรอยละ 18 รองลงมาเปนผูท่ีเลือกใชบริการรานตัดผมจากการประทับใจในการ

บริการ คิดเปนรอยละ 6 รองลงมาเปนผูท่ีเลือกใชบริการรานตัดผมจากชางอัธยาศัยดี คิดเปนรอยละ 

1 รองลงมาเปนผูท่ีเลือกใชบริการรานตัดผมจากการจัดรานสวยงาม/สะอาด คิดเปนรอยละ 1 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-6    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบริการท่ีใชเม่ือไปรานตัดผม 

บริการท่ีใชเม่ือไปรานตัดผม จํานวน รอยละ 

ตัด-ซอย 44 44 

สระ-ไดร 33 33 

ดัด-ยืดผม 14 14 

อบไอน้ํา 5 5 

โกรกทําสี-ยอมผม 5 5 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-6 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชไปท่ีรานตัดผมจะใช

บริการตัด-ซอย คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาใชบริการสระ-ไดร คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาใช

บริการดัด-ยืดผม คิดเปนรอยละ 14 รองลงมาใชบริการอบไอน้ํา คิดเปนรอยละ 5 รองลงมาใชบริการ

โกรกทําสี-ยอมผม คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-7    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถ่ีท่ีใชบริการรานตัดผม 

ความถี่ท่ีใชบริการรานตัดผม จํานวน รอยละ 

2 เดือน ตอครั้ง 37 37 

1 ครั้ง ตอเดือน 41 41 

2 ครั้ง ตอเดือน 9 9 

มากกวา 2 ครั้ง ตอเดือน 13 13 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการ

รานตัดผม 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 41 รองลงมามีความถ่ีในการใชบริการ 2 เดือนตอครั้ง คิด

เปนรอยละ 37 รองลงมามีความถ่ีในการใชบริการมากกวา 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 13 

รองลงมามีความถ่ีในการใชบริการ 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-8    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจายในการใชบริการรานตัดผมโดย

เฉลี่ยตอครั้ง 

คาใชจายในการใชบริการรานตัดผมโดยเฉล่ียตอครั้ง จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 100 บาท 3 3 

101-300 บาท 32 32 

301-500 บาท 41 41 

501-1000 บาท 26 26 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-8 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายในการใชบริการ

รานตัดผมโดยเฉล่ียตอครั้งอยูท่ีราคา 301-500 บาท คิดเปนรอยละ 41 รองลงมามีคาใชจายในการ

ใชบริการรานตัดผมโดยเฉลี่ยตอครั้งอยูท่ีราคา 101-300 บาท คิดเปนรอยละ 32 รองลงมามีคาใชจาย

ในการใชบริการรานตัดผมโดยเฉลี่ยตอครั้งอยูท่ีราคา 501-1000 บาท คิดเปนรอยละ 26 รองลงมามี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คาใชจายในการใชบริการรานตัดผมโดยเฉลี่ยตอครั้งอยูท่ีราคาต่ํากวา 100 บาท คิดเปนรอยละ 3 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-9    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันท่ีนิยมไปใชบริการรานตัดผม 

วันท่ีนิยมไปใชบริการรานตัดผม จํานวน รอยละ 

วันจันทร-ศุกร 47 47 

วันเสาร-อาทิตย 52 52 

วันหยุดนักขัตฤกษ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-9 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมไปใชบริการรานตัดผม

ในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 52 รองลงมานิยมไปใชบริการรานตัดผมในวันจันทร-ศุกร คิดเปน

รอยละ 47 รองลงมานิยมไปใชบริการรานตัดผมในวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 1ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-10    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาท่ีนิยมไปใชบริการรานตัดผม 

ชวงเวลาท่ีนิยมไปใชบริการรานตัดผม จํานวน รอยละ 

ชวงเท่ียง  11.01-13.00 น. 6 6  

ชวงบาย   13.01-15.00 น. 35 35  

ชวงเย็น    15.01-17.00 น. 38 38 

ชวงคํ่า     17.01-19.00 น. 19 19  

ชวงดึก     19.01-21.00 น. 4 4  

รวม 100  100  

จากตารางท่ี 4-10 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมไปใชบริการรานตัด

ผมในชวง 15.01-17.00 น. คิดเปนรอยละ 38 รองลงมานิยมใชบริการรานตัดผมในชวง 13.01-

15.00 น. คิดเปนรอยละ 35 รองลงมานิยมใชบริการรานตัดผมในชวง 17.01-19.00 น. คิดเปนรอย

ละ 19 รองลงมานิยมใชบริการรานตัดผมในชวง 11.01-13.00 น. คิดเปนรอยละ 6 รองลงมานิยมใช

บริการรานตัดผมในชวง 19.01-21.00 น. คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-11    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีตั้งรานตัดผมท่ีนิยมใชบริการ 

