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หัวขอจุลนิพนธ การสรางแบรนดน้ํามันมะพราว ตรา ไทยเพียว 

Branding of Coconut Oil "Thaipure" 

ผูดําเนนิการ นางสาวดลยวรรณ คงชาตร ีรหัสนักศึกษา 13530381 

ปการศึกษา 2556 

สาขาวิชา  นิเทศศาสตร 

อาจารยทีป่รึกษาจุลนิพนธ อาจารยธีรเดช วงษเพง็ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร อนุมัติใหจุลนิพนธฉบับน้ี

เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ 

            (อาจารยมานพ เอ่ียมสะอาด) 1. อาจารยโชคชัย  ตูปญญากนก 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. อาจารยธีรเดช  วงษเพ็ง 
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 4. อาจารยทรงกรด  วงษเพ็ง 

 5. อาจารยจุฑาภัทร  บันไดเพชร 
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13530381 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง       : การสรางแบรนดนํ้ามันมะพราว ตราไทยเพียว 

 

ปจจุบันสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก วิถีชีวิตคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

สงผลตอเปนอยูและสุขภาพของคนไทย คนไทยจึงหันมาใสใจสุขภาพกันมากข้ึน โดยหันมานิยม

บริโภคอาหารเสริมตางๆมากมาย ซึ่งอาหารเสริมเหลาน้ี บางประเภทปนเปอนไปดวยสารเคมี จึงทํา

ใหเกิดโรคตางๆตามมา นํ้ามันมะพราวนับเปนอาหารเสริมชนิดหน่ึงที่มาจากธรรมชาติ นํ้ามันมะพราว

สามารถชวยตานอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล ลดไขมัน สามารถปองกันโรคตางๆได ไมวาจะเปน 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอวน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทางบริษัทนํ้ามันมะพราว

ไทยเล็งเห็นความสําคัญตรงน้ี และผลิตนํ้ามันมะพราวตราไทยเพียวสูตลาด อยางไรก็ตามนํ้ามัน

มะพราวตราไทยเพียวมีจุดออนตรงที่แบรนดเปนที่รูจักในวงแคบ ไมมีการทําการตลาด อีกทั้งคนทั่วไป

ยังมีทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับนํ้ามันมะพราวนํ้ามันมะพราวอยู ผูบริโภคยังมีความเช่ือวานํ้ามันมะพราวจะ

ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการสรางแบรนดใหกับนํ้ามันมะพราวตราไทยเพียวใหเปนที่รูจักใน

กลุมเปาหมาย และเพ่ือเปนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหกับนํ้ามันมะพราวตราไทยเพียว อีก

ทั้งยังใหความรูเกี่ยวกับนํ้ามันมะพราว ใหกลุมเปาหมายเกิดทัศนคติที่ดีตอนํ้ามันมะพราว และหันมา

นิยมใชนํ้ามันมะพราวตราไทยเพียว 

โดยใชแนวคิด (Concept) คือ "หอมกันไปจนแก" เน่ืองจากนํ้ามันมะพราวมีกลิ่นหอม 

และยังมีประโยชน คือ ชวยในเร่ืองสุขภาพทําใหอายุยืน และยังสามารถทําใหอยูกับคนที่รักไดไปจน

แก ซึ่งทางผูจัดทําไดทําการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชชองทางการสื่อสาร

ตาง ๆ ทั้ง Above-the-Line และBelow-the-Line ไดแก สื่อภาพยนตรโฆษณา (TVC), สื่อบรรจุ

ภัณฑ (Packaging), สื่อสิ่งพิมพ (Print), สื่อกิจกรรม (Activity), กิจกรรมพิเศษ (Event), สื่อแนวใหม 

(New Media), กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion) และสื่อออนไลน (Online) ดังน้ันผูจัดทําจึง

เห็นวาผลิตภัณฑนํ้ามันมะพราวตรา ไทยเพียว มีความเหมาะสมและสามารถทําไดจริง โดยผูจัดทําได

ทําการวางแผนการสื่อสาร และใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เพ่ือสรางความแตกตางใหแกตราสินคา  

 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร  ปการศึกษา 2556 

ลายมือช่ือนักศึกษา................................................................................................................................. 

ลายมืออาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ........................................................................................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์ธีรเดช  วงษ์เพ็ง 
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์และคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ อาจารย์โชคชัย  ตู้ปัญญากนก 
อาจารย์ธวัชชัย  แสงธรรมชัย อาจารย์ทรงกรด  วงษ์เพ็ง อาจารย์จุฑาภัทร  บันไดเพชร ท่ีให้
คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่าง ๆ และแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องจนทําให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
สําเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ จนทําให้ศิษย์คนนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดี 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากกลุ่มลิตเต้ิลแบร์ และเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ท่ีน่ารักในเอกโฆษณาและสาขานิเทศศาสตร์ 
เจ้าหน้าท่ีในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกท่านท่ีคอยให้กําลังใจ ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนตลอดการทําจุลนิพนธ์ฉบับนี้ 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญาติพ่ีน้อง ท่ีมอบความรัก การดูแล และ 
สนับสนุนการศึกษาจนทําให้ลูกมีความสําเร็จในวันนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทท่ี 1 บทนํา     1 
 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             4 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     4 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     5 
 ข้ันตอนการศึกษา     5 
 แผนการดําเนินงาน     6 
 นิยามศัพท์     7 
บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง     8 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างตราสินค้า     8 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค   10 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   12  
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เครือวัลย์ ศิลปวาณิชย์   17 
บทท่ี 3 รูปแบบการทําวิจัย   19 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   19 
 กลุ่มประชากร   19 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล   21 
 การนําเสนอข้อมูล   22 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา   23 
 การวิจัยเชิงปริมาณ   23 
 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์   23 
 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว   26 
 การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว   30 
 การท่ีผู้ไม่เคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว   32 
 ทัศนคติท่ีมีต่อน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว   35 
 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ   36 
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สมุดกลาง



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ   39 
บทท่ี 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   41 
 ท่ีมาของปัญหา   41 
 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร   41 
 กลุ่มเป้าหมาย   41 
 แนวคิดในการสื่อสารการตลาด   42 
 แนวทางการนําเสนอ   42 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด   42 
 เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด   43 
 แผนการดําเนินงานการสื่อสาร   63 
บทท่ี 6 สรุปและข้อเสนอแนะ   64 
บรรณานุกรม   66 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก    ตัวอย่างแบบสอบถาม   68 
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สารบัญตาราง 

