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13530375: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: โครงการรณรงค์ “ซีโร่ เวสท์” เพ่ือให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการบริโภคไม่
เหลือทิ้ง โดยมุ่งศึกษา พฤติกรรมการบริโภค สาเหตุและปัจจัยของการบริโภคเหลือทิ้ง และศึกษาวาง
แผนการสื่อสารรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหา เกิดจิตส านึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการบริโภคได้อย่างเหมาะสม 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างในสถานที่ที่เกิดการซื้อจ านวน 100 คนเพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะทั้ง 
เพศ การศึกษา อายุ หน้าที่การงาน รายได้ต่อเดือน พฤติกรรมการบริโภค เหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริโภคเหลือทิ้ง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มที่มีปัญหาซึ่งได้จากการท าแบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ซื้อ พฤติกรรมการบริโภค ความคิดความรู้สึกท่ีมีต่อปัญหารวมไปถึง พฤติกรรมและ กิจวัตรประจ าวัน 
สื่อที่สามารถเข้าถึง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลทั้งสองส่วนพบว่า กลุ่มที่มีปัญหาการบริโภคเหลือทิ้ง เป็น
กลุ่มครอบครัว และ บุคคลวัยท างานซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปี มีรายได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง 
ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อการบริโภค ตามความอยากและไม่รับรู้ถึงปัญหา หรือผลกระทบของการบริโภค
เหลือทิ้งต่อตัวผู้บริโภคเอง 
      ผู้จัดท าจึงได้ท าการสื่อสารโดยเล็งให้ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของปัญหาต่อ
ตัวผู้บริโภคเอง โดยใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเป็นสิ่งที่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ อันได้แก่ 
สื่อโทรทัศน์ สื่อ ณ จุดขาย แอพพลิเคชั่น สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียล โดยให้
ผู้บริโภคได้ตระหนักคิดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าบริโภค และ มีสื่อที่ช่วยให้การจัดการกับอาหารที่
ซื้อมาโดยไม่เหลือทิ้ง โดยใช้แนวคิด (Concept) “ท าสูญ ให้เป็นศูนย์” โดยใช้การสื่อสารแบบ   
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ 
เข้าถึงผู้บริโภค จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเหลือทิ้ง 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์นิสำชล รัตนสำชล 

ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือ และ คณะกรรมกำรในกำรตรวจจุลนิพนธ์ 
อำจำรย์เดนโก้ ธัชชัยชวลิต อำจำรย์กรณิศ  จิตตมัย อำจำรย์เกียรตินิยม สว่ำงเจริญ และ อำจำรย์
ปรุฬห์ สุทวีปรำโมชำนนท์ ที่ให้ค ำแนะน ำ และชี้แนะแนวทำง ปัญหำ ตลอดจนวิธีแก้ไขปรับปรุง จน
ท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่สั่งสอนให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้
ศิษย์คนนี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจนประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำจุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้ด้วยดี 

ขอกรำบขอบคุณ บิดำ มำรดำ และ เหล่ำญำติ รวมถึงพ่ีน้อง และ เหล่ำเพื่อนร่วมสถำบัน
ที่ได้ช่วยสนับสนุน ให้ก ำลังใจ และ ส่งเสริมจนท ำให้ข้ำพเจ้ำประสบควำมส ำเร็จได้ในวันนี้  
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 ขั้นตอนการศึกษา    5 
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 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค   11 
 แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   13 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   17 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   17 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง   17 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   18 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   19 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล   19 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   20 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   20 
 ส่วนที่ 1.1 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์   20 
 ส่วนที่ 1.2 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า   23 
 ส่วนที่ 1.3 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภค   30 
 ส่วนที่ 1.4 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากสินค้า   32 
 ส่วนที่ 1.5 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะจากอาหาร   32 
 ส่วนที่ 1.6 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ   35 
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หน้า 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   36 
 ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์   37
 ส่วนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน   37 
 ส่วนที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทอาหาร   37 
 ส่วนที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ และ จัดการอาหารที่ซื้อมา   37 
 ส่วนที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกเม่ือได้รับฟังปัญหาที่เกิดข้ึน   37 
 วิเคราะห์ผลการวิจัย   37 
 สรุปผลการวิจัย   39 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน   40 
 วัตถุประสงค์การสื่อสาร   40 
 กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร   40 
 แนวความคิดในการสื่อสาร   41 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด   41 
 เครื่องมือในการสื่อสาร   42 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   60 
บรรณานุกรม   61 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    การออกแบบงานสร้างสรรค์ 
 ภาคผนวก ข    แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                               หน้า 
1-1  ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน    6 
4-1     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ   20 
4-2     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ   21 
4-3     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา   21 
4-4     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ   21 
4-5     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว   22 
4-6     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามที่อยู่อาศัย   22 
4-7     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ   22 
4-8     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได ้   23 
4-9     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบุคคลที่ซื้อสินค้าเข้าบ้าน   23 
4-10    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานที่ซื้อสินค้า   24 
4-11    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน   24 
4-12    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง   25 
4-13    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน   25 
4-14    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการก าหนดช่วงเวลาในการซื้อสินค้า   26 
4-15    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการวางแผนในการซื้อสินค้า   26 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันทั่วโลกได้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยจ านวนมากซึ่งจากการส ารวจและวิจัยได้พบว่า มี 
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันโดยมาจากการทิ้งของผู้บริโภคซึ่งจะเห็นได้จาก
ภาพประกอบปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยต่อคนในแต่ละประเทศที่มีการทิ้งขยะเป็นจ านวนมากมายใน
แต่ละวัน 

 
ภาพที่ 1-1    ภาพประกอบปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยต่อคนในแต่ละประเทศ 

 ซึ่งก็เป็นที่น่าตกใจอีกว่าปริมาณขยะมูลฝอยนั้นมีปริมาณขยะ กว่า 33.79 เปอร์เซ็นต์เป็นขยะ
ที่มาจากอาหารที่เหลือทิ้งจากตัวผู้บริโภคโดยมีภาพประกอบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของขยะมูลฝอยจ าแนก
ตามประเภท 
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ภาพที่ 1-2    ภาพประกอบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภท 

โดยจากการที่ปัจจุบันประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิด
ความต้องการบริโภคอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้นตามจ านวน ท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านั้นโดยจะเห็นได้จากสถิติการเติบโตของประชากรโลกและ
ปริมาณความต้องการอาหารที่ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี 

 
ภาพที่ 1-3    ภาพประกอบสถิติการเติบโตของประชากร และ ปริมาณความต้องการอาหาร 
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แต่จากการส ารวจที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันมีอาหารมากกว่าปีละ หนึ่งพันสามร้อยล้านตันถูกทิ้ง
ไปโดยที่ยังไม่ได้บริโภค ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอจะเลี้ยงประชากรที่หิวโหยกว่า เก้าร้อยล้านคน      
ได้ทั่วโลก  

เรื่องของการบริโภคเหลือทิ้ง ไม่ใช่เพียงปัญหาของการสูญเสียอาหารที่ควรจะได้รับการ
บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลรวมไปถึงการสูญเสียทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารเหล่านั้นอีก
ด้วย ซึ่งนั่นก็รวมถึง ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรบุคคล หรือแรงงาน รวมไปถึงทุนทรัพย์ 
และปัจจัยอ่ืนๆที่ใช้ผลิตสินค้าเหล่านั้นอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากภาพประกอบปริมาณการสูญเสีย
อาหาร 

 
ภาพที่ 1-4    ภาพประกอบสถิติการสูญเสียอาหาร 

แน่นอนว่าประเทศทั่วโลกได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการบริโภค
เหลือทิ้งที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จึงได้มีการประชุมว่าด้วยวิกฤติอาหารโลกขึ้นใน
วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล และแก้ไขปัญหาของการบริโภคเหลือทิ้ง
เหล่านี้ 

จากการประชุมได้ข้อสรุปว่าปัญหาของการบริโภคเหลือทิ้ง เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตอาหารเป็นจ านวนมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนอาหารทั้งหมดที่มีการผลิตขึ้นในแต่ละปี ซึ่ง
เกิดจากการควบคุมมาตรฐานการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากพอที่จะจัดจ าหน่ายสู่ผู้บริโภค 
และถูกทิ้งอีกกว่า 20เปอร์เซ็นต์จากผู้บริโภคที่บริโภคเหลือทิ้งในแต่ละมื้อ และอาหารที่ผู้บริโภคซื้อมา
แต่ไม่ได้บริโภค  
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โดยผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จากภายในครอบครัว และคนรอบข้างซึ่งมีพฤติกรรม
การบริโภคเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเกิดจากทั้งความไม่รู้ในวิธีการอ่านฉลาก วัน
หมดอายุ(Expiration Date) และ ควรบริโภคก่อน (Best Before) รวมถึงการเก็บรักษาอาหารอย่าง
ถูกวิธี และ พฤติกรรมการบริโภคท่ีว่า เผื่อเหลือดีกว่าขาด ซึ่งท าให้การซื้อแต่ละครั้งมีปริมาณมากเกิน
กว่าก าลังที่จะบริโภคไหว รวมถึงการจูงใจของผู้ผลิต ทั้งการท า ส่วนลด โปรโมชั่น และกิจกรรม
ทางการตลาดอีกมากมายซึ่งเมื่อตัวผู้จัดท าได้พิจารณาดู จึงเห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตื่นตัว 
และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และ พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือศึกษาความคิดความรู้สึกที่มีต่อการบริโภคเหลือทิ้งของกลุ่มเป้าหมาย 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบริโภคเหลือทิ้ง 
4. เพ่ือจัดท าแผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย และ รณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

1. ระเบียบการวิจัย ในการจัดท าจุลนิพนธ์เรื่องนี้จะใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก 
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าการศึกษา ลักษณะ และพฤติกรรมของกลุ่มที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคเหลือทิ้ง และ ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มที่เป็นปัญหาซึ่งได้จาก
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การเปิดรับสื่อ กิจวัตรประจ าวัน และเหตุ
ปัจจัยของการบริโภคเหลือทิ้ง 

2. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มครอบครัว และ คนวัยท างาน อายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 
ปานกลางถึงสูง  

3. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือรณรงค์ให้ผู้บริโภค เลือกซื้อ และ 
บริโภคให้หมดไม่เหลือทิ้งโดยเน้นในเรื่องของอาหารเท่านั้น 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
1.1 ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

       การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากแหล่งที่มีการซื้อสินค้าบริโภคประเภทอาหาร
โดยการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามและศึกษาถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มที่เกิดการบริโภคเหลือทิ้ง 
พฤติกรรมการบริโภค เหตุปัจจัยในการบริโภคเหลือทิ้ง และ มุมมองของผู้บริโภคต่อปัญหาการบริโภค
เหลือทิ้ง เพ่ือน ามาวางแผนในการสื่อสารรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคไม่เหลือทิ้ง 

1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Source) 
      เก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ และข้อมูลจากองค์กรที่ท าการรณรงค์ 
หรือจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการบริโภค  
      1) ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์จากองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน  
       2) ข้อมูลจากหนังสือเอกสารอ้างอิงเก่ียวกับการบริโภค และการบริโภคเหลือทิ้ง  
      3) ข้อมูลสรุปตัวเลข และสถิติเกี่ยวกับอาหารปริมาณการบริโภค ปริมาณการทิ้ง
ของแต่ละประเทศท่ัวโลก จากการประชุมวิกฤติการอาหารโลก  

2. น าผลสรุปที่ได้รับจากการค้นคว้ามาหาแนวทางวิธีการในการรณรงค์เพ่ือให้ผู้บริโภค   
เกิดความตระหนักรับรู้ถึงปัญหา และเกิดจิตส านึกในการบริโภคอย่างไม่เหลือทิ้ง 

3. ปฏิบัติงานจริงโดยการวางแผนการสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมในการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย และ เหตุปัจจัยในการบริโภค 
เหลือทิ้ง. 

2. สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าที่เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการบริโภคเหลือทิ้งโดยใช้ 
ช่องทางสื่อได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

3. เมื่อน าไปใช้จริงจะสามารถรณรงค์ให้ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเหลือทิ้งได้ 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
 ศึกษา และ เสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          
 รวบรวมข้อมูล และ เอกสารที่เก่ียวข้อง          
 เก็บข้อมูลจากการท าการวิจัย          
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการสื่อสาร          
 ผลิตชิ้นงาน และแนวทางในการสื่อสารการ 
 รณรงค์ 

         

 สรุปผลการด าเนินงาน          
 จัดท าเอกสารจุลนิพนธ์          
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นิยำมศัพท์ 
 
กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (Integrated Marketing Communication)

ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้บริโภค โดยจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้บริโภคมีการ
ตระหนัก และเกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหลือทิ้ง 

 
พฤติกรรมกำรบริโภค (Consumer Behavior) ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้หมายถึง พฤติกรรม

ในการอุปโภค บริโภคของผู้บริโภค ตั้งแต่พฤติกรรมการเลือกซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ไปจนถึง
พฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

 
กำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Consumption) ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้หมายถึง

การบริโภคอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เป็นการบริโภคที่ ไม่ท าให้เกิดการสูญ เปล่าตลอด
กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดจ าหน่าย การซื้อสินค้า การใช้สินค้า 

 
กำรบริโภคเหลือทิ้ง (Consumption Waste) ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้หมายถึง การบริโภค 

โดยการปล่อยให้เหลือทิ้ง ทั้งที่ยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งจาก การปล่อยให้
หมดอายุ หรือ การบริโภคอาหารเหลือทิ้งบนโต๊ะอาหาร ก็ถือเป็นการบริโภคเหลือทิ้งทั้งสิ้น 

 
กลุ่มครอบครัว (Family) ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใต้ชายคา

เดียวกันมากกว่าหนึ่งคน ทั้งที่อาศัยใน บ้านเดี่ยว คอนโด อพาร์ทเมนต์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โดยมี
พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าด้วยการ ซื้อสินค้าเข้าบ้าน ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือ 
ท าอาหารรับประทานเองในบ้าน 

   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

    การศึกษา “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” จะต้องท าการศึกษาข้อมูล
พฤติกรรม สาเหตุ ปัจจัย และแรงจูงใจของผู้บริโภค รวมไปถึงการเปิดรับสื่อ เพ่ือให้การสื่อสาร
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ จ าเป็นต้องใช้ แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัย เพ่ือประกอบการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเรื่องการตลาดเพ่ือสังคม 
2. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค 
3. แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวางแผนการท างาน และ
การออกแบบการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องกับการท า“โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่
เหลือทิ้ง”    
 
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) 

    ส าหรับการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดเพ่ือสังคมในครั้งนี้ จะมีการท า
ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด  โดยเริ่มจากการศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของ
การตลาดเพ่ือสังคมกระบวนการวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม  และการโฆษณาส่งเสริมสังคม 
ตามล าดับ 
    1.1. ความหมายและความส าคัญของการตลาดเพ่ือสังคม 

   การตลาดเพ่ือสังคม เป็นแนวคิดที่เกิดจากการน าหลักทางการตลาดมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เริ่มจากเรื่องที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมก่อน หลังจากนั้น จึงมีการพัฒนาแนวคิดนี้เพ่ือใช้พัฒนาสังคมในด้านอ่ืนๆต่อไป  โดยมี
เป้าหมายส าคัญที่การพัฒนาคนและสังคมแวดล้อมไปพร้อมๆกัน  เพ่ือให้สังคมโดยรวมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในประเด็นดังกล่าว ก็ได้มีนักวิชาการ นักการตลาด และนัก
สังคมศาสตร์ นิยามค าจ ากัดความของการตลาดเพ่ือสังคมไว้ดังนี้ 

   ส
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    พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2547) กล่าวถึงการตลาดเพ่ือสังคมในท านองเดียวกันว่าเป็น
แนวความคิดที่ใช้หลักการตลาดเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ  ทั้ง
ระดับความรู้ ระดับของการเกิดพฤติกรรมครั้งเดียวและระดับของการเกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

    Kolter, Roberto และ Lee (2002) ได้ให้ค าจ ากัดความไปในทางเดียวกับนิยามข้างต้นว่า
การตลาดเพ่ือสังคม คือ การใช้หลักการ (Principles) และเทคนิค (Techniques) ทางด้านการตลาด
เพ่ือสร้างอิทธิพลต่อผู้รับสารเป้าหมาย (Target Audience) ให้เกิดการยอมรับ ปฏิเสธ ปรับปรุง หรือ
ละทิ้งพฤติกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งระดับบุคคล กลุ่มคน หรือ สังคมโดยรวม
นอกจากนี้ Andreasen (2006, as cited in Kotler & Lee, 2007) ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า การตลาด
เพ่ือสังคมเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพยายามท าให้โลกเป็นสถานที่ๆ ดีขึ้นส าหรับทุกๆคน 

    จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) คือการประยุกต์ใช้
หลักการตลาดเพ่ือสื่อสารถึงประเด็นหรือปัญหาที่เป็นที่สนใจในสังคมขณะนั้น  พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้สมาชิกในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตใน
สังคมดีขึ้นโดยในล าดับต่อไปจะขอกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการท าการตลาดเพ่ือสังคม ทั้ง
ส่วนผสมทางการตลาดเพ่ือสังคม กระบวนการวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม หลักการตลาดเพ่ือสังคม
และการโฆษณาส่งเสริมสังคม 
    1.2. กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม 

    ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) เริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจในปัญหาต่างๆ ทั้ง
ผู้รับสารเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
               ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาสารและสื่อ (Message and Materials Development)  
เป็นการออกแบบทั้งภาพ ข้อความ และรูปแบบในการสื่อสาร รวมถึงเลือกสื่อที่ใช้ในการส่งต่อข้อมูล
ผ่านไปยังผู้รับสารเป้าหมายด้วย 

    ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบเบื้องต้น (Pretesting) เป็นการทดสอบภาพ ข้อความ และ 
รูปแบบในการสื่อสารกับผู้รับสารเป้าหมาย เพ่ือดูว่าอะไรที่มีความเหมาะสม และสามารถท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด 

    ขั้นตอนที่ 4 การน าไปปฏิบัติ (Implementation) เป็นการน าผลการทดสอบใน 
ขั้นตอนก่อนหน้านี้มาพัฒนาเป็นแผนการตลาดเพื่อสังคม 

    ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการตอบกลับ (Evaluation and Feedback) คือ 
เป็นการประเมินในทุกขั้นตอนของกระบวนการตลาดเพ่ือสังคม เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุง
แผนการตลาดเพ่ือสังคมในอนาคตกระบวนการวางแผนการตลาดเพ่ือสังคมมีส่วนส าคัญอย่างมากใน
การก าหนดขั้นตอนและวิธีการน าแผนนั้นไปปฏิบัติเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลสูงที่สุด  ดังนั้นนักการตลาดเพ่ือ
สังคมจึงไม่ควรละเลยการวางแผนก่อนลงมือท ากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสังคม 
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    1.3. การโฆษณาเพ่ือสังคม 
    การโฆษณาส่งเสริมสังคมนั้นมีการพัฒนามาจากการโฆษณาทั่วๆไป มีจุดประสงค์หลัก

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
โดยไม่ได้หวังผลก าไรใดๆตอบแทนการโฆษณาส่งเสริมสังคม  เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ(Government) และกลุ่มที่ไม่แสวงผลก าไร (Nonprofit group) โดยมี
เนื้อหาในการโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม อาทิเช่น เรื่องยาเสพย์ติด มลภาวะเป็นพิษ และ
ปัญหาเกี่ยวกับเชื้อชาติ นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) ก็สามารถเข้ามามี
ส่วนรวมในการโฆษณาส่งเสริมสังคมด้วยการเสียสละเวลาและความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน
โฆษณา รวมทั้งเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการบริการใดๆ 
    1.4. ลักษณะของการโฆษณาส่งเสริมสังคม 

1.4.1 การประกาศเพ่ือสาธารณะจะต้องมีช่องทางการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง 
1.4.2 การประกาศเพ่ือสาธารณะจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้บริหารงานสาธารณะ

รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์และวิทยุ 
1.4.3 การประกาศเพ่ือสาธารณะจะต้องเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมหรือผู้ฟังของ

สถานี 
    1.5. ประเภทของการโฆษณาส่งเสริมสังคม 

    Meeske (2003) ได้แบ่งประเภทของการโฆษณาส่งเสริมสังคม หรือการประกาศเพ่ือ
สาธารณะ (PSAs) ไว้ 2 ประเภท  ได้แก่  (1) การประกาศเพ่ือสาธารณะในเชิงการให้ข้อมูล 
(Informational PSAs) คือ การสื่อสารกับผู้รับสารเป้าหมายว่า องค์กรหรือบริษัทเป็นใคร (Who) 
ก าลังจะรณรงค์ในเรื่องอะไร (What) ผู้รับสารสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เมื่อไร (When) ที่ไหน 
(Where) อย่างไร (How) (2) การประกาศเพ่ือสาธารณะในเชิงการแนะน าความคิดหรือเป้าหมาย 
(Idea-or goal-oriented PSAs) คือ การสื่อสารกับผู้รับสารเป้าหมายด้วยการสนับสนุนความคิด หรือ
เป้าหมายขององค์กรหรือบริษัท เช่น การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาแก่วัยรุ่นในการ
รณรงค ์“ยืดอกพกถุง” เป็นต้น 

    สรุปแล้ว การโฆษณาส่งเสริมสังคม เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่มีจุดประสงค์เพ่ือ
สื่อสารประเด็นที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่สั งคมโดยรวม ซึ่งผู้
ศึกษาได้เห็นว่าสามารถน าเอาสาระส าคัญของทฤษฎีมาใช้ในงานจุลนิพนธ์ได้โดยการประยุกต์ใช้
หลักการตลาดเพ่ือสื่อสารปัญหาที่เป็นที่สนใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค 

    แรงจูงใจ ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมผู้บริโภคและ เป็น
ประเด็นส าคัญในการจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจมี
ส่วนเกี่ยวเนื่องกับภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลัก  การก าหนดแบบแผนความคิดและ
พฤติกรรมดังกล่าว จะได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบุคคลดังนั้น หัวข้อนี้จะขอ
อ้างอิงถึงแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกัน ตามล าดับต่อไปนี้ 

2.1. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
2.2. แรงจูงใจ 
2.3. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 

    2.1. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
    พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกเป็น
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเกี่ยวข้องกับการซื้อการใช้ประเมินสินค้า การก าหนดกลยุทธ์การตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขั้นตอนแรกคือ การก าหนดและท าความเข้าใจตลาดเป้าหมาย ซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั้น ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค (ศุภร เสรีรัตน์,2540: 31-32) 

2.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดแบบแผนความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
    ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก าหนดแบบแผนความคิดและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งน ามาแบ่ง

ออกได้2กลุ่มใหญ่ๆ  ได้แก่ปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคล (ศุภร เสรีรัตน์, 2540: 20) 
1)  ปัจจัยภายในบุคคล 

    ปัจจัยภายในจะเรียกว่า ตัวก าหนดพ้ืนฐาน โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่จะเข้ามาเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคดังนี้ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการตระหนักรู้ โดย
ที่การตระหนักรู้นั้นยังประกอบไปด้วย การเรียนรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ เมื่อได้รับแรงจูงใจที่มาก
พอ โดยบุคลิกภาพเป็นตัวชี้ทิศทางการกระท าในลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สิ่งที่จะเข้ามา
ก าหนดทัศนคติ มี 3 ประการ คือ 1.ความรู้ 2.ความรู้สึก 3.แนวโน้มของนิสัย หรือความพร้อมที่จะ
กระท า ทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดพยายามจะเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริโภคคนใดที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
ตัวสินค้าเราก็พยายามรักษาเอาไว้ แต่หากผู้บริโภคคนใดมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้า เราก็พยายามจะ
เปลี่ยนทัศนคติให้ชอบสินค้า 
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2)  ปัจจัยภายนอกบุคคล 
    นอกเหนือจากปัจจัยภายใน ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมแลhว ผู้บริโภคยังอาจ

ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอด้วย โดยที่ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยแวดล้อม แบ่งออกได้
อย่างกว้าง ๆ เป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ 

ก)  อิทธิพลครอบครัว ครอบครัวท าให้เกิดการตอบสนอง ต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ 
การตอบสนองความต้องการของร่างกาย  

ข)  อิทธิพลสังคม ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรูปแบบ การด ารงชีวิต ค่านิยม 
สังคมและความเชื่อถือ 

ค)  อิทธิพลทางธุรกิจ หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินคา้ 
ง)  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของรายได้เป็นสิ่งก าหนดอ านาจซื้อของผู้บริโภค 

        จ) อิทธิพลทางวัฒนธรรม เป็นกลุ่มของค่านิยมพ้ืนฐาน การรับรู้ ต้องการ และ
พฤติกรรมวัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ 
    2.2. แรงจูงใจ 

    หน้าที่ประการหนึ่งของนักโฆษณาคือ การคาดคะเนถึงเหตุผลต่างๆในการซื้อสินค้าชนิด
ใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภค แล้วยังต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งใดจูงใจ ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นแล้วจึงน ามาใช้
เป็นแนวทางในการท าโฆษณา เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้ที่ เราคาดว่าจะเป็นผู้ซื้อสินค้าให้เกิดความ
ปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้
ซื้อก็คือ อารมณ์อันเป็นสภาวะที่มีอยู่ตามปกติ แต่ในทางปฏิบัติจริงการเลือกวิธีการตอบสนองความ
ต้องการตามจุดมุ่งหมายที่มีอยู่เป็นแรงจูงใจดังกล่าว มักจะข้ึนอยู่กับตัวก าหนดอีกประการหนึ่ง นั้นคือ 
สถานการณใ์นสภาพแวดล้อม (ธงชัย สันติวงษ,์ 2539: 87-89) 
    2.3. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์

    นักจิตวิทยา Abraham H. Maslow (1970: 35-47) ตามทฤษฎีแรงจูงใจของเขาเองได้
แบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์ ออกเปน็ 5 ประการ และจัดล าดับตามความส าคัญ ดังนี้ 

    ขั้นที ่1 ความต้องการทางกาย คือความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ า และท่ีอยู่อาศัย 

    ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยคือความต้องการที่จะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย 
ถูกกระตุ้นหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายตอบสนองแล้ว 

    ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ปกติมนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ใน
กลุ่มใดก็ตาม ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่ 
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    ขั้นที่ 4 ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผู้ อ่ืน ความต้องการในขั้นนี้ถ้าได้รับจะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง ความต้องการชื่อเสียง การยกย่องจากบุคคลอ่ืน 

    ขั้นที่ 5 ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง เป็นความต้องการชั้นสูงของมนุษย์ซึ่ง
น้อยคนที่จะประสบได้ถึงข้ันนี้ 