สถานท่ีตั้งรานตัดผมท่ีนิยมใชบริการ จํานวน รอยละ 

รานตัดผมใกลบาน 56 56 

รานตัดผมในหางสรรพสินคา 35 35 

ใกลรถไฟฟา/ปายรถเมล 9 9 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-11 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมใชบริการรานตัดผมท่ี

มีสถานท่ีตั้งอยูใกลบาน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมานิยมใชบริการรานตัดผมท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใน

หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 35 รองลงมานิยมใชบริการรานตัดผมท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใกลรถไฟฟา/

ปายรถเมล คิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-12    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับขอมูลรานตัดผม 

รับขอมูลรานตัดผมจาก จํานวน รอยละ 

เพ่ือน/คนรูจัก 52 52 

สื่อออนไลน 19 19 

โทรทัศน 12 12 

สื่อนอกบาน 10 10 

นิตยสารและแผนพับ 8 8 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-12 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับขอมูลรานตัดผมจาก

เพ่ือน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาคือสื่อออนไลน คิดเปนรอยละ 19 รองลงมาคือโทรทัศน 

คิดเปนรอยละ 12 รองลงมาคือสื่อนอกบาน คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาคือนิตยสารและแผนพับ คิด

เปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-13    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดผม 

บุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลตอดารเลือกใชบริการรานตัดผม จํานวน รอยละ 

เพ่ือน 63 63 

ญาต/ิบคุคลในครอบครัว 33 33 

   ส
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ตารางท่ี 4-13    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดผม (ตอ) 

บุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลตอดารเลือกใชบริการรานตัดผม จํานวน รอยละ 

แฟน/คูสมรส 2 2 

ดาราท่ีมีชื่อเสียง 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-13 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการรานตัดผมคือเพ่ือน คิดเปนรอยละ 63 รองลงมาคือญาติ/บุคคลในครอบครัว คิดเปน

รอย 33 รองลงมาคือแฟน/คูสมรส คิดเปนรอยละ 2 รองลงมาคือดาราท่ีมีชื่อเสียง คือเปนรอยละ 2 

เปนลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-14    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทรงผม 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทรงผม จํานวน รอยละ 

ดารา/คนมีชื่อเสียง 56 56 

เพ่ือน 24 24 

ญาติ/บุคคลในครอบครัว 14 14 

แฟน/คูสมรส 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-14 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกทรงผมคือดารา/คนมีช่ือเสียง คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือเพ่ือน คิดเปนรอยละ 24 

รองลงมาคือญาติ/บุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 14 รองลงมาคือแฟน/คูสมรส คิดเปนรอยละ 6 

ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 การรับรูเกี่ยวกับราน Neversay Cutz 

 ศึกษาวากลุมเปาหมายรูจักราน Neversay Cutz หรือไม เคยใชบริการหรือไม เคยใชบริการ

อะไร ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง สามารถแจกแจงรายละเอียด

เปนตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4-15    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกจากวากลุมเปาหมายรูจักราน Neversay 

cutz หรือไม และเคยใชบริการหรือไม 

กลุมเปาหมายรูจักรานและเคยใชบริการหรือไม จํานวน รอยละ 

รูจักและเคยใชบริการ 9 9 

รูจัก แตไมเคยใชบริการ 19 19 

ไมรูจัก 62 62 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-15 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมรูจักราน Neversay 

Cutz คิดเปนรอยละ 62 รองลงมารูจักแตไมเคยใชบริการ คิดเปนรอยละ 19 รองลงมารูจักและเคย

ใชบริการ คิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-16    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกจากการรูจักราน Neversay Cutz จาก

ชองทางใด 

รูจักราน Neversay Cutz จากชองทางใด จํานวน รอยละ 

เพ่ือน และคนรูจัก 73 73 

สื่อตางๆ 27 27 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-16 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักราน Neversay 

Cutz จากเพ่ือนและคนรูจัก คิดเปนรอยละ 73 รองลงมาคือสื่อตางๆ ซ่ึงก็คือสื่อออนไลน และขาว,

รายการบันเทิง คิดเปนรอยละ 27 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-17    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชบริการในราน Neversay Cutz 

บริการท่ีใชเม่ือไปราน Neversay Cutz จํานวน รอยละ 

ตัด 63 33 

   ส
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ตารางท่ี 4-17    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชบริการในราน Neversay Cutz 

(ตอ) 

บริการท่ีใชเม่ือไปราน Neversay Cutz จํานวน รอยละ 

ซอย 16 16 

สระ 1 1 

ซ้ือของ (เสื้อผา,รองเทา,หมวก,เครื่องประดับ) 20 20 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-17 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการตัดผม คิดเปน

รอยละ 63 รองลงมาคือซ้ือของ (เสื้อผา,รองเทา,หมวก,เครื่องประดับ) คิดเปนรอยละ 20 รองลงมา