 

ตาราง                   หน้า 

 

1-1  แผนการดําเนินงาน           6 
4-1  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ     23 
4-2 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ     24 
4-3  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา    24 
4-4  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ     25 
4-5  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามท่ีตามรายได้     25 
4-6  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตามผู้ท่ีรู้จักน้ํามันมะพร้าว    26 
4-7  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามผู้ท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าว   26 
4-8  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะการใช้น้ํามันมะพร้าว  26 
4-9  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว  27 
4-10  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามราคาท่ีเลือกซ้ือ    27 
4-11  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปริมาณท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว  28 
4-12  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเกณฑ์ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์  28 
4-13  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์   29 
4-14  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ  29 
4-15  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัญหาท่ีพบเม่ือใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามัน 
 มะพร้าว          30 
4-16  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานท่ีท่ีรู้จักน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 30 
4-17  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 31 
4-18 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามช่องทางเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 31 
4-19  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการหาซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 32 
4-20  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความต้องการซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวใช้

ต่อไป          32 
4-21  จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสาเหตุท่ีไม่เคยเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว 32 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

 

     ปัจจุบันวิถีการดําเนินชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทําให้ส่งผลต่อความเป็นอยู่และ
สุขภาพของคนไทย สาเหตุจากการเสียชีวิตคนไทยมาจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต ซ่ึงทําให้
เกิดโรคต่างๆมากมาย เช่น ทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ความดันเลือด 

    นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรค
ต่างๆในประเทศไทยกําลังทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะ 5 โรค สําคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง สาเหตุท่ีทําให้เกิดโรคดังกล่าวเกิดจาก 
พฤติกรรมการกินอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป กินผักผลไม้น้อย และขาดการ
ออกกําลังกาย ความเครียดเรื้อรัง สูบบุหรี่ และด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และมี
น้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน เพ่ือต้องการจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทํา
โครงการ 10 ปี เพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดการเกิดโรคดังกล่าว โดยให้ใช้วิถีชีวิต
ท่ีพอเพียงใน 3ด้าน คือ การบริโภคท่ีเหมาะสม การออกกําลังกาย และการจัดการกับอารมณ์ของตน 
(มติชนออนไลน์, 1มีนาคม 2555, www.matichon.co.th) 

    จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงทําให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญและหันมารักษาสุขภาพกัน
มากข้ึน ซ่ึงอาหารเสริมจากธรรมชาตินับเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  

น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์นับเป็นทางเลือกหนึ่งในนั้นสําหรับผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ มะพร้าว
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานานแล้ว โดยเฉพาะในภาคใต้  
แม้จะไม่ใช่ พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่ก็เป็นพืชท่ี เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของคนไทย ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวประมาณ 2 ล้านไร่ และมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลง เคยมีการศึกษา และพบว่าคนไทยบริโภคมะพร้าวคิดเป็นมูลค่าปีละเกือบ 8,000 ล้านบาท และ
มีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนตามจํานวนประชากร มะพร้าวเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของคนไทย เห็นได้จาก
ความแพร่หลายของการใช้กะทิและมะพร้าวขูดในการประกอบอาหารท้ังคาวและหวาน รวมท้ังการใช้
น้ํามันมะพร้าวสําหรับทําอาหารและประโยชน์อ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับอาหาร 

น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นกรดไขมันสายปานกลาง ซ่ึงไม่ต้องอาศัยเอนไซม์จากตับอ่อน
ในการย่อย จึงสามารถย่อยได้ง่ายกว่าไขมันชนิดอ่ืนๆ เม่ือโดนความร้อนก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนรูป และ
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ยังเป็นกรดไขมันอ่ิมตัว ทําให้น้ํามันไม่เกิดความเสื่อมเช่นน้ํามันไม่อ่ิมตัว ประกอบด้วยไขมันอ่ิมตัวสูง
ถึง 92 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่เกิดการเติมออกซิเจนในส่วนนี้ จึงทําให้น้ํามันมะพร้าวไม่เกิดการเหม็นหืนและ
ไม่เกิดอนุมูลอิสระ ซ่ึงต่างจากน้ํามันไม่อ่ิมตัวชนิดอ่ืนๆ อีกท้ังน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นอุดมไปด้วยกร
ดลอริค (Lauric Acid) ซ่ึงกรดนี้สามารถพบได้ในน้ํานมแม่ ในทารกแรกเกิดนั้นยังมีภูมิคุ้มกันท่ีอ่อนแอ 
จึงต้องอาศัยกรดลอริคจากน้ํานมของแม่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ในน้ํามันมะพร้าวมีกรดลอริคอยู่สูง
ประมาณ 48% – 53% ซ่ึงกรดลอริคนี้ เป็นกรดไขมันอ่ิมตัวท่ีมีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพและความ
งามท่ีดีท่ีสุดตัวหนึ่ง  

น้ํามันมะพร้าวสามารถช่วยในการรักษาโรคต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีไม่มีในน้ํามันอ่ืน
ในโลก ซ่ึงน้ํามันมะพร้าวเป็นน้ํามันท่ีได้จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์เจือปน เราสามารถ
ใช้น้ํามันมะพร้าวท่ีสกัดได้ตามธรรมชาติทันที โดยไม่ต้องทําให้บริสุทธิ์ ฟอกสี และกําจัดกลิ่น ดังเช่น
น้ํามันพืชอ่ืน จึงปลอดภัยจากอันตราย ซ่ึงน้ํามันมะพร้าวถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเพราะ
มีคอลเลสเตอรอลสูง ในความจริงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง น้ํามันมะพร้าวไม่มีคอลเลสเตอรอลเลย 
เพราะได้มาจากพืช ซ่ึงไม่มีตับท่ีจะสร้างคอลเลสเตอรอล แตกต่างจากน้ํามันหมูท่ีมีคอลเลสเตอรอลสูง
มาก น้ํามันมะพร้าวยังไม่เหม็นหืนอีกด้วย เพราะมีกรดไขมันอ่ิมตัวถึง 92 เปอร์เซ็นต์ทําให้ออกซิเจน
ไม่สามารถเข้าไปเติมได้ และยังมีสารแอนตีออกซีเดนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ ทําหน้าท่ีการต่อต้าน
ออกซิเจนทําให้ไม่เหม็นหืนและสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆ น้ํามันมะพร้าวยังบริโภคได้ง่าย มีกลิ่น
หอมอ่อนๆ ไม่หนืด กลืนเข้าไปในลําคอได้สะดวก ไม่รู้สึกคลื่นไส้ การท่ีน้ํามันมะพร้าวมีโมเลกุลขนาด
เล็กทําให้น้ํามันมะพร้าวสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ไม่เหนียวเหนอะหนะ และ
สามารถใช้โฉลมได้ท้ังตัวต้ังแต่หัวจรดเท้า (ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา. มหัศจรรย์น้ํามันมะพร้าว. พิมพ์ครั้งท่ี 
1 กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ํามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย, 2550) 