 
ภาพที่ 2-1    ภาพประกอบทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

OK     การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน คือ แนวคิดในการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่ให้
ความ ส าคัญกับคุณค่าเพ่ิม (Added value) ที่ได้จากการก าหนดกลยุทธ์ด้วยการใช้เครื่องมือการ
สื่อสารที่หลากหลาย (Variety) เพ่ือสร้างความชัดเจน (Clarity) ความต่อเนื่อง (Consistency) และ
ผลกระทบสูงสุดในการสื่อสาร (Maximum communications impact) ให้กับสินค้าและบริการ 
    3.1 ทฤษฎีหลักที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
         3.1.1 รูปแบบข่าวสารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC Message Typology) เป็น
การอธิบายถึงการแบ่งข่าวสารทุกชนิดที่ถูกส่งเข้ามาในองค์กร ณ ทุกจุดที่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholder) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

      1) การวางแผนเนื้อหาข่าวสาร (Planned Message) หมายถึงข่าวสารที่องค์กรมีการ
วางแผนและไตร่ตรองถึงเครื่องมือการสื่อสารการตลาดไว้แล้วล่วงหน้า  เช่น การโฆษณา การ
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ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นประเภทการสื่อสารการตลาดส่วน
ใหญ่ของบริษัทท่ีจะถูกส่งตรงไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

      2) เนื้อหาข่าวสารที่ใช้อ้างถึง (Inferred Message) หมายถึงข่าวสารที่ส่งผ่านความ
ประทับใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์กรหรือสินค้าขององค์กร เช่น ประสบ การณ์ ของผู้ถือ
หุ้นที่มีต่อฝ่ายบริหาร การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อราคาหรือสถานที่ตั้งของร้านค้า เป็นต้น 

      3) ข่าวสารที่ต้องบ ารุงรักษา (Maintenance Message) เป็นการสื่อสารการตลาด ที่
ผ่านการให้บริการ เช่น บริษัทและพนักงานมีการตอบสนองต่อการติดต่อของลูกค้าอย่างดี  ปฏิกิริยา
และความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อหนังสือแนะน าการใช้สินค้า เป็นต้น 

      4) ข่าวสารที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า (Unplanned Message) เช่น ข่าวสารที่อาจ เกิด
จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว การไม่กลับมาใช้สินค้าของลูกค้า พนักงานพูดถึงบริษัทในแง่ไม่ดี เป็น
ต้น 

    ทฤษฎีนี้เน้นถึงความส าคัญของข่าวสารทั้ง 4 ประเภท และยังน าเสนอวิธีการเกี่ยวกับ
โครงสร้างใหม่ในการติดต่อสื่อสารในองค์กร แม้ว่าระบบในปัจจุบันจะสามารถเข้าถึงข่าวสารที่มีการ
วางแผนไว้แล้วก็ตามแต่ข่าวสารจากสามประเภทหลังก็มีความส าคัญทั้งในแง่กลยุทธ์ การบริหาร
ภาพลักษณ์และยอดขาย ซึ่งในบางครั้งอาจมีความส าคัญกว่าประเภทแรกเสียด้วยซ้ าไป 
          3.1.2 รูปแบบการผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (Integrated 
Marketing Communication Synergy Model) เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์หรือตราสินค้า
ขององค์กรอันเกิดจากการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลาย  ๆ อย่างร่วมกัน เช่น การโฆษณา 
การส่งเสริม การขาย การบริการของพนักงาน เป็นต้น โดยองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นม ี3 ประการดังนี้ 

1) ความสม่ าเสมอ การสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จะต้องเกิดจากแนว 
คิดเดียวกัน จากนั้นจึงใช้รูปแบบข่าวสารหลายรูปแบบเพ่ือสะท้อนแนวคิดดังกล่าว  และก่อให้เกิด
ความประทับใจ ความสม่ าเสมอของการแสดงแนวคิดนี้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนในที่สุด 

      2) การโต้ตอบระหว่างกัน เน้นถึงการสื่อสารสองทางเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นไปได้อย่างราบรื่นและง่ายขึ้น ทั้งนี้
ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบใหม่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว 

      3) ภารกิจ หมายถึง จุดมุ่ งหมายขององค์กรที่ เน้นการสร้างข้อผูกมัดกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดในบริษัท ซึ่งน าไปสู่การวางแผนระยะยาวโดยจะมีอิทธิพลต่อ
การสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบและยังแทรกเข้าไปในวัฒนธรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
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3.1.3 การวางแผนที่ฐานศูนย์ (Zero-Based Planning) เป็นการวางแผนประจ าปีซึ่งไม่
ขึ้นกับแผนและงบประมาณการสื่อสารการตลาดของปีที่ผ่านมา โดยในการวางแผนและการจัดการ
งบประมาณที่เริ่มจากการแจกแจงวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงพิจารณาเครื่องมือที่เหมาะสมและสามารถ
น าไปสู่ความส าเร็จได้ การสื่อสารการตลาดแต่ละเครื่องมือมีจุดแข็ง ที่ไม่เหมือนกันและสามารถใช้
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นงบประมาณที่ก าหนดจึงไม่ข้ึนกับงบประมาณของปีที่ผ่านมา 

3.1.4 การตรวจสอบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (The IMC Audit) เป็นการเน้น
วิธีการตรวจสอบการสื่อสารการตลาดโดยค านึงถึงข่าวสารที่ถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายกับ
วัตถุประสงค์ของข่าวสารนั้น ๆ และมีการประเมินผลด้วยความสม่ าเสมอผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและ
ตรวจสอบการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยประเมินความรู้  และทัศนคติของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเป็นส าคัญ 
    3.2. รูปแบบการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ นิธิมา อังอติชาติ, สุวรรณี สวาสุ และ
จินตนา ศุภกิจอนันต์ (2540, หน้า 21-26) ได้น าเสนอรูปแบบการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิง
บู รณ าการ  (Integrated Marketing Communications Planning Model) ที่ ป ระกอบด้ วย  5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้อง
สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ประกอบด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติการซื้อในอดีต
ทัศนคติต่อตราสินค้า เป็นต้น ข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กรต่อไป 

     ขั้นตอนที่ 2 มีการแบ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มตามพฤติกรรมการซื้อ 
ของลูกค้าโดยแบ่งออกเป็น (1) กลุ่มที่ภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร (2) กลุ่มที่ภักดีต่อตราสินค้าของคู่
แข่งขัน และ (3) กลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงตราสินค้าตลอดเวลา 

     ขั้นตอนที่ 3 ใช้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Contact Management) คือ การหาโอกาส
เวลา สถานที่หรือสถานการณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ลูกค้า ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

     ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategies) เป็นการ
สร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการส่งไปยังลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และการคาดการณ์ถึง
ผลการตอบสนองจากลูกค้าเหล่านั้น 

     ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกกลวิธีการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications 
Tactics) ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งกลวิธีพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพันธ์ การออกร้านและการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
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    ส่วนส าคัญที่ต้องเน้นอยู่เสมอในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการคือ การติดต่อสื่อสาร
ทุกรูปแบบจะต้องออกแบบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากความเข้าใจที่ว่าจะ
สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรและข้อมูลที่ต้องการสื่อสารคืออะไร วิธีการหนึ่งที่มีความ
จ าเป็นก็คือ  การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพ  (Relationship Marketing) กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถท าได้โดยเริ่มจาก 

    1) การสร้างจุดยืนให้กับสินค้า (Positioning) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และต าแหน่งของ
สินค้าให้เข้มแข็งหรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงและสร้างทัศนคติใหม่ให้กับสินค้าก็ได้ ถ้าจุดยืนเดิมของ 
สินค้านั้นไม่ดีพอ 

    2) จากนั้นจะต้องกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังตอบสนอง
เพ่ือให้เกิดการซื้อและใช้บริการในที่สุด 

    3) พยายามรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตราสินค้า  
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าท าไมสินค้าบางชนิดเมื่อขายได้แล้วยังต้องท าโปรแกรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ
สมาชิกสัมพันธ์ เนื่องจากบริษัทต้องการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นผลให้มีการซื้อสินค้าและบริการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่องมากกว่าการที่จะเป็นลูกค้าของบริษัทเพียงแค่ครั้งเดียว นอกจากนี้ นิธิมา อัง
อติชาติ, สุวรรณี สวาสุ และจินตนา ศุภกิจอนันต์ (2540, หน้า 21-26) ยังเน้นอีกว่า กระบวนการของ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะต้องมีลักษณะเป็นวงจร (Circular Process) เพราะนอกจากจะ
เป็นขั้นตอนแล้วยังส่งผลไปยังการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในครั้งต่อไปด้วย 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

จุลนิพนธ์ “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อ สาเหตุ และปัจจัยในการบริโภคเหลือทิ้ง การเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นกลุ่มที่บริโภคเหลือทิ้ง จากการท าการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative Research) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลเพ่ือมาเป็นแนวทางในการวาง
แผนการสื่อสารต่อไป 
 
1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพ่ือการศึกษา “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” แบ่ง
ออกเป็น2กลุ่มตามรูปแบบการวิจัย 
    1.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณจ านวน 100คน แบ่งตามสถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า
บริโภคประเภทอาหาร แบ่งออกเป็น 3 สถานที่ คือ 
          1.1.1 ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
          1.1.2 ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
          1.1.3 ร้านสะดวกซ้ือ 
    1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพจ านวน 10 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มจากกลุ่มที่มี
ปัญหาการบริโภคเหลือทิ้ง และ กลุ่มท่ีบริโภคไม่เหลือทิ้ง 
          1.2.1 กลุ่มผู้บริโภคท่ีบริโภคเหลือทิ้ง 5 คน 
          1.2.2 กลุ่มผู้บริโภคท่ีบริโภคไม่เหลือทิ้ง 5 คน 
 
2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

    การศึกษาเรื่อง “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเก็บข้อมูลตามสถานที่ที่
กลุ่มเป้าหมายท าการซื้อสินค้าบริโภคประเภทอาหาร โดยเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซื้อต่างๆภายในกรุงเทพมหานคร อาทิ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า บิ๊ก
ซีไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขารัชดา และ เซเว่นอีเลฟเว่น แม็กซ์แวลู เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลายหลาย 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลศึกษา “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” 
แบ่งเป็น 2 ชนิดตามรูปแบบการวิจัย 
    3.1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้รูปแบบเป็น
ค าถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ 
               ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

    เก็บข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิก
อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัย 

    ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 
     เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลที่ซื้อสินค้า 
สถานที่ซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า ค้าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า จ านวนสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาในการ
ซื้อ งบประมาณในการซื้อ การวางแผนการซื้อ ประเภทอาหารที่ซื้อ 

    ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินค้า 
     เก็บข้อมูลการจัดการสินค้าที่ซื้อมา ได้แก่ วิธีการจัดการอาหารที่ซื้อมาให้หมด ปริมาณ
อาหารที่เหลือทิ้ง 
     ส่วนที่ 4 : แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
     เก็บข้อมูลโดยการตั้งค าถามเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในการอ่านตราฉลากสินค้า 
     ส่วนที่ 5 : แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะจากอาหาร 
     เก็บข้อมูลการรับรู้เรื่องปัญหาของขยะจากอาหาร การรับรู้เรื่องโครงการรณรงค์ของ
องค์กรที่ออกมาจัดการปัญหา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของปัญหา 
     ส่วนที่ 6 : แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  
     เก็บข้อมูลการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สื่อที่เปิดรับ ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ สื่อที่
ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบริโภค 
    3.2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพโดยเป็นการ
พูดคุย และ ตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
     ส่วนที่ 1 : ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

    ส่วนที่ 2 : ค าถามเก่ียวกับกิจวัตรประจ าวัน การเดินทาง สื่อที่พบเห็นในแต่ละวัน 
    ส่วนที่ 3 : ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทอาหาร และแรงจูงใจในการซื้อ 

     ส่วนที่ 4 : ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ และ จัดการอาหารที่ซื้อมา 
    ส่วนที่ 5 : ค าถามเก่ียวกับความรู้สึกเมื่อได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น 
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    ส่วนที่ 6 : ค าถามเก่ียวกับแนวทางท่ีจะท าให้เกิดการจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การเก็บข้อมูลศึกษา “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” เป็นการศึกษาโดย
ใช้ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 
    4.1 การวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้การส ารวจแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้
ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ที่มี
พฤติกรรมการบริโภคเหลือทิ้ง  
    4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth 
Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ แรงจูงใจ แนวทางการสื่อสารที่เปิดรับ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลาย และ เป็นข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพ่ือน ามาสรุปผลใช้ในการวางแผนการสื่อสาร  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 

    5.1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการแยกข้อมูลเพ่ื อท าการ

ประมวลผลเป็นตัวเลขทางสถิติ ต่างๆจากการวิจัย และวิเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการแจกแจง 

ความถี่โดยนับจากจ านวนตัวอย่าง โดยแจกแจงตามปัจจัยต่างๆแล้วสรุปผลออกมาเป็นตาราง
วิเคราะห์ความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการสื่อสาร 

2) ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มเป้าหมายต่อการอ่านฉลากสินค้า และปัญหาขยะ
จากอาหารที่เกิดข้ึน 

3) ข้อมูลด้านทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ต่อปัญหาขยะจากอาหารที่เกิดข้ึน 
    5.2. การประเมินผล 

    ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลแบบพรรณนา (Descriptive Analysis)โดยสร้างเป็นจ านวน
ตัวเลข ร้อยละ(Percentage) แล้วจึงน ามาสรุปผลในรูปของตารางและกราฟตัวเลข เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางก าหนดการสื่อสารรณรงค์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งเอาไว้ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษา “โครงการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง” ได้ท าการศึกษาข้อมูลโดย
แบ่ งออกเป็น 2 ส่วนคือการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth Interview) โดยแบ่งผลวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งออกได้ 5 ส่วนตามแบบสอบถาม 

1. ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
3. ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินค้า 
4. ผลวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
5. ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะจากอาหาร 
6. ผลวิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  

 
ส่วนที่ 1.1 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ตารางที่ 4-1    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง  63  63 
ชาย  37  37 

รวม 100 100 
    จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 63 

รองลงมาเป็น เพศชายคิดเป็นร้อยละ 37 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 20 20 
26-30 ปี   3   3 
31-35 ปี  29  29 
36-40 ปี  15  15 
41 ปีขึ้นไป  33  33 

รวม 100 100 

     จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคคลในช่วงอายุ 41 ปีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาเป็น บุคคลในช่วงอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 และ บุคคลในช่วง
อายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-3    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี  67  67 
ปริญญาโท  16  16 
ปวช  12  12 
มัธยมศึกษา    4    4 
ปวส    1    1 

รวม 100 100 

    จากตาราง 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาเป็น ระดับ ปริญญาโทร คิดเป็นร้อยละ 16 และ ระดับ ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด  41  41 
สมรส  59  59 

รวม 100 100 
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    จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อย
ละ 59 รองลงมา เป็นผู้มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 41 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-5    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนสมาชิก จ านวน ร้อยละ 
1-2 คน  31  31 
3-5 คน  67  67 
มากกว่า 5 คน    2    2 

รวม 100 100 

     จากตารางที่ 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมา มีสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และ มีสมาชิกใน
ครอบครัว มากกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามที่อยู่อาศัย 

ที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว  60  60 
ทาวน์เฮาส์    8    8 
คอนโด  22  22 
อพาร์ตเมนต์    9    9 
ตึกแถว    1    1 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็น คอนโด ร้อยละ 22 และ อพาร์ตเมนต์ ร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-7    จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา  20  20 
ข้าราชการ  10  10 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  27  27 
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ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ(ต่อ) 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน  42  42 
พ่อบ้าน หรือ แม่บ้าน    1    1 

รวม 100 100 

    จากตารางที่  4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็น ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27 และ 
นักศึกษา คดิเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-8    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า   10,000 บาท  10  10 
10,001 – 20,000 บาท  20  20 
20,001 – 30,000 บาท  39  39 
30,001 – 40,000 บาท  15  15 
มากกว่า   40,000 บาท  16  16 

รวม 100 100 

     จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 และ มีรายได้ 
มากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 1.2 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 

ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบุคคลที่ซื้อสินค้าเข้าบ้าน 

บุคคลที่ซ้ือของเข้าบ้าน จ านวน ร้อยละ 
ซื้อด้วยตนเอง  92 44.0 
พ่อ/แม่    1   0.5 
เพ่ือน  10   5.0 
คู่สมรส  48 23.0 
ซื้อร่วมกันในครอบครัว  58 27.5 
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ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบุคคลที่ซื้อสินค้าเข้าบ้าน(ต่อ) 

บุคคลที่ซ้ือของเข้าบ้าน จ านวน ร้อยละ 
รวม 209  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=209) 
    จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าด้วยตัวเองคิดเป็นร้อย

ละ 44 รองลงมาเป็น ซื้อร่วมกันในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 27.5 และ คู่สมรสเป็นผู้ซื้อคิดเป็นร้อยละ 
23 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4-10    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานที่ซื้อสินค้า ตามล าดับ 

สถานที่ซ้ือสินค้า จ านวน ร้อยละ 
ตลาดสด  29 10.0 
ร้านสะดวกซ้ือ  81 27.9 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  73 25.1 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต  91 31.5 
เฟรชมาร์ท  16   5.5 

รวม 290  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=290) 
    จากตารางที่ 4-10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าที่ ไฮเปอร์มาร์เก็ตคิด

เป็นร้อยละ31.5 รองลงมาเป็นร้านสะดวกซื้อคิดเป็นร้อยละ 27.9 และซุปเปอร์มาร์เก็ตคิดเป็นร้อยละ
25.1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-11    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน 

ความถี่ในการซื้อต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ครั้ง     6     6 
2 ครั้ง  30  30 
3 ครั้ง  44  44 
4 ครั้ง    5   5 
มากกว่า 4 ครั้ง  15  15 

รวม 100 100 

   ส
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    จากตารางที่ 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสินค้า 3ครั้ง
ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็น 2ครั้งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 30 และ มากกว่า4ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1000 บาท   6   6 
1,001 - 2,000 บาท  30  30 
2,001 - 3,000 บาท  44  44 
3,001 – 4,000 บาท    5   5 
มากกว่า 4,000 บาท  15  15 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเงิน 2,001-3,000 
บาทต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็น 1,001-2,000 บาทต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 30 และ 
มากกว่า4,000 บาทต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1,000 - 2,000 บาท  1  1 
2,001 - 3,000 บาท 21 21 
3,001 - 4,000 บาท 36 36 
4,001 - 5,000 บาท  18  18 
5,001 - 6,000 บาท    7    7 
มากกว่า 6,000 บาท  17  17 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเงิน 3,001-4,000 
บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาเป็น 2,001-3,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 21 และ 
4,001-5,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-14    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการก าหนดช่วงเวลาในการซื้อสินค้า 

ช่วงเวลาในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ต้นเดือน  45 29.0 
กลางเดือน  16 10.2 
ปลายเดือน  43 27.5 
ไม่ก าหนด  52 33.3 

รวม 156  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=156)  
    จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าโดย ไม่ก าหนด

ช่วงเวลาในการซื้อ คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาเป็น ช่วงต้นเดือน คิดเป็นร้อยละ 29 และปลาย
เดือนคิดเป็นร้อยละ 27.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-15    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการวางแผนในการซื้อสินค้า 

ความถี่การวางแผนซื้อสินค้า จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยวางแผนการซื้อ 36 36 
วางแผนในการซื้อนานๆครั้ง 28 28 
วางแผนในการซื้อเป็นบางครั้ง 27 27 
วางแผนในการซื้อเป็นประจ า   9   9 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยวางแผนในการซื้อสินค้า
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาเป็น วางแผนในการซื้อนานๆครั้งคิดเป็นร้อยละ 28 และ วางแผนในการ
ซื้อเป็นบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 27 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายการสินค้าในการซื้อแต่ละครั้ง 

จ านวนรายการสินค้า จ านวน ร้อยละ 
1-5รายการ  14  14 
5-10รายการ  50  50 
10-15รายการ  28  28 
15-20รายการ    8    8 

   ส
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ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายการสินค้าในการซื้อแต่ละครั้ง(ต่อ) 

จ านวนรายการสินค้า จ านวน ร้อยละ 
รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนรายการสินค้าในการ
ซือ้แต่ละครั้งอยู่ที่ 5-10รายการคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็น 10-15รายการคิดเป็นร้อยละ 28 
และ1-5รายการคิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-17    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงบประมาณในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง 

งบประมาณในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท  5  5 
1,000 - 1,500 บาท 34 34 
1,501 - 2,000 บาท 28 28 
2,001 - 2,500 บาท  4  4 
2,501 - 3,000 บาท  0  0 
มากกว่า 3,000 บาท  1  1 
ไม่ก าหนดงบประมาณ 28 28 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการก าหนดงบประมาณในการ
ซื้อของ 1,000 - 1,500 บาทคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาเป็น 1,501 – 2,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
28 และ ไม่ก าหนดงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-18    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อของตามที่ได้วางแผน 

พฤติกรรมในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ซื้อมากกว่าที่ได้วางแผนไว้  87  87 
ซื้อตรงตามที่ได้วางแผนไว้  13  13 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมในกรรมในการซื้อ
มากกว่าที่วางแผนไว้ร้อยละ 87 รองลงมาเป็นซื้อตรงตามที่ได้วางแผนไว้ร้อยละ 13 ตามล าดับ 
 

   ส
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ตารางที่ 4-19    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้ซื้อมากกว่าที่วางแผน 

ปัจจัยในการเกิดพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
นึกข้ึนได้ว่าของที่มีอยู่หมด  69 20.8 
โฆษณา  64 19.3 
โปรโมชั่น  89 26.8 
เห็นสินค้าแล้วอยากซื้อ  66 19.9 
มีคนแนะน า  44 13.2 

รวม 332  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=332) 
    จากตารางที่ 4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ได้เกิดพฤติกรรมการซื้อ

มากกว่าที่วางแผนจากปัจจัยโปรโมชั่น ร้อยละ 26.8 รองลงมาเป็น นึกได้ว่าของหมด ร้อยละ 20.8 
และ จากการได้เห็นสินค้าแล้วอยากซื้อ ร้อยละ 19.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-20    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทสินค้าทีผู่้บริโภคเลือกซ้ือ 

ประเภทอาหาร คะแนน ร้อยละ 
อาหารสด  442 29.1 
อาหารแห้ง  373 24.5 
อาหารแช่แข็ง  223 14.7 
ขนม  274 18.0 
เครื่องดื่ม  208 13.7 

รวม 1520  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=1520)  
    จากตารางที่ 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีล าดับในการเลือกซื้อสินค้า

จ าแนกตามประเภทอาหาร เป็น อาหารสดร้อยละ 29.1 รองลงมาเป็น อาหารแห้งร้อยละ 24.5 
และ ขนมร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-21    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทอาหารที่ซื้อ 

ประเภทอาหาร จ านวน ร้อยละ 
ผัก/ผลไม้ 88 8.0 

   ส
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ตารางที่ 4-21    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทอาหารที่ซื้อ(ต่อ) 

ประเภทอาหาร จ านวน ร้อยละ 
เนื้อสัตว์ 72 6.6 

แป้งประกอบอาหาร 15 1.4 
ข้าวสาร 95 8.7 

อาหารกึ่งส าเร็จรูป 82 7.5 
เครื่องปรุง 90 8.3 

ธัญพืช 12 1.0 
ผลไม้อบแห้ง  1 0.1 

กาแฟ 75 6.9 
นมผง 41 3.8 
ชาชง 47 4.3 

ผัก/ผลไม้แช่แข็ง 5 0.5 
เนื้อสัตว์แช่แข็ง 35 3.2 

อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง   56  5.1 
ขนม/ของขบเคี้ยว    95  8.7 

น้ าเปล่า    42  3.8 
น้ าแร่    15  1.4 

น้ าอัดลม    72  6.6 
น้ าผลไม้    11  1.0 
น้ าชา    21  2.0 

น้ าหวาน    29  2.7 
นม   92  8.4 
รวม 1091 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=1091) 
     จากตารางที่ 4-21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการซื้ออาหารจ าแนกตาม
ประเภทอาหารเป็น ข้าวสาร และ ขนมขบเคี้ยวร้อยละ 8.7 รองลงมาเป็น นมร้อยละ 8.4 และ 
เครื่องปรุงร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1.3 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

ตารางที่ 4-22    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้ที่ประกอบอาหารภายในบ้าน 

ผู้ประกอบอาหารภายในบ้าน จ านวน ร้อยละ 
พ่อ    4 3.1 
แม่  10 7.8 
พ่ี/น้อง    1 0.8 
ท าเอง  63 49.3 
คู่สมรส  40 31.2 
ไม่มี    9 7.0 
อ่ืนๆ    1 0.8 

รวม 128 100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=128) 
    จากตารางที่ 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผู้ประกอบอาหารภายในบ้าน

โดย ท าเองร้อยละ 63 รองลงมาเป็น คู่สมรสร้อยละ 31.2 และ แม่ร้อยละ 7.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-23    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้ และ บริโภคอาหาร 

พฤติกรรมการใช้ จ านวน ร้อยละ 
ใช้หมด  45  45 
ใช้ไม่หมด  55  55 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้สินค้าไม่หมดร้อยละ 55 
และ ใช้หมดร้อยละ 45 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-24    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีจัดการอาหารที่ซื้อของผู้บริโภค 

วิธีจัดการอาหาร จ านวน ร้อยละ 
ท าอาหารวันต่อวัน  32 28.3 
จัดรายการอาหารที่จะท า  13 11.5 
กินอาหารทีใ่กล้หมดอายุก่อน  32 28.3 

   ส
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ตารางที่ 4-24    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีจัดการอาหารที่ซื้อของผู้บริโภค(ต่อ) 

วิธีจัดการอาหาร จ านวน ร้อยละ 
ซื้อในปริมาณท่ีจ าเป็น  36 31.9 

รวม 113  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=113) 
    จากตารางที่ 4-24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้วิธีในการบริโภคอาหารให้

หมดด้วยวิธี ซื้อในปริมาณที่จ าเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาเป็น ท าอาหารวันต่อวัน ร้อยละ 28.3 
และ บริโภคอาหารที่ใกล้หมดอายุก่อน ร้อยละ 28.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-25    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปริมาณอาหารที่เหลือจากการบริโภค 

ปริมาณที่เหลือทิ้ง จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10%   3  5.4 
10-20% 39 71.0 
20-30% 13 23.6 