คือซอยผม คิดเปนรอยละ 16 รองลงมาคือสระผม คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 4 พฤติกรรมการรับส่ือของกลุมเปาหมาย 

ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย โดยศึกษาจากสื่อท่ีกลุมเปาหมายนิยมเสพรับ

สื่อ สื่อสังคมออนไลนท่ีเปดรับ ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง 

สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4-18 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

การรับส่ือของกลุมเปาหมาย จํานวน รอยละ 

สื่อออนไลน 40 40 

โทรทัศน 24 24 

สื่อนอกบาน 21 21 

นิตยสาร 8 8 

หนังสือพิมพ 5 5 

วิทยุ 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-18 แสดงใหเห็นวาแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับสื่อ

ออนไลน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือสื่อโทรทัศน เปนจํานวนรอยละ 24 รองลงมาคือสื่อนอก

บาน คิดเปนรอยละ 21 รองลงมาคือสื่อนิตยสาร คิดเปนรอยละ 8 รองลงมาคือสื่อหนังสือพิมพ คิด

เปนรอยละ 5 รองลงมาคือสื่อวิทยุ คิดเปนรอยละ 3 ตามลําดับ 

   ส
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ตารางท่ี 4-19 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสื่อสังคมออนไลนท่ีเปดรับ 

ส่ือสังคมออนไลนท่ีเปดรับ จํานวน รอยละ 

เฟสบุก 32 32 

ไลน 26 26 

อินสตาแกรม 22 22 

อ่ืนๆ 11 11 

ทวิตเตอร 9 9 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-19 แสดงใหเห็นวาแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับส่ือ

สังคมออนไลนFacebook คดิเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ Line คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือ 

Instagram คิดเปนรอยละ 22 รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลนอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 11 รองลงมาคือ 

Twitter คิดเปนรอยละ 9  ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในข้ันตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหกับรานเนเวอรเซย คัทซ 

(Neversay Cutz) ผูศึกษาไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยท่ีกลุมตัวอยางเปนเพศชาย อายุระหวาง 15-35 ป อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 100 คน เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ทัศนคติ

และพฤติกรรมการเลือกใชรานบริการรานตัดผม การรับรูเก่ียวกับตราสินคา ปจจัยท่ีนําไปสูการ

ตัดสินใจใชบริการรานตัดผมของกลุมเปาหมาย ซ่ึงทําใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

ดานการรับรูตราสินคา พบวาคนสวนใหญยังไมรูจักราน เนเวอรเซย คัทซ (Neversay Cutz) 

ดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผมและปจจัยท่ีทําใหเกิดการเลือกใชบริการรานตัด

ผมนั้น พบวาดารานั้นมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานตัดผม และราน เนเวอรเซย คัทซ 

(Neversay Cutz) นั้นมีเวย ไทเทเนี่ยมเปนเจาของราน ซ่ึงก็เปนดารา นักรองชื่อดังอยูแลว ทําใหเกิด

ความนาเชื่อถือ สามารถสรางความสนใจใหแกกลุมเปาหมายได  

และดานสื่อท่ีรับนั้นพบวากลุมเปาหมายนั้นรูจักรานตัดผมจากการบอกตอกันปากตอปาก 

ผานการ Share และรับสื่อ Online มากท่ีสุด และสื่อสังคมออนไลนท่ีนิยมมากท่ีสุดก็คือ Facebook 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงไดดึงเอาเอกลักษณและจุดเดนของตราสินคา ตัวรานนํามาปรับใชเปน

แผนการสื่อสารการตลาด รวมท้ังไดกําหนดแนวทางในการสื่อสารออกมา เพ่ือทําใหตราสินคานั้นโดด

เดน เปนเอกลักษณ และมีความแตกตางจากรานอ่ืนๆ เพ่ือตอบโจทยของผูบริโภคใหมากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตช้ินงาน 

 

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหกับรานเนเวอรเซย คัทซ 

(Neversay Cutz) กอนท่ีจะผลิตชิ้นงาน เราจึงจําเปนตองวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดแนวทางของ

แผนงานสรางสรรคโดยนําขอมูลสําคัญมาเติมในแบบรางแผนกลยุทธการสรางสรรคดังนี้ 

 

วิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

 จากการสํารวจและวิจัยตลาด เพ่ือนําขอสรุปมาใชในการวางแผนการสื่อสารการตลาด 

(Marketing Communication) สําหรับรานเนเวอรเซย คัทซ (Neversay Cutz) นั้น ทําใหทราบวา

ในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญมีการเปดรับสื่อท่ีไมใชสื่อหลัก แตมีการเปดรับสื่อท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยีใหมๆเพ่ิมมากข้ึน การเขามามีบทบาทสําคัญของสื่อเทคโนโลยีนั้น ทําใหสื่อ