จากคุณสมบัติท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ํามันมะพร้าวจึงสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้ ไม่ว่าจะ
เป็น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคอัมพาต โรคอัลไซเมอร์ โรคติดเชื้อ อีกท้ังยัง
สามารถช่วยรักษาผิวพรรณ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอชราภาพ รักษาเส้นผมเส้นผม และลดความ
อ้วนได้อีกด้วย 

แบรนด์ไทยเพียว ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าว จึงได้นํา
งานวิจัยของ ดร.สุคนชื่น ศรีงาม อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงได้วิจัยถึงคุณสมบัติและ
ประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าวไว้ นายพงพิสุทธิ์ เกียรติวรางกูล ผู้ก่อต้ังบริษัทน้ํามันมะพร้าวไทย 
เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวไทยเพียวมีความต้องการจะสานต่อและผลิตข้ึนมา เพราะน้ํามัน
มะพร้าวมีประโยชน์ท้ังในเรื่องความสวยความงาม และการรักษาโรค อีกท้ังยังเกิดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านท่ีทํากันมาต้ังแต่รุ่นปู่รุ่นย่า แต่เป็นการนําน้ํามันมะพร้าวมาพัฒนาด้วยกรรมวิธีท่ีทันสมัยมาก
ข้ึน ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากมายท่ีให้ประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทําให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
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ในกลุ่มคนรักสุขภาพ และอยากจะเพ่ิมมูลค่าให้กับผลไม้ไทยอย่าง “มะพร้าว” พร้อมๆ กับอยาก
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงได้สร้างผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวภายใต้แบรนด์ท่ีชื่อว่า 
ไทยเพียว ซ่ึงกระบวนการผลิต “น้ํามันมะพร้าวไทยเพียว” ยังได้รับการรับรองจากสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NTA) ให้เป็นนวัตกรรมรายแรกและราย
เดียวในประเทศไทย ท่ีผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นอีกด้วย ซ่ึงผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทย
เพียวนั่นมีหลายขนาด อาทิเช่น น้ํามันมะพร้าวขนาดทดลอง 30 ml, น้ํามันมะพร้าวขนาด 60 ml, 
น้ํามันมะพร้าว 100 ml(ใช้ภายนอกหัวสเปรย์และใช้รับประทาน), น้ํามันมะพร้าว 250 ml(ใช้
ภายนอกหัวสเปรย์และใช้รับประทาน), 500 ml, 750ml, 1 L, 2L, 3L และcooking oil 1000 ml 

 

 
 

ภาพท่ี 1-1 ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตรา ไทยเพียว (Thaipure Coconut Oil) 
 

ถึงแม้ว่าน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวจะมีประโยชน์และสรรพคุณมากถึงเพียงนี้ แต่ก็ไม่ได้
ทําให้น้ํามันมะพร้าวตราไทยพียวเป็นท่ีรู้จักมากนัก น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวยังได้รับความนิยมใน
วงจํากัด ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคยังไม่เชื่อว่าน้ํามันมะพร้าวเป็นประโยชน์จริง ผู้บริโภคยังมี
ความเชื่อผิดๆกับน้ํามันมะพร้าวอยู่ว่าจะทําให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง 
เป็นต้น 

ผู้จัดทํามีความคิดอยากจะทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับน้ํามันมะพร้าว
ภายใต้แบรนด์"ไทยเพียว"นี้ รวมไปถึงอยากจะสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์และสามารถบริโภคได้ทุกช่วงอายุ อยากจะทําการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนไทยได้เปลี่ยนทัศนคติและเห็นถึงความสําคัญของน้ํามันมะพร้าว และรู้จัก
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น้ํามันมะพร้าวให้ดีมากยิ่งข้ึน เพราะตลาดน้ํามันมะพร้าวกําลังเติบโต และมะพร้าวเป็นผลไม้ไทย เป็น
ผลไม้ท่ีคนไทยปลูกเอง ซ่ึงมะพร้าวนั้น เป็นธุรกิจท่ี "ไม่ตัน ไม่ตาย โต" ในความหมายของคําจํากัด
ความนี้ "ไม่ตัน" คือ มะพร้าวเป็นวัตถุดิบบ้านเรา หาซ้ือเองได้ ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ "โต" คือ 
สามารถขยายและพัฒนาต่อยอดได้ เป็นน้ํามันมะพร้าว เป็นครีม ต่างๆ เลยทําให้ "ไม่ตาย" นั่นเอง ซ่ึง
ถ้าคนไทยเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน สามารถทําเงิน
ให้กับประเทศชาติ เป็นสินค้าส่งออก อีกท้ังยังช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกัน 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างตราสินค้าน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

2. เพ่ือทําแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้บริโภคท่ัวไปให้หันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 

1. ทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายภายใน
กรุงเทพมหานครและตามปริมณฑล เก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามัน
มะพร้าวและช่องทางการเปิดรับสื่อจํานวนท้ังหมด 100 คน ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ต้ังแต่ช่วง
อายุ 30-50 ปี 

2. ทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) กับกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ตราไทยเพียวจํานวน 3 คน, กลุ่มท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตราไทยเพียวจํานวน 3 คน 
และกลุ่มท่ีไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตราไทยเพียว จํานวน 3 คน 

3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความเป็นมาของน้ํามันมะพร้าว 
4. สร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยทําการกําหนดชื่อตราสินค้า  

(Brand Name), ออกแบบตราสินค้า (Logo), กําหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand 
Personality), ระบุและศึกษาคู่แข่ง (Competitor) และวางตําแหน่งของตราสินค้า (Brand 
Positioning) 
              5. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้า ได้แก่ วัยทํางาน เพศ
หญิง และชาย 

6. วางแผนการสื่อสารการตลาด 
7. สร้างสรรค์ชิ้นงาน 
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ข้ันตอนการศึกษา 

 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบในการการสร้างตราสินค้า  
รวมถึงการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2. กําหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality), ระบุและศึกษาคู่แข่ง 
(Competitor) และวางตําแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning) 

3. ทําการวิจัยและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยรูปแบบของการวิจัยเป็นแบบ 
สํารวจ โดยมีการสร้างแบบสอบถาม และสร้างแบบวัดเจตคติ (ความคิดเห็นและทัศนคติ) เป็น
เครื่องมือการวิจัย โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่ม 

4. วางแผนการสื่อสารการตลาด และสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาภายใต้แนวความคิดท่ีวาง
ไว้ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ตราสินค้าสามารถเป็นท่ีจดจําในกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าจน 
กลายเป็น Top-of-Mind ของผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวในประเทศไทย 

2. สามารถทําการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไปยังกลุ่มผู้บริโภคท่ี 
เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้า 

3. สามารถสร้างทัศนคติท่ีดีและการบริโภคท่ีถูกต้องให้กับน้ํามันมะพร้าว 
4. สามารถกระตุ้นและเพ่ิมยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 
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แผนการดําเนินงาน 

 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาเป็นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร          

 ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม          

 ทําแบบสอบถามเชิงปริมาณ          

 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ          

 ประเมินผลการวิจัย          

 กําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร          

 สร้างเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด          

 สรุปผล          

 
นิยามศัพท์ 

คอเลสเตอรอล (อังกฤษ: Cholesterol) เป็นท้ังสาร สเตอรอยด์(steroid) ลิพิด(lipid) 
และ แอลกอฮอล์ พบใน เยื่อหุ้มเซลล์ของทุกเนื้อเยื้อในร่างกายและถูกขนส่งในกระแสเลือดของสัตว์ 
แต่ท่ีรู้จักกันดีคือ มันเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด (cardiovascular disease) 
และภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) ร่างกายใช้คอเลสเตอรอลเป็นสาร
เบื้องต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศทุกชนิด สร้างน้ําดี สร้างสารสเตอรอลท่ีอยู่ใต้ผิวหนังให้เป็นเป็น
วิตามิน D เม่ือโดนแสงแดด คอเลสเตอรอลจะพบมากในไข่แดง เครื่องในสัตว์ และอาหารทะเล 
ค่อนข้างสูง อาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง บวกกับการออกกําลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดอุดตัน สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต 
(เข้าถึงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/คอลเลสเตอรอล : หน้า 2) 
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    อนุมูลอิสระ หมายถึง อนุมูลอิสระ (อังกฤษ: Radical หรือมักใช้ว่า Free Radical) คือ 
อะตอม โมเลกุลหรือไอออนซ่ึงมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวหรือ การจัดเรียงเป็นเชลล์เปิด (Open Shell) 
โดยร่างกายจะมีระบบกําจัดอนุมูลอิสระ แต่หากร่างกายได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอก เช่น 
ได้รับจากอาหารบางชนิด จากขบวนการประกอบอาหาร เช่น การย่างเนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันประกอบสูง 
การนําน้ํามันท่ีใช้ทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูง ๆ มาใช้อีก หรือจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสงอาทิตย์ซึ่งมีรังสี
อัลตราไวโอเลต การแผ่รังสี รังสีเอกซ์ หรือจากมลพิษ ในภาวะท่ีร่างกายสามารถกําจัดอนุมูลอิสระได้
ลดลง ก็จะทําให้มีอนุมูลอิสระมากเกินไป เป็นสาเหตุของโรคภัยได้ อนุมูลอิสระท่ีมากเกินไปจะเป็น
อันตรายต่อไขมัน ซ่ึงจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในท่ีนี้ ทําให้เพ่ิมอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลาย
ชนิด โรคท่ีสําคัญและมีการศึกษากันมาก ได้แก่ โรคหลอดเลือดตีบและแข็งตัว โรคมะเร็งบางชนิด 
(G. Herzberg (1971), "The Spectra and Structures of Simple Free Radicals" ISBN 0486 
65 821X : หน้า 7) 

    Lauric Acid หมายถึง กรดลอริก กรดลอริก (Lauric acid) เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ชนิด
อ่ิมตัว (saturated fatty acid) ท่ีมีจํานวนคาร์บอน12 อะตอม (C12:0) มีสูตรโมเลกุล C12 H24 O2 
จัดเป็นกรดไขมันสายกลาง (medium chain fatty acid) กรดลอริก (Lauric acid) มีจุดหลอมเหลว 
(melting point) 43.2องศาเซลเซียสพบในน้ํามันมะพร้าว (coconut oil) ประมาณ 50%  
(เข้าถึงจาก http://www.scientificpsychic.com/fitness/fattyacids1.html : หน้า2) 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือการสร้างแบรนด์น้ํามันมะพร้าวตรา
ไทยเพียว มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถนํามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์ และเกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างตราสินค้า (Brand) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
งานวิจัย เครือวัลย์ ศิลปวาณิชย์ (2555) ศึกษาเรื่อง "ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างตราสินค้า 

ความหมายของตราสินค้า 
ตราสินค้า (Brand) หมายถึงทรัพย์สิน ทางปัญญาของกิจการ คือ องค์รวมของตัวแปร

ทุกอย่างท่ีประกอบกันเพ่ือสร้างความหมายให้ แก่สินค้า เป็นความหมายท่ีอยู่ในใจและความรู้สึกของ
ผู้บริโภค 

ตราสินค้า คือ ประสบการณ์ของผู้บริโภค จากสิ่งท่ีตราสินค้านําเสนอ รวมไปถึงการ
สื่อสารอ่ืนๆ ทุกอย่างท่ีออกจากตราสินค้า และยังได้ขยายความต่อไปว่า ตราสินค้า คือการสะสม
รวบรวมของการรับรู้ เป็นผลของความเข้าใจและความรู้สึกรวม ๆ เป็นสิ่งท่ีสะสมมาเรื่อย ๆ เป็นการ
รับรู้ท่ียังอยู่ในหัวสมองคน 

ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ความแตกต่างของชื่อ และหรือสัญลักษณ์ เช่น โลโก้ 
(Logo) เครื่องหมายการค้า หรือบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง 
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องค์ประกอบของตราสินค้า 
1. ชื่อตรา (Brandname) ส่วนของตราท่ีเป็นชื่อหรือคําพูดหรือข้อความซ่ึงออกเสียงได้ 

เช่น ซันโย ฟิลิปส์ 
2. เครื่องหมายตราสินค้า (Brandmark) ส่วนหนึ่งของตราซ่ึงสามารถจดจําได้แต่ออก