รวม 55  100 

     จากตารางที่ 4-25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหลือทิ้งจากการบริโภคไม่หมด
เป็นจ านวน 10-20% ร้อยละ 71 รองลงมาเป็น 20-30% ร้อยละ 23.6 และ น้อยกว่า10% ร้อยละ 
5.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-26    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสัดส่วนอาหารสด อาหารแห้งที่ถูกทิ้ง 

อัตราส่วนของอาหารเหลือทิ้ง จ านวน ร้อยละ 
10:90 22 40.0 
20:80   9 16.4 
30:70 23 41.8 
40:60   1   1.8 

รวม 55  100 

    จากตารางที่ 4-26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหลือทิ้งจากการบริโภคไม่หมด
เป็นสัดส่วนอาหารสด : อาหารแห้งคิดเป็น 30:70 ร้อยละ 41.8 รองลงมาเป็น 10:90 ร้อยละ 40 
และ 20:80 ร้อยละ 16.4 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1.4 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากสินค้า 

ตารางที่ 4-27    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความเข้าใจในการอา่นฉลาก 

สรุปความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
อ่านฉลากเป็น  39  39 
อ่านฉลากไม่เป็น  20  20 
เข้าใจว่าเหมือนกัน  41  41 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการอ่าน
ฉลากโดย เข้าใจว่าเหมือนกันร้อยละ 41 รองลงมาเป็น อ่านฉลากเป็นร้อยละ 39 และ อ่านฉลากไม่
เป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 1.5 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะจากอาหาร 

ตารางที่ 4-28    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคิดของผู้บริโภคต่อปริมาณขยะ 

ปริมาณ จ านวน ร้อยละ 
10%    6    6 
20%  69  69 
30%  21  21 
40%    3    3 
50%    0    0 
60%    1    1 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าปัจจุบันมีการทิ้งอาหาร
เป็นปริมาณ 20% คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาเป็น 30% คิดเป็นร้อยละ 21 และ 10% คิดเป็น       
ร้อยละ 6 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-29    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้ที่ทราบปริมาณขยะจากอาหารที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ความเข้าใจต่อปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ทราบ 100 100 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่ทราบเรื่องปริมาณขยะจาก
อาหารที่เหลือทิ้ง ร้อยละ 100 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-30    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้ที่ทราบเรื่องการจัดการประชุมเรื่อง 
วิกฤติการอาหารโลก 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ทราบ    4    4 
ไม่ทราบ  96  96 

รวม 100 100 

    จากตารางที่ 4-30 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบเรื่องการประชุมวิกฤติ
การอาหารโลกร้อยละ 96 และ ทราบร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-31    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้ที่ทราบรายละเอียดโครงการรณรงค์ 
Think Eat Save 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ได้ยินแต่ไม่ทราบรายละเอียด  19  19 
ไม่ทราบ  81  81 

รวม 100 100 

     จากตารางที่ 4-31 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบรายละเอียดโครงการ
ร้อยละ 81 รองลงมาเป็น เคยได้ยินชื่อโครงการแต่ไม่ทราบรายละเอียดร้อยละ 19 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-32    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลของปัญหา 

ช่องทางสื่อ จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์   2   4.6 
หนังสือพิมพ์   8 18.6 
นิตยสาร   1   2.3 
เว็บไซต์ 12 28.0 
สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 20 46.5 

รวม 43  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ หากไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารให้เลือกไม่ตอบ 
     จากตาราง 4-32 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา
จากช่องทาง สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็น เว็บไซต์ร้อยละ 28 และ หนังสือพิมพ์
ร้อยละ 18.6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-33    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีที่คิดว่าง่ายที่สุดในการแก้ปัญหา 

วิธี คะแนน ร้อยละ 
ซื้อให้พอดี 193 32.1 
วางแผนรายการก่อนซื้อ 117 19.5 
ทานอาหารให้หมดจาน 123 20.5 
ห่ออาหารเหลือกลับบ้าน  24   4.0 
บอกลดข้าวเมื่อสั่งอาหาร  45   7.5 
สั่งไม่เอาผักแต่งจาน  98 16.4 

รวม 600  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=600) 
    จากตารางที่ 4-33 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกวิธี ซื้ออาหารแต่พอดี

ร้อยละ 32.1 รองลงมาเป็น ทานอาหารให้หมดจานร้อยละ 20.5 และ วางแผนรายการก่อนซื้ออาหาร     
ร้อยละ19.5 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 1.6 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

ตารางที่ 4-34    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อที่เปิดรับ 
ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

วิทยุ 45 10.0 
โทรทัศน์ 84 18.5 
หนังสือพิมพ์ 77 17.0 
นิตยสาร 68 15.0 
เว็บไซต์ 39   8.7 
สื่อนอกบ้าน 70 15.4 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค  70 15.4 

รวม 453  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=453) 
     จากตารางที่  4-34 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 18.5 
รองลงมาเป็น สื่อหนังสือพิมพ์ร้อยละ 17 และ สื่อนอกบ้าน กับ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ร้อยละ 15.4 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-35    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสื่อที่ท าให้เกิดการซื้อ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์  93 22.7 
หนังสือพิมพ์    3   0.7 
นิตยสาร  42 10.3 
เว็บไซต์  35   8.5 
สื่อนอกบ้าน  58 14.1 
สื่อโฆษณา ณ จุดขาย  96 23.4 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค  83 20.3 

รวม 410  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=410) 
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จากตารางที่ 4-34 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็น 
ส่ือโฆษณา ณ จุดขายร้อยละ 23.4 รองลงมาเป็น สื่อโทรทัศน์ร้อยละ 22.7 และ สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ร้อยละ 20.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-36    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเช้า  06.00-09.00 82 20.5 
ช่วงเช้า  09.01-12.00 45 11.3 
ช่วงบ่าย 12.01-15.00  14   3.5 
ช่วงบ่าย 15.01-18.00  23   5.8 
ช่วงค่ า   18.01-21.00  89 22.3 
ช่วงดึก   21.01-24.00  98 24.6 
ช่วงดึก   00.01-03.00  29   7.2 
ช่วงดึก   03.01-06.00  19   4.8 

รวม 399  100 

หมายเหตุ : สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ (N=399) 
จากตารางที่ 4-34 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับสื่อช่วงเวลาช่วงดึก 21.01-24.00 

ร้อยละ24.6 รองลงมาเป็นเวลา 18.0.1-21.00 ร้อยละ 22.3 และ 06.00-09.00ร้อยละ 20.5 
ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งออกได้ 5 ส่วนตามแบบสอบถาม 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.2 กิจวัตรประจ าวัน การเดินทาง สื่อที่พบเห็นในแต่ละวัน 
2.3 พฤตกิรรมการซื้อสินค้าประเภทอาหาร และ แรงจูงใจในการซื้อ 
2.4 พฤติกรรมการใช้ และ จัดการอาหารที่ซื้อมา 
2.5 ความรู้สึกเม่ือได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคคลวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยปานกลางถึง

สูงโดยแบ่งออกเป็น ผู้ที่มีพฤติกรรมบริโภคเหลือทิ้ง 5 คน และ ผู้ที่มีพฤติกรรมบริโภคไม่เหลือทิ้ง 5 
คนโดยมีทั้งอาศัยเดี่ยว และ อาศัยเป็นครอบครัว 
ส่วนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน การเดินทาง สื่อที่พบเห็นในแต่ละวัน 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์จะมีพฤติกรรมเดินทางโดยส่วนใหญ่จะมีรถยนต์
ส่วนตัวซึ่งจะต้องขับรถไปท างาน และ แวะซื้อของช่วงกลับจากการท างาน ซึ่งจะรับสื่อวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ สื่อนอกบ้าน และ สื่อ โฆษณา ณ จุดขายเป็นส่วนมาก 
ส่วนที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทอาหาร และ แรงจูงใจในการซื้อ 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ มีพฤติกรรมการซื้อไม่เป็นเวลา โดยมักนึกขึ้นได้
ว่าสินค้าที่เคยมีอยู่ประจ าหมดจึงไปซื้อเพ่ิมโดยส่วนมากจะไม่ได้วางแผนไว้ ท าให้ซื้อมากกว่าที่คิดไว้ 
และ เกิดแรงจูงใจในการซื้อจาก โปรโมชั่น โฆษณา ณ จุดขาย ได้ง่าย หรือไม่บางครั้ง ก็เกิดความ
อยากหลังจากได้เห็นสินค้า หรือ ได้ทดลองชิมสินค้านั้นๆ ส่วนบุคคลที่อาศัยในครอบครัวจะมี
พฤติกรรมที่เพ่ิมขึ้นมา คือ การซื้อเผื่อคนในครอบ ครัว การฝากให้คนในครอบครัวซื้อ หรือ การ
ออกไปซื้อพร้อมกัน ซึ่งต่างคนต่างหยิบ ท าให้สินค้าที่ซ้ือมีจ านวนมาก 
ส่วนที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ และ จัดการอาหารที่ซื้อมา 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ มีพฤติกรรมในการใช้สินค้า โดยมักจะเก็บอาหาร
เอาไว้ในตู้เย็น และ นอกตู้เย็นโดยไม่มีการจดบันทึก ท าให้บางครั้งไม่สามารถจ าวันหมดอายุของสินค้า 
ได้ท าให้บางครั้งพบว่าสินค้าหมดอายุเมื่อต้องการบริโภค และ มักคิดว่าตนบริโภคหมดไม่เหลือทิ้ง 
หรือ ปริมาณท่ีเหลือทิ้งนั้นน้อยมาก ส่วนการจัดการอาหารนั้น ผู้อาศัยแบบครอบครัวมักท าอาหารเผื่อ
เหลือดีกว่าขาด ท าให้เกิดอาหารทิ้งในแต่ละม้ือ 
ส่วนที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกเม่ือได้รับฟังปัญหาที่เกิดข้ึน 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกตระหนกหลังจากได้รับฟังข้อมูล
ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผู้บริโภคเองจากพฤติกรรมการบริโภคเหลือทิ้ง เนื่องจากมอง
ไม่เห็นถึงปัญหา และบางคนคิดว่าเป็นปัญหาเล็กน้อย หรือ ไม่คิดว่าปัญหาจะกระทบต่อตนเอง ซึ่งเมื่อ
รับฟังแล้วก็มีความคิดใน และแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
วิเคราะห์ผลการวิจัย 

     จากการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่ก าลังซื้อสินค้า
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ตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้าจัดจ าหน่ายใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ที่มีพฤติกรรมการบริโภคเหลือทิ้ง และ การสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้มีพฤติกรรมบริโภคเหลือทิ้ง และ ไม่เหลือทิ้ง โดยใช้เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อ แรงจูงใจ แนวทางการสื่อสารที่เปิดรับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และ เป็น
ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพ่ือน ามาสรุปผลใช้ในการวางแผนการสื่อสาร 

1. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
     ผลจากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอย่างไม่ได้วางแผน ซื้อตาม
ความอยากและ ถูกจูงใจด้วยวิธีทางการตลาดได้ง่าย 

2. สื่อที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า 
     สื่อส่งเสริมการขายส่งผลต่อการซื้อเป็นอย่างมาก ทั้งโปรโมชั่นซึ่งท าให้ซื้อมากกว่าปกติ 
หรือมากกว่าความจ าเป็น ทั้งการเปิดให้ลองชิมสินค้าท าให้ได้สินค้าเพ่ิมขึ้น หรือการแจกแถมของจาก
การซื้อสินค้าแบบแพ็คเกจ โดยสื่อที่ส่งผลมากจะเป็น สื่อ ณ จุดขาย โฆษณาทางโทรทัศน์ และโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 

3. พฤติกรรมการใช้สินค้า 
     ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากเกินความจ าเป็นท าให้เลือกบริโภคสินค้าไม่ทันวันหมดอายุที่
ก าหนดไว้ หรือ กระทั่งลืมไปว่าสินค้าไหนซื้อมาหมดอายุในวันที่เท่าไร ท าให้เหลือทิ้ง และ การ
ประกอบอาหารที่ท าเผื่อเหลือท าให้มีอาหารถูกทิ้งในทุกๆมื้อ รวมทั้งการอ่านฉลากซ่ึงผู้บริโภคจ านวน
มากไม่สามารถ แยกวันหมดอายุ และ วันควรบริโภคก่อนได้ว่าแตกต่างกันอย่างไร ท าให้เกิดการทิ้ง
จากการเข้าใจผิดว่าหมดอายุแล้ว  

4. การรับรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
    ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงปัญหา หรือมองปัญหาว่าเล็กน้อย รวมถึงไม่ทราบว่า

ผลกระทบของปัญหามีผลต่อตนเองอย่างไร ท าให้ไม่เกิดความใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
5. แนวทางการสื่อสาร 

    จากการท าวิจัยและสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่า การสื่อสารควรเริ่มตั้งแต่ความรู้ความ
เข้าใจว่ามีปัญหาอยู่ และ บอกถึงผลกระทบต่อตัวผู้บริโภค เพ่ือท าให้ผู้บริโภคตระหนักและเกิด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรม 

6. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
    ผู้บริโภคมีการรับสื่อตลอดเวลา เข้าถึงสื่อออนไลน์ และด้วยความที่ปัจจุบันผู้บริโภคส่วน

ใหญ่เข้าถึงสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัว จึงท าให้เกิดการรับสื่อระหว่าง
การเดินทางด้วยรถยนต์ วิทยุ สื่อทางโซเชียล และสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลา 
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สรุปผลการวิจัย 