อินเตอรเน็ตมีความสําคัญในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงโทรศัพทมือถือท่ีกลายเปนสิ่งท่ีขาด

ไมไดในการใชชีวิตในปจจุบันไปแลว ทําใหสามารถใชประโยชนจากสื่อเหลานี้ เพ่ือให เขาถึง

กลุมเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดไดงายยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objective) 

 1.เพ่ือทําใหราน Neversay Cutz เปนท่ีรูจักในวงกวาง 

 2.เพ่ือสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีใหแกราน Neversay Cutz 

 3.เพ่ือกระตุนใหเกิดการทดลองใช และเกิดการ Repurchase 

4.เพ่ือจัดทําแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหแกราน Neversay Cutz 
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ตารางท่ี 5-1    ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT ของราน Neversay Cutz 

ตารางแสดงการวิเคราะห SWOT ของราน Neversay Cutz 

จุดแข็ง (Strengths) 

1.มีทําเลท่ีดี เดินทางสะดวก 

2.ช างมี ทักษะดี  และมี เทคนิ คเฉพาะตั วสู ง 

3.อุปกรณตัดผมมีคุณภาพ 

 

จุดออน (Weakness) 

1.ไมเปนท่ีรูจัก 

2.ไมมี Website ใหขอมูล 

3.ไมเคยทําการสื่อสารการตลาด 

โอกาส (Opportunities) 

1.เปนบริการท่ีทุกคนตองใชบริการ 

2.คนใหความสําคัญกับเรื่องบุคลิตภาพมากข้ึน 

3.เจาของรานมีชื่อเสียงโดงดัง 

 

อุปสรรค (Threats) 

1.เปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง 

2.เศรษฐกิจตกต่ํา 

3.บุคลากรท่ีมีฝมือมีจํากัด 

 

กลุมเปาหมาย (Target Audience) 

 กลุมเปาหมายหลัก : เพศชาย อายุ 15-35 ป อาชีพนักศึกษา วัยเริ่มทํางาน จนถึงวันทํางาน 

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนคนทันสมัย กลาแสดงออก ม่ันใจในตนเอง มี

สไตลเปนของตัวเอง ชอบความแตกตาง ไมเหมือนใคร 

 ดานจิตวิทยา (Psychographic Profile) โครงสรางทางดานจิตวิทยาของกลุมเปาหมายจะ

เปนผูท่ีชอบความแปลกใหม เปนตัวของตัวเอง ชอบความสะดวกสบาย สนใจการเปลี่ยนแปลง

รอบๆตัว เปดใจรับสิ่งแปลกใหมท่ีเกิดข้ึน 

 ดานพฤติกรรม (Behavior Profile) เปนคนรักสะอาด ชอบเทคโนโลยีสมัยใหม ชอบทดลอง

สิ่งใหมๆ กลาตัดสินใจ และยังสามารถแนะนําใหผูอ่ืนมาทดลองสิ่งใหมๆไดอีกดวย 

 

แนวคิดในการส่ือสารทางการตลาด (Communication Concept) 

 ประเด็นสําคัญท่ีจะส่ือสาร: การตัดผมนั้นเหมือนไดเปลี่ยนตัวเองเปนคนใหม ตัดสิ่งท่ีไมไดท้ิง

ไป ไดเปดโลกใหมๆ 

 แนวความคิด: Shave for Change 
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แผนการส่ือสารทางการตลาด 

จากเดิมท่ีชองทางการติดตอสื่อสาร ใหขอมูลแกผู ท่ีสนใจนั้นขาดประสิทธิภาพ และไม

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเทาท่ีควร จึงดําเนินการแกไขโดยการใชสื่อหลัก คือ สรางเว็บไซต 

เฟสบุค ทวิตเตอร และ อินสตาแกรม โดยสามารถ Link ไปยังเวบไซตไดอีกดวย แลวยังมีการใหขอมูล

เรื่องการบริการ มีรูปทรงใหเลือก บอกขอมูลราคาคาบริการ ขายสินคาออนไลน บอกขาวสารกิจกรรม

ท่ีจะเกิด และบอกขอมูลสาขาตางๆและเบอรโทรติดตออีกดวยดังนี้ 

 

ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 

 เปนการนําเสนอโฆษณาความยาว 30 วินาที มีจุดประสงคเพ่ือใหคนดูเกิดการรับรู บงบอก

เอกลักษณ จุดเดนของรานเนเวอรเซย คัทซ (Neversay Cutz) เพ่ือใหเปนท่ีรูจัก และนาจดจํา 

 

ใบโฆษณา 
 นําเสนอจุดเดนของรานซ่ึงก็คือการแกะลาย ซ่ึงเปนการบงบอกถึงตัวตนตามแนวความคิดของ

งาน 

 

แฟนเพจเฟสบุค 

ใชอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ มีโพสตรูปทรงผม รูปของลูกคาท่ีเขามาใชบริการกับเรา บอก