เสียงไม่ได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบท่ีประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันท่ีปรากฏอยู่ในเครื่อง 
หมายต่าง ๆ เหล่านี้ 

3. เครื่องหมายการค้า (Trademark) ส่วนหนึ่งของตราหรือตราท่ีได้จดทะเบียนการ เพ่ือ
ป้องกันสิทธิตามกฎหมายแต่ผู้เดียว 

4. ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  
5. โลโก้ (Logo) เป็นเครื่องหมายท่ีแสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือองค์การหนึ่ง ๆ  
ความสําคัญและประโยชน์ของตราสินค้า 
1. ประโยชน์ต่อเจ้าของตราสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย   

1.1 ใช้แสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เม่ือตราสินค้าเป็นท่ียอมรับรู้จักท่ัว ๆ ไป  
เป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ซ้ือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขายสินค้าระบบช่วยตัวเอง 
(Self-service) ผู้ซื้อจะตัดสินใจโดยอาศัยความเชื่อถือท่ีมีต่อตราของสินค้า 

1.2 แสดงถึงความสามารถในการควบคุมตลาดสินค้า ตราสินค้าใดท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก 
ๆ เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปย่อมแสดงถึงการมีส่วนแบ่งในตลาดสินค้ามากกว่าตราสินค้า อ่ืน ๆ  

1.3 ช่วยเพ่ิมยอดขาย ลูกค้าซ้ือสินค้าโดยจําตราได้แม่นยํา เม่ือมีการส่งเสริมการ 
จําหน่ายใด ๆ จะกระตุ้นหรือเร่งการซ้ือของลูกค้าได้รวดเร็วข้ึน  

1.4 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขาย เนื่องจากลูกค้าตัดสินใจได้รวดเร็วจากตราสินค้า 
1.5 ลดการเปรียบเทียบด้านราคาสินค้า ผู้ซ้ือจะยอมรับราคาสินค้าท่ีสูงกว่าสําหรับ

ตราสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ด้วยความเชื่อว่ามีคุณภาพแน่นอนหรือดีกว่าสินค้าท่ีตราสินค้าไม่
เป็นท่ี รู้จักแพร่หลาย 

1.6 ช่วยให้แนะนําสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดง่ายข้ึน ผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายท่ีสร้างตรา
ให้เป็นท่ียอมรับในตลาดสินค้าได้ เม่ือมีการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับนั้น  

2. ประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภค 
2.1 ผู้ซ้ือสามารถจําแนกประเภท ชนิด ของสินค้าในระดับคุณภาพแตกต่างกันของ

ผู้ผลิต 
2.2 ผู้ซื้อทราบว่า “ใคร” คือผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ  
2.3 ช่วยลดเวลาและความพยายามในการแสวงหาซ้ือสินค้าไม่มีตราสินค้า 
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ในสภาพธุรกิจปัจจุบัน ขอบเขตของช่องทางการจําหน่ายสินค้า จะไม่จํากัดอย่าง
สมัยก่อน โดยสามารถนําไปจําหน่ายในอีกมุมหนึ่งของโลก รวมท้ังสามารถแหวกม่าน ของความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมได้ด้วยวิธีการสร้างบุคลิกท่ีเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 
พร้อมกับการสร้างภาพพจน์ท่ีสามารถจดจําได้ง่าย (Recognition) ให้แก่สินค้า ทฤษฎีของตราสินค้า 
(Branding) เป็นวิธีการง่าย ๆ มีหลักการพอสังเขป คือ การนําสินค้าท่ีเห็นอยู่ท่ัว ๆ ไป ซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างจากสินค้า ของคู่แข่งแต่เพ่ิมคุณค่าพิเศษลงไปท่ีสินค้า แล้วสร้างภาพพจน์ของสินค้าด้วยการ
ต้ังชื่อ การใช้บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาเข้าช่วยส่งเสริมภาพพจน์นั้น ๆ กลยุทธ์ทางการตลาดในการ
สร้างตราสินค้านี้เริ่มเกิดข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือกว่า 100 ปีมาแล้วโดยสบู่ซันไลต์ จากนั้น
ได้รับการประยุกต์นํามาใช้กับสินค้า พ้ืนบ้านต่าง ๆ เช่น กาแฟ ชา ข้าวโอ๊ต เป็นต้น ด้วยการต้ังชื่อ
ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ทําโฆษณาท่ัวท้ังประเทศ และสร้างเครือข่ายการขายท่ัวท้ัง
ประเทศด้วยระบบการจัดส่ง ท่ีตรงต่อเวลาและแน่นอน 

การพัฒนาข้ันต่อมา ของการใช้ตราสินค้า คือ การแยกประเภทของสินค้าและเจาะ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้ ในยุคปัจจุบันจึง
สามารถพบสินค้า ท่ีมีอรรถประโยชน์แตกต่างกัน และเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ไม่
ยกเว้นแม้กระท่ัง อาหารสัตว์เลี้ยงสําหรับสุนัข แมว และปลา เป็นต้น 

การสร้างตราสินค้า (Branding) เม่ือกล่าวถึงตราสินค้า (Brand) จะหมายถึงสิ่งท่ีผู้ซ้ือ
จดจําได้และทําการเลือก ณ จุดขาย ท้ังท่ีในอดีตกาลศัพท์คําว่า Branding มาจากการตีตราบนสัตว์
ด้วยเหล็กท่ีเผาร้อนจนแดงในปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นของคอกใดเจ้าของใด ศัพท์
คํานี้ได้รับการประยุกต์มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยหมายถึงภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภคท่ี
บรรจุสินค้าอยู่ภายใน วิวัฒนาการของตราสินค้ามิได้มีความหมายเฉพาะตราอย่างเดียว แต่รวมถึง
รูปทรงโครงสร้างและการออกแบบท้ังหมดของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค จึงอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า 
Total Branding 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้ว ซ่ึงการใช้สินค้าและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลทําการตัดสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืน ๆ เก่ียวกับความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผู้บริโภค ซ่ึงคําตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามท่ีใช้ในการหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H 
ประกอบด้วย 

1. Who: ใครคือผู้บริโภค 
2. What: ผู้บริโภคซ้ืออะไร 
3. Who: ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ 
4. Why: ทําไมถึงซ้ือ 
5. When: ซ้ือเม่ือไหร่ 
6. Where: ซ้ือท่ีไหน 
7. How: ซ้ืออย่างไร 
การวิเคราะห์ผู้บริโภค 
รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ

ท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ท่ีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทําให้เกิดความ
ต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือเปรียบเสมือนกล่องดํา (Buyer’s Black 
Box) ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซ้ือ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค (Buyer’s Purchase Decision) 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) อาจจะเกิดข้ึนเองภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 
นักการตลาดต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ง
กระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือด้านเหตุผล หรือใช้เหตุจูงใจซ้ือ
ด้านจิตวิทยา (อารมณ์) สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) นักการตลาดต้องสามารถ
ควบคุมและจัดให้มีข้ึน ในท่ีนี้จะนําส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เข้ามาประกอบ
การศึกษาด้วย 

1.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม และมี
ความหลากหลายเพ่ือกระตุ้นความต้องการ 

1.1.2 ด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
1.1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เช่น ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี

สะดวก สะอาด ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซ้ือ 
1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีกับผู้ซื้อ 
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1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ี
อยู่ภายนอกองค์กร ซ่ึงองค์กรควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ ประกอบด้วย 

1.2.1 ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รายได้
ของผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความต้องการของบุคคล 

1.2.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology) การเกิดข้ึนของนวัตกรรมใหม่ยุคปัจจุบัน 
1.2.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Law and Political) กฎหมายเพ่ิมหรือลด

ภาษีการนําเข้า การเปิดการแข่งขันเสรีทางการค้า เป็นต้น ทําให้บุคคลเปลี่ยนไปใช้ของตาม
สถานการณ์ 

1.2.4 ด้านวัฒนธรรม (Culture) เช่น ประเพณีท่ีคนไทยเชื้อสายจีนนิยมซ้ือของ
เพ่ือไหว้บรรพบุรุษในงานเทศกาล 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซ้ือหรือกล่องดํา (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกเป็น
กระบวนการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อ ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซ้ือ ความรู้สึกนึกคิดนี้ เกิดข้ึนจากลักษณะของผู้ ซ้ือและ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
ลักษณะของผู้ ซ้ือ (Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ การท่ี

ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นั้น จะมีปัจจัยประกอบการตัดสินใจซ้ือ 4 ประการคือ 
3.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลแต่

ละกลุ่มให้มีความแตกต่างกัน 
3.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
3.3 ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะส่วนบุคคลของคนด้านต่าง ๆ  
3.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) คือ การจูงใจ ความเข้าใจ การ

เรียนรู้ ความเชื่อถือได้ และทัศนคติ 
 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานทวีความสําคัญมากข้ึนในปัจจุบันอาจจะมีแนวโน้ม
มาจากการแตกตัวของสื่อท่ีมากข้ึน ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลของ
ลูกค้าทําให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคมีอํานาจมากข้ึน การ
กระจัดกระจายของข่าวสารท่ีเพ่ิมมากข้ึน อํานาจของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่การเพ่ิมข้ึนของสินค้า
และตราสินค้าอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคมีความรู้สึกไวต่อราคาท่ีเปลี่ยนแปลงและต้องการความโปร่งใส
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ในการทําธุรกิจ ทําให้นักการตลาดส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์การ
ผสมผสานการใช้สื่อต่างๆทําหน้าท่ีด้วยตัวอย่างไม่มีทิศทางเพราะการผสมผสานการใช้อย่าง
สอดคล้องจะช่วยป้องกันการทํางานท่ีซํ้าซ้อนระหว่างสื่อแต่ละสื่อ รวมท้ังการเกิดข้ึนของสื่อใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีมีส่วนท่ีทําให้เกิดแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็น
แนวคิดกระเเสหลัก จากทศวรรษ 1980 ได้เกิดการเปลี่ยนเเปลง 3 ประการในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึง
หลายองค์กรไม่ได้คาดการณ์มาก่อน การเปลี่ยนแปลงนั้นเองได้ผลักดันให้กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการพัฒนาข้ึนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ 

1. การพัฒนาและความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิตอลในทุกๆกิจกรรมทางธุรกิจ 
2. การเพ่ิมความสําคัญของตราสินค้าและการใช้กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าเพ่ือสร้าง

ความแตกต่าง 
3. การทําธุรกิจไร้พรหมแดน ท้ังในแง่ของภูมิศาสตร์และในแง่ของวัฒนธรรมในขณะท่ี 

Belch และ Belch (2004) กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตและการบริโภคสื่อเปลี่ยนแปลง
ไป ในอดีตท่ีผู้บริโภคมักจะรับสื่ออยู่แต่บ้านด้วยรูปแบบเดิมๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ใน
ปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากข้ึน สื่อท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างในอดีต นักการตลาดจึงต้องพัฒนาสื่อใหม่ๆท่ีคิดว่าจะเข้าถึงได้ในสถานการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการเปิดรับตราสินค้า 

ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ว่าเป็นกระบวนการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ

กลุ่มเป้าหมาย ในรยะเวลาหนึ่งโดยการใช้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับ
ผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมาย Kitchen (1999,as cited in Li & Kitchen,2005) ได้กล่าวว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นแนวคิดของการสื่อสารการตลาด เพ่ือวางแผนในการเพ่ิมคุณค่า
ให้แก่ตราสินค้าโดยการใช้เครื่องมือการสื่อสารหลากหลาย ท้ังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายตรง 
การส่งเสริมการขาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกันอย่างสอดคล้องเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้หรือเป็นกลยุทธ์การประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท และการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุกเครื่องมือของการจูงใจท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข่าวสารและ
ภาพพจน์ท่ีสอดคล้องกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียว การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นเรื่อง
เก่ียวกับการรักษาภาพลักษณ์ตราสินค้า ตําแหน่งสินค้าและข้อความท่ีนําเสนออกไปให้มีความชัดเจน
และสมํ่าเสมอ โดยใช้เครื่องมือทางด้านการสื่อสารการตลาดท้ังหมดอย่างระเบียบแบบแผน การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีสามารถช่วยผลักดัน
ให้เกิดมูลค่าตราสินค้า (Brand Value) ได้โดยต้องมีกระบวนการประสานการทํางานร่วมกันของฝ่าย
ต่างๆ (Cross-functional process) เพ่ือการสร้างและสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

เสียกับองค์กร (Stakeholders) โดยต้องมีการควบคุมทุกการสื่อสารท่ีส่งไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นและ
จะต้องมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการทํางานตามแนวคิดนี้ด้วย 