     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นได้น าไปสู่แนวคิดหลัก (Concept) ท าสูญ ให้เป็นศูนย์ 
(Zero Waste) ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูล และได้พบว่าขยะจากอาหารนั้นเป็นการสูญเสียสิ่งใกล้ตัวซึ่ง
ผู้บริโภคมักไม่ค่อยตระหนักถึง นั้นก็คือ เงิน 
     โดยมีเนื้อหาในการสื่อสาร (Key Message) คือ คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล และ พบว่าผู้บริโภคเกิดการซื้อโดยที่ไม่ได้คิดก่อน และมีการใช้ที่ท าให้เกิดการสูญเสีย
อาหารไปโดยที่ยังไม่ได้รับประทาน จึงใช้เนื้อหา คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ เพ่ือให้ไม่เกิดการสูญเสีย    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

จากผลการวิจัยที่ได้รับจากการท าการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาวางแผนการ
สื่อสารการรณรงค์ เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ ตระหนักถึงปัญหาขยะจากอาหาร ผลกระทบซึ่งส่งผลต่อตัว
ผู้บริโภค ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์การสื่อสาร (Communication Objective) 

1. สร้างการรับรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาขยะจากอาหารที่เกิดขึ้นอยู่ใน 
ปัจจุบัน และ รับรู้ถึงโครงการที่ก าลังจะเกิดข้ึน 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึง 
ประโยชน์ที่จะได้จากการบริโภคไม่เหลือทิ้ง 

3. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิด 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซ้ือ หรือบริโภคสินค้า 

4. สร้างให้เกิดพฤติกรรม โดยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการคิดก่อนซื้อ และ 
บริโภคให้หมด ซึ่งจะน าไปสู่การบริโภคไม่เหลือทิ้ง 
 
กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร (Target) 

 1. ด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) 
    1.1.  เพศ ชาย/หญิง 

1.2. อายุ 30ปีข้ึนไป 
1.3. รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทข้ึนไป 

2. ด้านจิตวิทยา (Psychographic Profile) 
2.1. มีพฤติกรรมการบริโภคตามความอยาก และถูกจูงใจจากการส่งเสริมการตลาด 
2.2. มีพฤติกรรมการซื้อเผื่อเหลือดีกว่าขาด ซึ่งน าไปสู่การซื้อที่เกินก าลังการบริโภค 
2.3. ไม่ทราบถึงปัญหาที่ตามมาจากพฤติกรรม และคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องเล็กน้อย 
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แนวความคิดในการสื่อสาร (Communication Concept) 

    แนวความคิด (Concept)   Zero Waste ท าสูญให้เป็นศูนย์ 
    เนื้อหาในการสื่อสาร (Key Message) คิดก่อนซื้อ และ บริโภคไม่เหลือทิ้ง (คิด

ก่อนซื้อ คิดก่อนใช้) 
    โทนสี (Color Tone)   ใช้สีโทนเขียว ฟ้า ส้ม เหลืองซึ่งสื่อถึง    

ความคิด การซื้อ และการอนุรักษ์ 
 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

     จากข้อมูลการวิจัยที่รวบสวมและได้รับการวิเคราะห์ ท าให้น ามาวางแผนการสื่อสารได้
โดยมีแนวความคิด “ท าสูญ ให้เป็นศูนย์” โดยจะสื่อสารด้วยการบอกให้ผู้บริโภคเกิดการ คิดก่อนซื้อ 
และ บริโภคให้หมด โดยวางแผนการสื่อสารออกเป็น 4 ขั้นตอน 

    1.  สร้างการรับรู้ และ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
2.  สร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาและ ผลกระทบต่อตัวผู้บริโภค 
3.  สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
4.  ท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 

 
การสร้างการรับรู้ (Awareness) 

 ในช่วงของการสร้างการรับรู้จะใช้การสร้างให้ผู้บริโภครู้ว่ามีปัญหานี้อยู่ภายในสังคม และ มี
ผลกระทบต่อตัวผู้บริโภค 

โดยจะเน้นไปยังสื่อที่สามารถเข้าถึงมวลชลส่วนมาก หรือ สื่อ (Mass Media) ทั้งสื่อโทรทัศน์ 
(Television Commercial) สื่อวิทยุ (Radio) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) และสื่อที่ตัวโครงการ
เป็นเจ้าของอย่างสื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ (Website) สื่อโซเชียล (Social Media) โดยเนื้อหาของสื่อ
โทรทัศน์ (Television Commercial) จะเน้นไปยังปัญหา และ ผลกระทบต่อตัวผู้บริโภครวมถึง
วิธีแก้ไข ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) และ วิทยุ (Radio) จะเน้นไปยังเรื่องของปัญหาและ 
ผลกระทบของปัญหาต่อตัวผู้บริโภค ส่วนของสื่อออนไลน์ จะเน้นไปยังการสร้างกระแส และการส่งต่อ 
 
การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา (Inform) 

    ในช่วงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหานั้น เพ่ือให้ผู้บริโภครู้ว่าปัญหานี้เป็นอย่างไร 
และส่งผลกระทบต่อตนเองมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการที่จะคิดแก้ไขปัญหา 
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    โดยจะเน้นไปยังการให้ความรู้คู่ไปกับช่วงของการสร้างการรับรู้โดยเนื้อหาจะบอกเรื่อง
ของผลกระทบที่ผู้บริโภคมองข้าม หรือรู้อยู่แล้วแต่มักจะลืมไปว่ามีอยู่ โดยจะใช้การบอกตรงๆกับ
ผู้บริโภคผ่านสื่อโทรทัศน์  (Television Commercial) สื่อวิทยุ (Radio) และสื่อสิ่งพิมพ์  (Print 
Advertising) 
 
การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Persuade) 

     ในช่วงของการสร้างแรงจูงใจนั้น ท าเพ่ือให้เมื่อผู้บริโภครับรู้และเข้าใจถึงปัญหาแล้ว 
บางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะจากผลการวิจัยพบว่ามีผู้บริโภคบางส่วน
รู้และเข้าใจปัญหารวมถึงผลกระทบ แต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจ 
     โดยจะเน้นการใช้สื่อที่ท าให้คนมีส่วนร่วมกับการรณรงค์ และสื่อที่ส่งผลต่อการซื้อ ซึ่งก็
คือสื่อ แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ช่วยจัดการเรื่องของการวางแผนในการซื้อรวมถึงการบริหาร
สินค้าที่ซื้อมาแล้ว สื่อ ณ จุดขาย (In Store) ซึ่งจะช่วยเตือนผู้บริโภคขณะซื้อของ และสื่อนอกบ้าน
(Ambient) ซึ่งจะช่วยเตือนผู้บริโภคก่อนที่จะซื้อของ รวมถึงการสร้างกิจกรรมให้คนมาร่วมโดยให้คน
สามารถเข้าร่วมได้จากทุกๆที่ อย่างสื่อกิจกรรมเกมทางวิทยุ (Radio Game) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บริโภคคิดก่อนซื้อและ บริหารอาหารที่ซื้อมาเพ่ือให้บริโภคให้หมด 
 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Action) 

     ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วย
การอ านวยความสะดวก ความตระหนักได้รับรู้ได้ถึงปัญหาและผลกระทบต่อตนเองโดยช่วงนี้จะ
ต่อเนื่องกับการสร้างแรงจูงใจโดยผ่านสื่อที่อ านวยความสะดวกอย่างแอพพลิเคชั่น (Application) 
การตอกย้ าและให้มีส่วนร่วมด้วยเกมทางวิทยุ (Radio Game) และการเตือนผู้บริโภคท้ังก่อนซื้อ และ 
ระหว่างซื้อสินค้าอย่างสื่อนอกบ้าน (Ambient) และ สื่อ ณ จุดขาย (In Store) โดยสื่อทั้ง4ช่วงจะมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันคือให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้ถึงปัญหาและเกิดพฤติกรรมซึ่งน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ซึ่งก็คือ คิดก่อนซื้อ และ บริโภคให้หมด 
 
เครื่องมือในการสื่อสาร  

    เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือรณรงค์ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้งนั้นเกิดจากการท า
การเก็บข้อมูลโดย ค านึงถึงการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

1.   เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) 
2.   สื่อโทรทัศน์ (Television Commercial) 
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3.   สื่อวิทยุ (Radio) 
4.   สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
 5.   แอพพลิเคชั่น (Application) 
 6.   สื่อ ณ จุดขาย (In Store) 
7. สื่อนอกบ้าน (Ambient) 
8. สื่อกิจกรรม (Event) 
9. สื่อออนไลน์ (Online Media) 

 
     1.เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) 

     ใช้การสร้างบุคลิกของตัวองค์กรข้ึนมาทั้งสี และ ตราสัญลักษณ์ เพ่ือให้เกิดการจดจ าได้ 
โดยออกแบบเป็นรูปถังขยะสื่อถึงการทิ้ง และ ฝาถังขยะที่เป็นวงกลมเลขศูนย์สื่อถึงการไม่เหลือทิ้ง  
 
     2. สื่อโทรทัศน์ (Television Commercial) 

    โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในช่วงต้น เพราะเป็นสื่อที่
เข้าถึงคนจ านวนมากและ เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งเห็นปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว 
ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ปัญหา ไปพร้อมกับให้ข้อมูลปัญหาผลกระทบ และบอกวิธีในการแก้ปัญหา 
ไปด้วยในตัว 
     โดยมีแนวความคิดหลัก (Key Message) : ทิ้งอาหารเท่ากับทิ้งเงิน 
     ระยะเวลา และช่องทางการฉาย (Location & Timing) : ลงในช่องโทรทัศน์ (Free 
Television)ในช่วงเดือนเมษายน เป็นเวลา 1 เดือน 
     เนื้อหาของโฆษณาจะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าโดยไม่คิด และ เมื่อซื้อมากเกินก าลังใน
การบริโภคก็จะต้องโยนทิ้งซึ่งสิ่งที่โยนทิ้งนั้นล้วนเป็นเงิน ซึ่งหากคิดก่อนซื้อแล้ว เงินที่ควรจะเสียไปก็
จะกลับมาอยู่ในมือของตัวผู้บริโภคเอง 
 
     2. สื่อวิทยุ (Radio) 

    เป็นสื่อที่ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นอย่างดี  เพราะ ด้วยว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัวขับ ท าให้สามารถเข้าถึงตัวได้ และ ด้วยความที่ใช้เวลาอยู่บน
รถนานจึงมีโอกาสรับสื่อได้มากเหมาะแก่การใช้ในการสร้างการรับรู้  
     โดยมีแนวความคิดหลัก (Key Message) : ทิ้งอาหารเท่ากับทิ้งเงิน 
     ระยะเวลา (Timing) : ช่วงเดือนเมษายน เป็นเวลา 1 เดือน 
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     เนื้อหาของวิทยุจะเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าโดยไม่คิด โดยการซื้อมาแล้วต้องทิ้งต้องท า
ให้สูญเสียเงินไปเป็นจ านวนมาก 
 
     3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

     ใช้ในการสื่อสารช่วงต้นโดยใช้เพ่ือสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงปัญหา และ ผลกระทบต่อ
ตัวผู้บริโภคเองโดยจะท าการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการรับรู้โดยรวมของกลุ่มผู้บริโภค 
     โดยมีแนวความคิดหลัก (Key Message) : ทิ้งอาหารเท่ากับทิ้งเงิน 
     ระยะเวลา และช่องทางสื่อ  (Location & Timing) : ลงในนิตยสารแจกฟรี (Free 
Magazine) ในช่วง เดือน เมษายนถึงพฤษภาคม และ ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
 
     4. แอพพลิเคชั่น (Application) 

     เป็นสื่อที่ช่วยในช่วงของการสร้างแรงจูงใจ และ สร้างพฤติกรรมในการวางแผนก่อนเลือก
ซื้ออาหาร และ จัดการอาหารที่ซื้อมาให้หมดไม่เหลือทิ้ง โดยเนื่องจากที่ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนมากมี สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซ่ึงพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาท าให้ง่ายต้องการใช้ 
     โดยมีการจูงใจให้เกิดการใช้ด้วยการร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลจากการที่วางแผนก่อน
ซื้อ เมื่อน าแผนการซื้อที่เขียนลงใน แอพพลิเคชั่น มายื่นให้พนักงานดู แล้วพบว่าตรงตามรายการ หรือ
มากกว่ารายการไม่เกิน 1 ชิ้น ก็จะได้รับรางวัล 
      
โดยแบ่งการจัดการของแอพพลิเคชั่นออกเป็น ส่วน 

    1. การจัดรายการการซื้อสินค้า 
    2. การตรวจเช็คประวัติการซื้อของเดือนปัจจุบัน และ การเหลือทิ้งของเดือนก่อนๆที่ผ่าน

มาเพ่ือปรับปรุงการวางแผนในการซื้อของเดือนต่อๆไปไม่ให้เหลือทิ้ง 
3. การบันทึกวันหมดอายุของอาหารที่ซื้อมา และแจ้งเตือนเม่ืออาหารที่ซื้อมาใกล้ 

หมดอายุ 
     แอพเกมซึ่งจะเชื่อมโยงกับสื่อนอกบ้าน และ สื่อออนไลน์โดยจะเป็นเกมที่มีรายการ

สินค้าที่ต้องซื้อขึ้นมา และ ให้ผู้เล่น ลากสินค้าที่อยู่ใน ชั้นวางสินค้าซึ่งมีอยู่จ านวนมากลงในตะกร้าให้
ทันเวลาโดยตัวเกมจะต้องเข้าผ่านทางลิงค์ซึ่งจะเข้าจากตัวเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ของตัว
โครงการมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้เกิดการแชร์ต่อผ่านทางสื่อออนไลน์ และ มีการเข้าไปรับข้อมูลข่าวสารของ
ปัญหาผ่านจากการเห็นบนหน้าแฟนเพจ และผ่านทางตัวเกม 
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     5.สื่อ ณ จุดขาย (In Store) 