รายละเอียดของสาขาตางๆ มีชองทางติดตอ สามารถสั่งซ้ือของไดโดยตรงผานทางหนาแฟนเพช 

 

อินสตาแกรม 

ใชอินสตาแกรม เพ่ือการโฆษณาลวดลายทรงผม ประกาศกิจกรรม และยังเปนแคตตาล็อก

ของสินคา นําไปซ้ือชองทางซ้ือสินคาตางๆของราน โดยจะมีระบบการแจงการโอนเงิน และมีระบบ

บัตรเครดิต ผานบริการตางๆใหเลือกใช 

 

ทวิตเตอร 

เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีใชประกาศกิจกรรม โชวลายทรงผม กิจกรรมตางๆ ใหกลุมเปาหมาย

ไดติดตาม 
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แอพพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือ 

ในยุคปจจุบันท่ีมือถือนั้นเปนสิ่งท่ีขาดไมได และมีความสะดวกในการรับขาวสาร จึงสราง

แอพพลิเคชั่นข้ึนเพ่ือบอกขอมูลขาวสาร เก็บขอมูลสมาชิก ขายของ สามารถใชสะสมแตม และมีเกม

แตงทรงผมใหเลนอีกดวย และยังรวมถึงโปรโมชั่นท่ีใชการสะสม Badge ใหครบ 12 ดวง เพ่ือลุนรับ

สินคาพิเศษหรือใชทาสวนลด 

 

เว็บไซด 

 สรางเวบไซต เพ่ือบอกขอมูลราน อัพเดตขาวสาร และกิจกรรม 

 

แบนเนอร 

 จัดทําแบนเนอร เพ่ือลงโฆษณาตาม Website ยอดนิยมเพ่ือใหกลุมเปาหมายไดเห็นและรูจัก

ราน 

 

ส่ือนอกบาน 

เพนทกําแพงท่ีมีไมเลื้อย ใหเปนรูปคนและตัดแตงไมเลื้อยใหเปนทรงผม เพ่ือเรียกความ

สนใจ 

 

งานการตลาดเชิงกิจกรรม 

 ในงานจะมีกิจกรรมออกแบบลาย บริการตัดผมตามลายท่ีออกแบบมา และผูท่ีเขารวม

กิจกรรมจะไดสิทธิ์เขาชมคอนเสิรตของวง Thaitanium ฟรี และจะมีการประกาศรางวัลในงาน

คอนเสิรต ผูท่ีชนะการประกวดจะไดรวมเวทีและจะรวมแสดงในมิวสิควีดีโอของวงไทเทเนี่ย ม มีการ

โชวลีลาการตัดผม และมีพิธีกรคือดีเจเพรชจา 

กิจกรรมในงาน 

 1. ลงทะเบียน แจกอุปกรณสําหรับการออกแบบลายทรงผม 

 2. ออกแบบลายทรงผมสุดเทตามใจตนเอง 

 3. การบริการตัดผมตามท่ีออกแบบไว โดยชางจะจะสลักลาย Qr codeเล็กๆ ไวบนผมดวย

เปนบัตรผานเขางานคอนเสิรตฟรี 

 4. ประกวด การออกแบบลายทรงผม โดยตัดสินผูชนะจากการโหวตจากการใหคะแนนของ

คนท่ัวไปบนเฟสบุค และจากวงไทเทเนี่ยม ซ่ึงผูท่ีชนะจะไดรวมเวทีคอนเสิรตกับวงไทเทเนี่ยม และจะ

ไดรวมแสดงมิวสิควีดีโอเพลงใหมของวงไทเทเนี่ยมดวย 
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 5. โชวการตัดผมโดยชางแบงค Young Bladez 

 6. ถายรูปกับ Black drop เพ่ือแชรลงสื่อสังคมออนไลน 

 

สมุดภาพ 

 รวบรวมลายทรงผม จากท้ังลูกคาและจากท่ีอ่ืนๆ เปนตัวเลือกใหลูกคาตัดสินสินใจ 
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ตารางท่ี 5-2    สื่อโฆษณาโทรทัศน 

Shot Action Sound 

 

 

 

ฉากเปด 2 Sec. 

 

 

 

 

 

ชายกําลังงอสาว 3 Sec. 

 

“หายงอนรึยัง ใจ

เรามีแต Mint คน

เดียวจริงๆนะ” 

 

 

 

สาวตัดพอ 3 Sec. 

 

 

 “ชั้นไมเชื่อเธอ

หรอก ไหนพิสูจน

มาใหดูสิ” 

 

 

 

ชายโดนทาเลือดข้ึนหนา 

2 Sec. 

 

 

“ได เดี๊ยวจะ

พิสูจนใหดู” 

 

 

 

รานสัก 2 Sec. 
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ตารางท่ี 5-2    สื่อโฆษณาโทรทัศน (ตอ) 

Shot Action Sound 

 

 

 

ยื่นแบบลายสัก 1 Sec. 