     ใช้ในการเตือนให้ผู้บริโภคเกิดการหยุดคิดก่อนที่จะเลือกซื้อ หรือ หยิบสินค้าชิ้นนั้นๆ 
โดยจะเน้นไปท่ีการวางสื่อในจุดที่จะท าให้ผู้บริโภคเห็นระหว่างที่ก าลังซื้อสินค้า 

    สื่อโฆษณาภายในร้านค้า โดยจะใช้การแร็ปที่ตัวรถเข็น และ ตะกร้าเพ่ือให้ผู้บริโภคได้
เห็นข้อความเพ่ือสร้างการรับรู้ (Awareness) และ ท าให้ผู้บริโภคหยุดคิด 

    ระยะเวลา และช่องทางสื่อ (Location & Timing) : ลงที่สถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า โดย
ลงที่รถเข็น และ ตะกร้า ส าหรับใส่สิค้า ลงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 2 เดือน 
 
     6. สื่อนอกบ้าน (Ambient) 

     ใช้การสร้างการจูงใจดึงให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม และ จูงใจ (Persuade) ท าให้ผู้บริโภคเกิด
การฉุกคิดจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Action) ท าให้ผู้บริโภคเกิดการคิดก่อนซื้อ และ ซื้อ
อาหารในปริมาณที่พอดีจนท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคไม่เหลือทิ้งในที่สุด 
     แม่เหล็กคิวอาร์โค้ด (QR Code Magnet) 
เป็นแม่เหล็กส าหรับติดตู้เย็นแต่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ ซึ่งเมื่อแสกนแล้ว แม่เหล็กก็จะแสดงผล
ออกมาเป็นรูปของอาหาร วิธีเก็บรักษา และ ตัวเลขนับถอยหลังวันหมดอายุซึ่งจะ มีการเปลี่ยนสีตาม
เวลาที่ใกล้หมดอายุ เมื่ออาหารยังสดใหม่ก็จะเป็นสีเขียว เมื่อใกล้หมดอายุก็จะเป็นสีส้ม และ เมื่อ
หมดอายุก็จะเป็นสีแดง ซึ่งตัวแม่เหล็กนี้สามารถใช้งานได้หลายครั้ง โดยใช้วิธีเมื่ออาหารหมดอายุ หรือ 
บริโภคแล้วให้กดรีเซ็ต (Reset) เพ่ือเริ่มใหม่ และใช้การเปลี่ยนถ่านเพ่ือให้พลังงานแก่ตัวแม่เหล็ก 

    สื่อโต้ตอบ (Interactive Media) ใช้เข้ามาช่วยโดยใช้ในลักษณะของจอสัมผัส เพ่ือเล่น
เกมก่อนเข้าไปซื้อของเพ่ือรับของรางวัล โดยเนื้อหาของเกมก็จะให้ข้อมูลพร้อมบอกผู้บริโภคเรื่องการ
วางแผนก่อนซื้อท าให้การซื้อของง่ายขึ้น โดยจะเป็นเกมที่มีรายการสินค้าที่ต้องซื้อขึ้นมา และ ให้ผู้เล่น 
ลากสินค้าที่อยู่ใน ชั้นวางสินค้าซึ่งมีอยู่จ านวนมากลงในตะกร้าให้ทันเวลา โดยเมื่อชนะก็จะได้ (QR 
Code Magnet)ไป และ เมื่อแพ้ก็จะได้ กระดาษจดวันหมดอายุส าหรับติดตู้เย็นไปแทน โดยตัวเกมจะ
เน้นให้ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านได้ เพ่ือให้ตรงกับ แนวคิดท่ีว่า ถ้าวางแผนก่อนซื้อทุกอย่างก็ง่าย  
     การใช้ คิวอาร์โค้ด (QR Code) เพ่ือให้ผู้บริโภคน าไปใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่น และ ตัว
ของรางวัลซึ่ง จะเป็นตัวช่วยให้การจัดการการบริโภคเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการท ารณรงค์ 

    ระยะเวลา และช่องทางสื่อ (Location & Timing) : ลงที่สถานที่จัดจ าหน่ายสินค้า โดย
ลงที่หน้าทางเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม เป็นเวลา 1 
เดือน 
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     7. สื่อกิจกรรม (Event) 

     ใช้กิจกรรมเพ่ือสร้างให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม และ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพ่ือจูงใจ 
(Persuade) และ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Action)  
     โดยเนื้อหาของกิจกรรมจะเป็นการเล่นเกมผ่านทาง รายการวิทยุ  (Radio Game) คลื่น
หนึ่งร้อยสามจุดห้า เอฟเอมวัน (103.5 FM One) ซึ่งเป็นคลื่นที่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายฟัง และ
ยังเป็นคลื่นที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าการให้ข้อมูล
โครงการรณรงค์ และ ท าการร่วมสนุกโดยการตอบค าถามจากทางบ้าน โดยให้ผู้บริโภค เสนอวิธีการ 
“ท าอย่างไรให้อาหารไม่เหลือทิ้ง” โดยผู้ชนะก็จะได้รับของรางวัลเป็น แม่เหล็กคิวอาร์โค้ด (QR Code 
Magnet) 
     ซึ่งการท ากิจกรรมโดยให้ เสนอวิธีการนั้น เป็นการตอกย้ าสิ่งที่ผู้บริโภครู้อยู่แล้วว่าควรท า
อย่างไรจึงจะไม่เหลือทิ้ง และ เป็นการให้ผู้บริโภคได้เลือกวิธีการที่ง่ายที่สุด และ ให้ผลดีที่สุดโดยเป็น
วิธีจากผู้บริโภคด้วยกันเองจึงท าให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ง่าย และ จูงใจให้เกิดความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

    ระยะเวลา และช่องทางสื่อ (Location & Timing) : ลงในช่องวิทยุ 103.5 เอฟเอ็มวัน 
ลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม เป็นเวลา 1 เดือน 
 
     8. สื่อออนไลน์ (Online Media) 

       ใช้เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลการรณรงค์ และ การจัดกิจกรรมของตัวโครงการ 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย พร้อมทั้งสามารถ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการตื่นตัวต่อปัญหา และ เข้าร่วมกับตัวโครงการจนน าไปสู่ การเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการในการช่วยกระจายข่าวสาร และ เป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะชัดจูงให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตาม 
     เว็บไซต์หลัก (Official Website) โดยจะใช้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ปัญหา การจัดท ากิจกรรมรณรงค์ท่ีผ่านมา และ กิจกรรมที่ก าลังจะเกิดข้ึน 
     เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยเป็นสื่อที่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันได้รับอิทธิพล 
และ มีการใช้เวลาร่วมด้วยมาก ซึ่ง จะให้การลงข้อมูลปัญหา วิธีการจัดการไม่ให้อาหารเหลือทิ้งจาก
ขององค์กร และ จากการจัดกิจกรรม แล้วจึงแชร์ต่อไป ท าให้ข้อมูลถูกกระจายบอกต่อเป็นวงกว้าง 
และ เกิดกระแสต่อการใส่ใจต่อปัญหา จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนาคต 
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ภาพที่ 5-1    ภาพประกอบโลโก้และโทนสีขององค์กร 
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ตารางที่ 5-1    สื่อโทรทัศน์ 

ภาพ เนื้อหา เสียง 

 

Medium Shot 
ผู้ชายเดินเข้ามาพร้อมวาง
ถุงช้อปปิ้งที่มีอาหารใส่อยู่
มากมายไว้บนโต๊ะแล้วเดิน
ไปเปิดตู้เย็น 

เสียง : เสียงเปิดประตู 
เสียง : เสียงปิดประตู 
เสียง : เสียงอาหารวางบน
โต๊ะ 
 

 

Medium Shot 
ผู้ชายเปิดตู้เย็นพร้อมหยิบ
แพ็คอาหารมาแล้วท าหน้า
แหยง หลายแพ็ค แล้วปิด
ตู้เย็น 

เสียง : เสียงเปิดตู้เย็น 
เสียง : เสียงปิดตู้เย็น 
 

 

Medium Shot 
อาหารถูกโยนลงถังหลาย
แพ็ค 

เสียง : เสียงขยะลงถัง 
หลายครั้ง 

 

Medium Shot 
ขยะกลายเป็นเงินระหว่างที่
โยน 

เสียง : เสียงขยะลงถัง  
โฆษก : ที่ทิ้งไปน่ะเงินทั้งนั้น 

 

Medium Shot 
ผู้ชายเกาหัวท าหน้างง  

โฆษก : ไม่ต้องงงว่าท าไม 
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 5-1    สื่อโทรทัศน์(ต่อ) 

ภาพ เนื้อหา เสียง 

 

Medium Shot 
ถุงช้อปปิ้งที่มีอาหารใส่อยู่ 

โฆษก : ก็ซื้อมาซะเยอะ
ขนาดนี้ 

 

Medium Shot 
อาหารในถุงค่อยๆลดลง 

โฆษก : ถ้าซื้อให้พอดี 

 

Medium Shot 
เงินในถังขยะหายไป 

โฆษก : เงินก็ไม่ต้องทิ้ง 

 

Medium Shot 
ถุงช้อปปิ้งมีเงินอยู่มากมาย 

โฆษก : เงินที่จ่ายเกินไป 

 

Medium Shot 
เงินในถุงช้อปปิ้งลดลง 
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ตารางที่ 5-1    สื่อโทรทัศน์(ต่อ) 

ภาพ เนื้อหา เสียง 

 

Medium Shot 
ผู้ชายท าหน้าตกใจพร้อมเงิน 
ที่โผล่ขึ้นมาในมือ  

โฆษก : ก็กลับมาอยู่ในมือ 

 

 โฆษก : คิดก่อนซื้อ คิดก่อน
ใช้ 

 

ภาพโลโก้โครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-2    ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-2    ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์(ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพที่ 5-3    ภาพประกอบแอพพลิเคชั่น 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-4    ภาพประกอบแอพพลิเคชั่นเกม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-5    ภาพประกอบสื่อ ณ จุดขาย 
 

 
ภาพที่ 5-6    ภาพประกอบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 5-7    ภาพประกอบแม่เหล็กคิวอาร์โค้ด (QR Code Magnet) 
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ภาพที่ 5-8    ภาพประกอบสื่อโต้ตอบ 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-9    ภาพประกอบเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

 

 
ภาพที่ 5-10    ภาพประกอบเว็บไซต์หลัก 
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ระยะเวลาการการด าเนินงาน (Media Timeline) 

ตารางที่ 5-2    ตารางวางแผนสื่อ (Media Timeline) 

ส่ือ 
2557 

ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 สื่อโทรทัศน์ (Television Commecial)       
 สื่อวิทยุ (Radio)       
 สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising)       
 สื่อนอกบ้าน (Ambient)       
 สื่อ ณ จุดขาย (In Store)       
 สื่อแอพพลิเคชั่น (Application)       
 สื่อกิจกรรม (Event)       
 สื่อออนไลน์ (Online Media)       

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสื่อสารเพ่ือรณรงค์ ให้เกิดการบริโภคไม่เหลือทิ้ง โดยใช้การ วาง
แผนการสื่อสาร สู่กลุ่มเป้าหมายให้ เกิดการเข้าใจในปัญหา และเกิดแรงจูงใจจนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวางแผนสื่อสารให้เกิด
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้ศึกษาและจัดท าการวิจัย   ได้ท าการวิจัยโดยใช้เพียงกลุ่มตัวอย่างเฉพาะภายในเขต 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการก าหนดกลุ่มศึกษาขนาดเล็กโดยใช้แทนกลุ่มเป้าหมายโดยรวม  โดยใน
อนาคตหากได้มีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากหลาย ภูมิภาคจะท าให้ได้ข้อมูลในการท าการสื่อสารที่
ละเอียด และ ได้ข้อมูลละเอียดเจาะจงของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

2) ในอนาคตผู้บริโภคอาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  ท าให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร  
และสื่อ ที่จะใช้ในการสื่อสารสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบงานสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสอบถามข้อมลูจุลนิพนธ ์

โครงการ รณรงค์ให้บริโภคอย่างพอดี 

พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและการบรโิภค 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการจลุนิพนธ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี4 

คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

แบบสอบถามนี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ในด้านทัศนคติและพฤติกรรม การเลือก

ซื้อและการบริโภคของผู้บรโิภค 

โดยข้อมลูส่วนตัวดังกล่าวจะไมไ่ดร้ับการเปดิเผยหรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดนอกหนือจากเพื่อการศึกษาเท่านั้น 

 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1  เพศ 

(  ) ชาย  (  ) หญิง 

1.2  อาย ุ

(  )20-25 ปี (  ) 25-30 ปี (  ) 31-35 ปี (  ) 36-40 ปี (  ) 41 ปีขึ้นไป 

1.3  ระดับการศึกษา 

(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (  ) ปวช   (  )ปวส 

(  ) ปริญญาตร ี  (  ) ปริญญาโท   

        (  ) อ่ืนๆ……………………………… 

1.4  สถานภาพ 

 (  ) โสด  (  ) สมรส  (มีบุตร…….คน)  

1.5  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 (  ) 1-2   (  ) 3-5   (  ) มากกว่า 5 คน 

1.6  ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ 

 (  ) พ่อ/แม ่  (  ) เพื่อน   (  ) คู่สมรส 

 (  ) อาศัยคนเดยีว  (  ) อื่นๆ…………………………… 
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สมุดกลาง



 

 

1.7  ท่ีอยู่อาศัย 

 (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) ทาวน์เฮาส ์  (  ) คอนโด 

 (  ) อพาร์ตเมนต ์  (  ) ตึกแถว  (  ) อ่ืนๆ…………………………….   

1.8  อาชีพ 

(  ) นักเรียน/นักศึกษา (  ) ข้าราชการ  (  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) พนักงานบริษัทเอกชน (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

(  ) อ่ืนๆ………………………………. 

1.9  รายได้ต่อเดือน 

(  ) ต่ ากว่า 10,000 บาท (  ) 10,001-20,000 บาท (  ) 20,001-30,000 บาท 

(  ) 30,000-40,000 บาท (  ) มากกว่า 40,001 บาท 

 

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 

2.1  ใครในครอบครัวของท่านที่เป็นผู้เลือกซื้อสินค้า หรือจับจ่ายสนิค้าเข้าบ้าน 

 (  ) ซื้อด้วยตนเอง  (  ) พ่อ   (  ) แม่    

(  ) พี/่น้อง  (  ) เพื่อน   (  ) คู่สมรส 

(  ) ซื้อร่วมกันท้ังครอบครัว (  ) อืน่ๆ…………………………………   

2.2  สถานท่ีในการเลือกซื้อสินค้า (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 (  ) ตลาดสด     

(  ) ร้านสะดวกซื้อ ( 7-11 , lotus Express , Big C mini )  

(  ) ซุปเปอร์มาร์เกต็ ( Tops , Max Value )  

(  ) ไฮเปอร์มาร์เก็ต ( Big C , Lotus )  

 (  ) เฟรชมาร์ท   

(  ) อื่นๆ………………………………….    

2.3  ความถี่ในการซื้อสินค้าในหนึง่เดือน 

 (  ) เดือนละครั้ง  (  ) 2 ครั้งต่อเดือน  (  ) 3 ครั้งต่อเดือน 

 (  ) 4 ครั้งต่อเดือน  (  ) มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน  

2.4  ค่าใช้จ่ายจริงในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเป็นจ านวนเงินเท่าไร 

(  ) ต่ ากว่า 1,000 บาท (  ) 1,001-2,000 บาท (  ) 2,001-3,000 บาท 

(  ) 3,001-4,000 บาท (  ) มากกว่า 4,001 บาท 
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2.5  ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในหนึ่งเดือน 

(  ) 1,000-2,000 บาท (  ) 2,001-3,000 บาท (  ) 3,001-4,000 บาท  

(  ) 4,001-5,000 บาท (  ) 5,001-6,000 บาท (  ) มากกว่า 6,001 บาท 

2.6  ช่วงเวลาที่ท่านซื้อสินค้าในแต่ละเดือน (เลือกตอบไดม้ากกว่า1ข้อ) 

 (  ) ต้นเดือน (วันท่ี1-10) (  ) กลางเดือน (วันท่ี11-20) (  ) ปลายเดือน (วันท่ี21-30)  

 (  ) ไม่ก าหนดเวลา  อื่นๆ……………………………….. 

2.7  ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ท่านเคยวางแผน หรือ ท ารายการ สนิค้าท่ีจะซื้อหรือไม่ และบ่อยแคไ่หน 

 (  ) ไม่เคยท า  (  ) นานๆครั้ง  (  ) เป็นบางครั้ง 

 (  ) ท าประจ า 

2.8  โดยเฉลี่ยแล้วจ านวนสินค้าในรายการนั้นมีกี่รายการต่อครั้ง 

 (  ) 1-5 รายการ  (  ) 5-10 รายการ  (  ) 10-15 รายการ 

(  ) 15-20 รายการ  (  ) มากกว่า 20 รายการ  

2.9  ท่านก าหนดงบประมาณในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งอยู่ที่จ านวนเท่าไร 

 (  ) ไม่เกิน1,000 บาท (  ) 1,000-1,500 บาท (  ) 1,500-2,000 บาท 

 (  ) 2,000-2,500 บาท (  ) 2,500-3,000 บาท (  ) 3,000 บาทขึ้นไป 

 (  ) ไม่ก าหนดงบประมาณ 

2.10  หากท่านวางแผนซื้อสินค้า หรือรายการสินคา้ที่จะซื้อแล้ว ท่านซื้อสินค้าได้ตรงตามรายการหรือไม่ 

 (  ) น้อยกว่ารายการ (  ) ตรงตามรายการ (  ) มากกว่ารายการ 

2.11  สาเหตุหรือปัจจยัที่ท าให้ท่านซื้อสินค้ามากกว่ารายการ (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1ข้อ) 

 (  ) นึกข้ึนได้ว่าสินค้าเดมิที่มีอยู่หมด  (  ) ดูโฆษณาแล้วอยากซื้อสินค้า   

(  ) โปรโมชั่นของสินค้า เชน่ ลด แลก แจก แถม (  ) อยากซื้อด้วยตนเอง (เห็นแล้วอยากซื้อ)  

(  ) มีคนแนะน า    อื่นๆ………………………………….. 

 

2.12  ในการซื้อสินค้าในแต่ละครัง้ ท่านซื้อสินค้าบริโถคประเภทใดมากที่สุด (เรียงล าดับจากซื้อมากที่สุดเป็น1และ

น้อยที่สุดเป็น5) 

 (  ) อาหารสด  (  ) อาหารแห้ง  (  ) อาหารแช่แข็ง 

 (  ) ขนม/ของขบเคี้ยว (  ) เครื่องดื่ม 
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2.13  ประเภทสินค้าที่ซื้อเพื่อบริโภค (เลือกตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

     อาหารสด  

  (  ) ผัก/ผลไม้  

(  ) เนื้อสัตว ์

    อาหารแห้ง  

 (  ) แป้งประกอบอาหาร 

 (  ) ข้าวสาร 

 (  ) อาหารกึ่งส าเร็จรปู  

 (  ) เครื่องปรุง (พริกป่น พริกไทย เกลือ) 

 (  ) ธัญพืช (ถั่ว ลูกเดือย เมลด็ฟักทอง) 

 (  ) ผลไม้อบแห้ง 

 (  ) กาแฟ  

(  ) นมผง 

     อาหารแช่แข็ง 

  (  ) ผัก/ผลไม้แช่แข็ง 

  (  ) เนื้อสัตว์แช่แข็ง 

(  ) อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 

     ขนม/ของขบเคี้ยว 

    เครื่องดื่ม 

  (  ) น้ าเปล่า  (  ) น้ าแร ่ (  ) น้ าอัดลม 

  (  ) น้ าผลไม ้  (  ) น้ าชา  (  ) น้ าหวาน   

(  ) นม 

 

3. พฤติกรรมการใช้สินค้า 

3.1  โดยปกติแล้วใครเป็นผู้ประกอบอาหารภายในบ้าน (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 (  ) พ่อ   (  ) แม่   (  ) พ่ี/น้อง  

(  ) ท าเอง  (  ) คู่สมรส  (  ) ไม่มีคนประกอบอาหารภายในบ้าน 

 อื่นๆ………………………………….. 
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3.1  อาหารที่ท่านซื้อมานั้นสามารถน าไปประกอบอาหาร หรือ รับประทานได้หมดหรือไม่) 

 (  ) หมด (หากตอบว่าหมดใหไ้ปตอบในข้อ 3.1.1)  

(  ) ไม่หมด (หากตอบว่าไม่หมดให้ไปตอบในข้อ 3.1.2) 

 

3.1.1  ท่านมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อให้ใช้สินค้าบริโภคที่ซื้อมาหมด 

 (  ) ท าอาหารวันต่อวันจนหมด (  ) จัดรายการอาหารที่จะท าในแต่ละมื้อ แต่ละวัน 

 (  ) กินอาหารที่ใกล้วันหมดอายุกอ่น (  ) ซื้อในปริมาณที่จ าเป็นต่อการบริโภค 

อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.2  หากท่านใช้สินค้าไมห่มดทา่นเหลือท้ิงมากน้อยแคไ่หน  

 (  ) น้อยกว่า 10 %  (  ) 10-20 %  (  ) 20-30 % 

 (  ) 30-40 %  (  ) 40-50 %  (  )มากกว่า 50 % 

3.1.2.1  อัตราส่วนของขยะที่เหลอืท้ิงเป็นขยะจากของ อาหารสดและอาหารแห้งเท่าไร 

 ของสด : ของแห้ง 

   (  ) 10 : 90 (  ) 20 : 80 (  ) 30 : 70 (  ) 40 : 60 (  ) 50 : 50 

 (  ) 60 : 40 (  ) 70 : 30 (  ) 80 : 20 (  ) 90 : 10 

 

4. ความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ ์

  

4.1  ฉลากสินค้าก าหนดว่า EXP(Expiration date) 15/05/56 หมายถึงอะไร 

 (  ) หมดอายุวันที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (หลังจากวันที ่15 แลว้ไม่สามารถบริโถคได ้

(  ) ควรบริโภคก่อนวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (หลังจากวันที ่15 ก็ยังสามารถบรโิภคได)้  

(  ) ควรบริโภคหลังวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

(  ) ผลติวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

4.2  ฉลากสินค้าก าหนดว่า BB(Best before) 15/05/56 หมายถึงอะไร 

 (  ) หมดอายุวันที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (หลังจากวันที ่15 แลว้ไม่สามารถบริโถคได ้

(  ) ควรบริโภคก่อนวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (หลังจากวันที ่15 ก็ยังสามารถบรโิภคได)้  

(  ) ควรบริโภคหลังวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

(  ) ผลติวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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5.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะจากอาหาร 

5.1  ท่านคิดว่าปัจจุบันมีการทิ้งขยะจากอาหารคิดเป็นก่ี % ของจ านวนอาหารทั้งหมด 

 (  ) 10%  (  ) 20%  (  ) 30%  (  ) 40%  (  ) 50% 

(  ) 60%  (  ) 70%  (  ) 80%  (  ) 90%  

5.2  ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจบุันมีสถิติขยะจากอาหารของโลกมากถึง 1.3พันล้านตันต่อป ี

 (  ) ทราบ  (  ) ไม่ทราบ 

5.3  ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการประชุมเรื่อง วิกฤติการอาหารโลก ในทุกวันท่ี 5 มิถุนายนของทุกปี 

 (  ) ทราบ  (  ) ไม่ทราบ 

 

 

 

 

5.4  ท่านทราบรายละเอียด หรือได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการรณรงค์โครงการ Think Eat Save (กินอยู่รู้คิดเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม) หรือไม ่

 (  ) ทราบ (ระบุรายละเอียดโครงการ……………………………….……………………………………………) 

 (  ) เคยได้ยินแตไ่มรู่้รายละเอียด 

 (  ) ไม่เคยทราบ 

5.5  ท่านเคยได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาจากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) หากท่านไมเ่คยได้รับ

ข้อมูลข่าวสารให้ข้ามไปข้อถัดไป 

(  ) วิทยุ   (  ) โทรทัศน์  (  ) หนังสือพิมพ์ 

 (  ) นิตยสาร  (  ) website  (  ) ข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) 

 (  ) Social network ( facebook , instagram , twitter , pinterest , youtube )

 อื่นๆ…………………………… 

5.6  ท่านคิดว่าขยะจากอาหาร เปน็ปัญหาที่ควรต้องรีบแก้ไขหรือไม่ 

 (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 

5.7  หากต้องเริ่มแก้ปัญหาจากท่ีเรื่องใกล้ตัวท่านคิดว่าวิธีใดที่สามารถท าไดส้ะดวกทีสุ่ด 

 (  ) ซื้ออาหารในปริมาณที่พอด ี (  ) วางแผนรายการก่อนซื้ออาหาร  

(  ) ทานอาหารให้หมดจาน  (  ) ห่ออาหารเหลือกลับบ้าน    

(  ) บอกลดข้าวเวลาสั่งอาหาร  (  ) ไม่เอาผักแต่งจาน    

 อื่นๆโปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………………… 
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6.  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค 

6.1  ปัจจุบันท่านรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

 (  ) วิทยุ   (  ) โทรทัศน์  (  ) หนังสือพิมพ์ 

 (  ) นิตยสาร  (  ) website  (  ) ข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) 

 (  ) สื่อนอกบ้าน ( ป้ายโฆษณา , โฆษณาบนรถเมล์ , BTS , MRT , Airport raillink ) 

(  ) Social network ( facebook , instagram , twitter , pinterest , youtube )

 อื่นๆ…………………………… 

6.2  สื่อใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้าของท่าน (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

 (  ) วิทยุ   (  ) โทรทัศน์  (  ) หนังสือพิมพ์ 

 (  ) นิตยสาร  (  ) website  (  ) ข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) 

 (  ) สื่อนอกบ้าน ( ป้ายโฆษณา , โฆษณาบนรถเมล์ , BTS , MRT , Airport raillink ) 

(  ) สื่อโฆษณา ณ จดุขาย 

(  ) Social network ( facebook , instagram , twitter , pinterest , youtube )

 อื่นๆ…………………………… 

6.2  ท่านรับสื่อในเวลาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 

 (  ) 6:00 - 9:00  (  ) 9:01 - 12:00  (  ) 12:01 - 15:00 

 (  ) 15:01 - 18:00  (  ) 18:01 - 21:00  (  ) 21:01 - 24:00  

 (  ) 0:01 – 3:00  (  ) 3:01 – 6:00 
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