 

 

“เอาลายตามนี้เลย

ครับ” 

 

 

 

โชวใสถุงมือ 0.5 Sec. 

 

 

เสียงดีดถุงมือยาง 

 

 

 

ชายโดนทาเลือดข้ึนหนา 

2 Sec. 

 

 

เสียงดีดถุงมือยาง 

 

 

 

ชายกลัว (กระดก

ลูกกระเดือก) 1 Sec. 

 

เสียงกระดก

ลูกกระเดือก / 

หมุนเครื่อง 

 

 

 

ชางกําลังจะสัก 0.5 Sec. 

 

 

เสียงเครื่องหมุน 
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ตารางท่ี 5-2    สื่อโฆษณาโทรทัศน (ตอ) 

Shot Action Sound 

 

 

 

สัก แสงสลัวๆ คนโดน

สักชัก 1 Sec. 

 

 

สียงตอนสัก / 

เสียงรอง 

 

 

 

สองกระจก สักเสร็จแลว 

1.5 Sec. 

 

 

“ไหน เฮย” 

 

 

 

Zoom ลอยสัก 2 Sec. 

 

 

“ชื่อผิด” 

 

 

 

Flash back 1.5 Sec. 

 

 

“ชื่อ Mint ไมใช 

Mink” 

 

 

 

ชายเสียใจ คอตก 0.5 

Sec. 

 

 

 Sound effect 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-2    สื่อโฆษณาโทรทัศน (ตอ) 

Shot Action Sound 

 

 

 

Motion Logo ราน 2 

Sec. 

 

 

หรือจะลองเปลี่ยน

งายๆท่ี NVSC 

 

 

 

Motion เปลี่ยนลายผม

เรื่อยๆ 3 Sec. 

 

เปลี่ยนทรงผมได

มากมาย 

หลากหลาย โดย

ชางผูชํานาญ 

 

 

 

Motion Logo ราน 1 

Sec. 

 

 

NVSC SHAVE 

FOR CHANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-1 การออกแบบใบโฆษณา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-1 การออกแบบใบโฆษณา (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-1 การออกแบบใบโฆษณา (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-2 การออกแบบ Fanpage 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-3 การออกแบบ Instagram 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-4 การออกแบบ Twitter  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-5 การออกแบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-6 การออกแบบเว็บไซด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-7 การออกแบบแบนเนอร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-8 การออกแบบสื่อนอกบาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-9 การออกแบบงานการตลาดเชิงกิจกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-9 การออกแบบงานการตลาดเชิงกิจกรรม (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ 5-9 การออกแบบงานการตลาดเชิงกิจกรรม (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ 5-10 สมุดภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางแสดง Time line ในการลงส่ือในระยะเวลา 12 เดือน 

ตารางท่ี 5-3    แผนการดําเนินการสื่อสาร 

 

กิจกรรม 

2556 

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

สื่อออนไลน             

แอพพลิเคชั่น             

สื่อนอกบาน             

การออกแบบ

งาการตลาด

เชิงกิจกรรม 

            

โปรโมชั่น              

โฆษณา

โทรทัศน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของราน Neversay Cutz นั้น มี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางใหเกิดการรับรูตอกลุมเปาหมาย ใหสินคาเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน และกระตุน

กลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ ทดลองใชบริการ และเปน Top of mind ในใจของกลุมเปาหมาย 

ดังนั้นจึงตองทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานตัดผม พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

การรับรูเก่ียวกับราน Neversay Cutz ปจจัยท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดผม และ

กําหนดเครื่องมือท่ีจะนํามาใชในการสื่อสารการตลาด เพ่ือนํามาวางแผนการสื่อสารการตลาดอยางมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 โดยการตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดผมนั้น กลุมเปาหมายจะใหความสําคัญกับเรื่อง

ภาพลักษณ ความนาเชื่อถือของราน ราคาท่ีเหมาะสม และสถานท่ีตั้งวาเดินทางสะดวกหรือไม จึงได

นําการสื่อสารการตลาดเขามาชวยสรางการรับรูให เกิดกับกลุมเปาหมาย บอกขอมูล สราง

ความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 

 ปญหาท่ีพบในการทํางานนั้นคือการทําวิจัยในกลุมเปาหมาย เปนไปคอนขางยาก เพราะสวน

ใหญไมคอยใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากในปจจุบันตองใชชีวิตอยางเรงรีบ  

 

ขอเสนอแนะ 

การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของราน Neversay Cutz นั้นเปนเพียง

แคจุดเริ่มตนเทานั้น หากตองการจะสรางการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพจะตองทําการสื่อสารการตลาด

อยางตอเนื่องและทุกๆการสื่อสารจะตองไปทางเดียวกันคือสามารถสื่อถึงจุดเดนของราน  

Neversay Cutz ใหได และนอกจากการสื่อสารการตลาดท่ีตอเนื่องจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร 

ประเด็นท่ีจะนําเสนอกับกลุมเปาหมายใหสอดคลองและทันตอสถานการณปจจุบันและในอนาคตอีก

ดวย 

 

 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บรรณานุกรม 

 

กัลปยกร วรกุลลัฎฐานีย. กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา.  พิมพครั้งท่ี 4. นนทบุรี : สํานักพิมพ 

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2553. 

ชื่นจิตต แจงเจนกิจ. IMC & Marketing Communication กลยุทธสื่อสารการตลาด. พิมพครั้งท่ี2. 

          กรุงเทพฯ : บริษัททิปปง พอยท จํากัด, 2544. 

วนิช สุธารัตน. ความคิดและความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน 2547 

ศุภร เสรีรัตน. พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งท่ี2. กรุงเทพมหานคร :ดอกหญา. 2540. 

อดุลย จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งท่ี6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

          2543. 

อรรถวุฒิ สุขคง. นักศึกษานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2556 

 

สยามดารา. เวยทุบกระปุกเปด Neversay Cutz รานตัดผมแนวใหมเอาใจชาวฮิพฮอพ [ออนไลน]. 

           เขาถึงเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก    

           http://www.siamdara.com/variety/00014657.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบงานสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

เร่ืองการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของรานตัดผม Neversay Cutz 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงงานจุลนิพนธของนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขานิเทศศาสตร  เอกโฆษณา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานตัดผมและพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

รับสื่อจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบถวนและสมบูรณท่ีสุด 

โดยจะใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวเพ่ือการศึกษาเทานั้น โดยแบบสอบถามประกอบไปดวย 4 สวนดังนี้ 
 

สวนท่ี 1:ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2:พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตดัผม 

สวนท่ี 3:พฤติกรรมเก่ียวกับการรบัสื่อของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 4:การรับรูเก่ียวกับ ราน Neversay Cutz 
 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือกรอกขอมูลลงในชองวางตามท่ีระบุ 

สวน 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ   ชาย     หญิง 
 

2.อายุ   นอยกวาหรือเทากับ 15 ป   15 – 20 ป    21 - 30 ป  

 31 – 40 ป     มากกวา 41 ป  
 

3.อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ขาราชการ

   พนักงานบริษัท/เอกชน   กิจการสวนตัว    
 พอบาน/แมบาน 

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

4.ระดับการศึกษา    ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

 อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตร ี    

 สูงกวาปริญญาตร ี
 

5.รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

 ต่ํากวา 15000 บาท   15001-25000 บาท   

 25001-35000 บาท   35001-45000 บาท   

 มากกวา 45000 บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.กิจกรรมยามวาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 พักผอนอยูบาน    ออกไปเท่ียวกับเพ่ือน   ชอปปง 

   เลนกีฬา/ออกกําลังกาย   ดูหนัง/ฟงเพลง    

 เลนอินเตอรเน็ต 
   อ่ืนๆโปรดระบุ........................................................................ 

7.การเดินทาง  รถยนตสวนตัว    รถโดยสารประจําทาง   รถไฟฟา 

   รถแท็กซี ่    จักรยานยนต    รถจักรยาน 

   รถไฟฟา MRT    Airport Rail Link 

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

8.สถานท่ีท่ีทานชอบไปตอนเวลาวาง 

   หองสมุด/รานหนังสือ   หางสรรถสินคา    

 สวนสาธารณะ    สนามกีฬา/สถานท่ีออกกําลังกาย   
 หองสมุด/รานหนังสือ   เท่ียวตางจังหวัด 

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

 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการรานตัดผม 

1. เหตุผลหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกใชบริการรานตัดผม  

 ชางฝมือดี    เดินทางสะดวก    
 คาบริการเหมาะสม    จัดรานสวยงาม/สะอาด   

 ประทับใจในการบริการ   ชางอัธยาศัยดี 

 มีท่ีจอดรถ 

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

2.ใหคะแนนความสาํคัญของปจจยัในการเลือกใชบริการรานตัดผม 
โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองวางที่กําหนดให 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ชางฝมือด ี      

เดินทางสะดวก      

มีท่ีจอดรถ      

คาบริการเหมาะสม      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จัดรานสวยงาม/สะอาด      

ประทับใจในการบริการ      

ชางอัธยาศัยดี      

 

3. ทานเลือกใชบริการใดเมื่อไปใชบริการท่ีรานตัดผม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 สระ – ไดร     ตัด –  ซอยผม    อบไอนํ้า  

 ดัด - ยืดผม    โกรก ทําสี ยอมผม 

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

4. ความถ่ีท่ีทานไปใชบริการท่ีรานตัดผม  

 1 ครั้ง/เดือน     2 ครั้ง/เดือน      

 มากกวา 3 ครั้ง/เดือน   2 เดือน/ครั้ง 

   มากกวา 2 เดือน/ครั้ง 
 

5. คาใชจายในการใชบริการท่ีรานตัดผม (โดยเฉลี่ยตอครั้ง)  

 ต่ํากวา 100  บาท    101 – 300  บาท    

 301 – 500  บาท    501 – 1,000  บาท    

 1,001 -2000 บาท    มากกวา 2001 บาท 
 

6. ทานนิยมใชบริการท่ีรานตดัผมในวันใด  

 วันธรรมดา (จันทร – ศุกร)   วันเสาร–อาทิตย   

 วันหยุดนักขัตฤกษ 
 

7.ชวงเวลาท่ีใชบริการรานตดัผม 

   9.00-11.00 น.    11.01-13.00 น.    

 13.01-15.00 น.   15.01-17.00 น.   

   17.01-19.00 น.   19.01-21.00 น. 
 

8.สถานท่ีตั้งรานตดัผมท่ีสะดวกใชบริการ 

   รานตัดผมใกลบาน   

   รานตัดผมใกลรถไฟฟา/ปายรถเมล 

   รานตัดผมในหางสรรพสินคา 

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

9. ทานไดรับขอมลูเก่ียวกับรานตดัผมภายจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 โทรทัศน/วิทย ุ    นิตยสาร/แผนพับ   

 สื่อออนไลน   ปายโฆษณา     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เพ่ือน/คนรูจัก 

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

10. บุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดผมของทาน มากท่ีสุด  

 ญาติ / บุคคลในครอบครัว  

 เพ่ือน  

 แฟน / คูสมรส  

ดารา/คนมีช่ือเสยีง 

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

11.เวลาไปตัดผม ทานไปกับใคร 

   คนเดียว 
 ญาติ / บุคคลในครอบครัว  

 เพ่ือน  

 แฟน / คูสมรส  

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

12.บุคคลท่ีมีอิทธิพลกับการเลือกทรงผมของทานคือใคร 

 ญาติ / บุคคลในครอบครัว  

 เพ่ือน  

 แฟน / คูสมรส  

 ดารา/คนมีช่ือเสียง 

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

 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมเกี่ยวกับการรับส่ือของผูตอบแบบสอบถาม 

1.ทานรับขอมูลขาวสารผานทางชองทางใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   โทรทัศน    วิทยุ    

 หนังสือพิมพ    นิตยสาร 

 Online(Website,Social Network)  

 สื่อ Out-of-home (ปายโฆษณา,บิลบอรด,ฯลฯ)    

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

2.ทานรับสื่อโทรทัศนทางชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ชอง 3     ชอง 5    

 ชอง 7     MCOT    

 NBT/TPBS     ชองเคเบิลทีวี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 อ่ืนๆโปรดระบุ........................................................................ 

 

3.ทานรับสื่อวิทยุทางชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 89 chill fm    91.5 cool Celsius   

 93 Cool Fahrenheit   95.5 Virgin Hitz   

 105.5 Eazy FM   106.5 Green 

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

4.ทานรับสื่อนิตยสารประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 นิตยสารกีฬา    นิตยสารบันเทิง    

 นิตยสารทองเท่ียว    นิตยสารเทคโนโลย ี   

 นิตยสารแฟช่ัน     นิตยสารไลฟสไตล  

 นิตยสารสุขภาพและความงาม 

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

5.ทานรับสื่อหนังสือพิมพทางชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 มติชน     ไทยรัฐ     

 เดลินิวส    ขาวสด    

 คมชัดลึก    กรุงเทพธุรกิจ  

 โพสตทูเดย    M2F 

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

6.โปรดระบุเว็บไซตเฉพาะท่ีทานเขาเปนประจาํ  

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

7.ทานรับสื่อ Social Network ทางชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 Facebook     Twitter     Instagram 

 Google+    Foursquare    Myspace 

 Line     Whatsapp    Tumblr 

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station930
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station955
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station1055
http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station1065


63 

 

 

สวนท่ี 4 การรับรูเกี่ยวกับราน Neversay Cutz 

1.ทานรูจักราน Neversay Cutz หรือไม ?   

ถาตอบวาไมรูจัก ใหขามสวนน้ีไป 

   รูจัก     ไมรูจัก 

2.ทานรูจักราน Neversay Cutz จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   เพ่ือน     ครอบครัว    ท่ีทํางาน 

   สื่อตางๆโปรดระบุ.................................................................. 

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

3.ทานเคยใชบริการท่ีราน Neversay Cutz หรือไม ถาเคยใชบริการอะไร 

   เคย 

  ใชบริการ……………………………………………………….. 

   ไมเคย 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาทําแบบสอบถามน้ี 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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