หน้าท่ีสําคัญและประโยชน์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
หน้าท่ีสําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การแจ้งข่าวสารให้กับผู้บริโภค 

บริษัทได้ออกสินค้าหรือบริการใหม่ๆและเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิดความอยากทดลองหรือความ
ต้องการในสินค้าหรือบริการนั้นๆโดยกระตุ้นให้เกิดการซ้ือสินค้าท่ีเร็วข้ึนด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดท่ีหลากหลายผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างให้มีความรู้สึกแตกต่าง ประโยชน์ของ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไว้ว่าเป็นการช่วยสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าให้แข็งแกร่งและโดด
เด่นด้วยการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและข้อความของตราสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกท้ังยัง
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจําตราสินค้าได้อันเนื่องมาจากผู้บริโภคจะสัมผัสกับตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

ลักษณะท่ีสําคัญของกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นแนวคิดท่ีกําลังได้รับความนิยมและ

ได้รับการยอมรับท้ังในเเวดวงธุรกิจ และวงการวิชาการ เนื่องจากเป็นเเนวความคิดท่ีมีความโดดเด่น
และมีลักษณะพิเศษหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะท่ีสําคัญของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการมี 5 ประการ ดังนี้ 
1. เพ่ือหวังผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Affect Behavior) หมายถึงการใช้กลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสร้างการรับรู้หรือทัศคติท่ีมีต่อตราสินค้าเท่านั้น แต่จะต้องสร้าง
ให้ผู้บริโภครู้จักคุ้นเคยกับตราสินค้าให้ได้เราจึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันการส่งเสริมการขาย และการใช้
โฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงถูกนํามาใช้อย่างมากเนื่องจากผลท่ีได้รับมีความรวดเร็วกว่ารูปแบบ
ของการสื่อสารตลาดแบบอ่ืนๆ 

2. เริ่มต้นวางแผนท่ีความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Start With the Customer or 
Prospect) เป็นการเริ่มต้นการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-In) ศึกษาถึงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วจึงกําหนดวิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นๆเพราะว่าหากเราทราบ
ถึงความต้องการของผู้บริโภค กับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเเท้จริง 

3. การเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารบางสื่อหรือเลือกใช้ท้ังหมด (Use Any and All 
Forms of Contact) คือการใช้ทุกรูปแบบของการสื่อสารและทุกๆแหล่งข้อมูลและช่องทางของตรา
สินค้าและของบริษัทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีสุด โดยไม่จํากัดเพียง
สื่อใดสื่อหนึ่งหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ร่วมกับการใช้
การตลาดทางตรงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

4. การร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผล (Achieve Synergy) ในคําจํากัดความของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการคุณสมบัติท่ีจําเป็นอย่างยิ่งคือการร่วมกันของทุกๆส่วนประกอบของการ
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สื่อสาร ซ่ึงจําเป็นจะต้องมีเนื้อหา สัญลักษณ์และแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกัน (Single Voice) ไม่
ว่าจะเป็นการโฆษณา การส่งเสริมการขายการสื่อสาร ณ จุดขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ  

5. การสร้างความสัมพันธ์อันดี  (Build Relationships) มีความเชื่อว่าการสื่อสาร
การตลาดท่ีประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงความสัมพันธ์อันดีนี้จะส่งผลไปมาสู่การซ้ือซํ้าและจะพัฒนาเป็นความภักดีต่อตรา
สินค้าในท่ีสุด 

ลักษณะเด่นเฉพาะท่ีโดดเด่นของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Features of 
Intergrated Marketing Communication) 

ลักษณะเด่นท่ีสําคัญของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีแตกต่างจากกล
ยุทธ  ์การสื่อสารกาตลาดอ่ืน ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจถึง 9 ประการ ดังนี้คือ 

1. กลยุทธ์IMCมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดท่ีมีการระบุถึงความชัดเจนท่ี
เก่ียวเนื่องและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ขององค์กร นั่นหมายความว่านักกลยุทธ์
การตลาดแบบผสมผสานต้องทําการกําหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดให้กับตราสินค้า
ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กร หากจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของท้ังสองวัตถุประสงค์ 

2. แผนกลยุทธ์ไอเอมซี (IMC) ต้องครอบคลุมทุกขอบเขตและทุกระดับของเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือให้เกิดความกลมกลืน สอดคล้อง ต่อเนื่อง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จึงจะ
สามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการบูรณาการของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน 

3. แผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการให้ความสําคัญกับทุกลําดับและ
ประเภทของกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นให้
ความสําคัญท่ีครอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจในทุกประเภท แม้กระท่ังสาธารณชนท่ีรายล้อม
ธุรกิจอยู่ล้วนส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียงและการดําเนินงานของธุรกิจท้ังสิ้น 

4. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการต้องทําหน้าท่ีบริหารและจัดการการสื่อ
สารตราสินค้าในทุกรูปแบบ ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรเองก็ตาม ทุกคนท่ีเก่ียวข้องจะต้องเกิดการรับรู้ เชื่อมโยงและเก่ียวเนื่องกัน 

5. ทําการบริหารและบูรณาการท้ังเครื่องมือและบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อท้ังองค์กรและตราสินค้าดังจะเห็นได้ว่าเครื่องมือของกลยุทธ์ไอเอมซี (IMC) 
นั้นมีหลากหลายรูปแบบท้ังในส่วนท่ีเป็น Above-the-line และ Below-the-line ท่ีจะทําการสื่อสาร
ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายของตราสินค้าให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ซ้ือและใช้สินค้าท่ีองค์กรผลิตและจัด
จําหน่าย 
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6. ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสื่อสารการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑ์ 
ตราสินค้าและองค์กร การสื่อสารการตลาดไม่ได้เน้นเฉพาะการสื่อสารตราสินค้าเท่านั้น แต่ยังวางแผน
กลยุทธ์ท่ีครอบคลุมถึงรูปแบบของการสื่อสารท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และองค์กรอีกด้วย  

7. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการต้องมีองค์ประกอบของการผสมผสานท่ี
ครบถ้วนท้ังการสื่อสารท่ีใช้และไม่ใช้สื่อเป็นท่ีทราบกันดีว่าไม่มีรูปแบบการสื่อสารใดๆในโลกท่ีมีความ
สมบูรณ์แบบ 

8. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเน้นและครอบคลุมทุกประเภทของเนื้อหาสาระท่ีส่งไปยัง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและองค์กร
ซ่ึงต่างก็อยู่ภายใต้กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องและมีความสมํ่าเสมอคงท่ีและเป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง 

9. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการต้องทําการผสมผสานและใช้สื่อ ท่ี
หลากหลายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและองค์กร สื่อทุกประเภทต่างก็มีท้ัง
ข้อเด่นและด้อยท่ีแตกต่างกัน นั่นเป็นสาเหตุสําคัญท่ีผลักดันให้นักกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณการต้อง
เลือกใช้สื่อท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

กระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ได้พัฒนาข้ึนโดยมีกระบวนการ

ซ่ึงเริ่มโดยการเก็บข้อมูล (Database)โดยเป็นการเก็บข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าปัจจุบันซ่ึงฐานข้อมูลของ
ลูกค้า (Consumer Database) ประกอบด้วย ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร จิตวิทยา ประวัติการ
ซ้ือสินค้าและเครือข่าย (Network) ท่ีลูกค้านั้นให้ความสนใจอยู่เป็นประจํา ซ่ึงการวางแผนควรเป็น
การวางแผนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน (Outside – in) โดยผู้บริหารจะต้องนําเอาความต้องการของ
ลูกค้ามาเป็น “ตัวต้ัง” เพ่ือทราบว่าลูกค้ามีความต้องการหรือความคาดหวังอย่างไร จากนั้นจึงนําเอา 
“ความต้องการ” หรือ “ความคาดหวัง”ท้ังหมดของลูกค้ามาทําการวางแผนหรือออกแบบและ
ดําเนินการต่างๆการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation/Classification) องค์กรควรกําหนดแบ่ง
ส่วนตลาดผู้บริโภคเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้ภักดีต่อตราสินค้า (Loyal Users) เป็นกลุ่มท่ีความเก่ียวข้องหรือความผูกพันท่ีมีต่อ
ตราสินค้าร้านค้า ผู้ผลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของทัศนคติท่ีชอบพอหรือการ
สนองตอบด้วยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินค้าและการซ้ือสินค้าซํ้า ๆ นั้น 

2. กลุ่มท่ีใช้สินค้าของคู่แข่ง (Competitive Users) ซ่ึงการเปลี่ยนตําแหน่งสินค้าในใจ
ผู้บริโภค (Positioning) เป็นการช่วงชิงลูกค้าให้หันมาใช้สินค้าของทางองค์กร ท้ังนี้เปลี่ยนใจหัน
กลับไปใช้แบรนด์อีกแบรนด์ของกลุ่มเป้าหมายอาจเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสินค้าแบรนด์นั้น ๆ ซ่ึงองค์กรทุกแห่งก็ต้องพยายามปกป้องลูกค้าของตัวเองให้มากท่ีสุด  
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3. กลุ่มท่ีเปลี่ยนตราสินค้าไปมา (Swing Users) เป็นลูกค้าท่ีใช้สินค้าหลายแบรนด์ใน
เวลาเวลาเดียวกันหรือทดแทนกัน ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหากไม่มีสินค้า 
แบรนด์ท่ีต้องการก็อาจจะยินดีท่ีจะใช้สินค้าอีกแบรนด์หนึ่งทดแทนได้ ซ่ึงการแบ่งตลาดนี้จะทําให้
ทราบถึงโครงสร้างตราสินค้า (Brand Network) การท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสื่อสาร
การตลาดท้ังหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารอาจจะเป็นการโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขายหรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ ท้ังนี้
แบ่งกระบวนการออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 การกําหนดกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย (Identifying Customers/Prospects) 
เป็นข้ันตอนของการเก็บข้อมูลของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

3.2 การประเมินผลข้อมูล (Valuation) เป็นการนําข้อมูลลูกค้ามาประเมินในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

3.3 กําหนดข้อความท่ีจะสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย (Creating Delivering Message 
and Incentives) 

3.4 ประมาณผลตอบรับจากการสื่อสาร (Estimate) 
3.5 การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล (Budget Allocation and 

Evaluation) 
 
งานวิจัย เครือวัลย์ ศิลปวาณิชย์ (2555) ศึกษาเรื่อง "ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

งานวิจัยเพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือน้ํามันบริสุทธิ์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ช่วงอายุ 20-60 ปี ท่ีอาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพ จํานวน 400 ตัวอย่าง 

ผลวิจัยพบว่า ช่วงอายุ 41-50 ปี มีประสบการณ์เคยซ้ือสูงท่ีสุด เพราะช่วงอายุดังกล่าว
เริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง จึงมีความต้องการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ หรือ
สมุนไพรเพ่ือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันโรค และสาเหตุหลักในการซ้ือคือเพ่ือทดลองใช้มาก
ท่ีสุด และบริโภคเพ่ือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้านการศึกษาพบว่า การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมี
การซ้ือสูงท่ีสุด ด้านอาชีพ พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น พ่อค้า แม่ค้า และอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน 
พ่อบ้าน มีประสบการณ์เคยซ้ือสูงมากท่ีสุด ด้านรายได้อาชีพเฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้ช่วงตํ่ากว่า 
15,000 บาท มีประสบการณ์ซ้ือสูงท่ีสุด โดยท้ังสองอย่างมีทิศทางตรงข้ามกัน เนื่องจากกลุ่มท่ีซ้ือเป็น
พ่อบ้าน แม่บ้านผู้สูงอายุ ซ่ึงยังมีความเชื่อม่ันว่าน้ํามันมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสืบทอดกันมา
ยาวนาน ต่างกับคนท่ีมีรายได้สูงจะหันไปซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากต่างประเทศแทน เช่น พวก
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กลุ่มวิตามิน น้ํามันตับปลา เนื่องจากอาหารเสริมมีผลงานวิจัยรับรองเยอะกว่า และไม่แน่ใจใน
สรรพคุณของน้ํามันมะพร้าว เพราะไม่ค่อยมีผลงานวิจัยรับรอง ซ่ึงพบว่าปัจจัยในการเลือกซ้ือน้ํามัน
มะพร้าวมากท่ีสุด คือ ด้านคุณภาพของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีสะดวก หาซ้ือสินค้าได้
ง่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า และการให้ความรู้จากพนักงานขายก็มีส่วนเช่นกัน โดยปัจจัยในการสื่อสาร
การตลาด ช่องทางจากวารสารและนิตยาสาร ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับความรู้เรื่องน้ํามันมะพร้าวมีผลต่อ
ผู้บริโภคเช่นกัน เพ่ือนและครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค โดยบริโภคท่ีเคยมี
ประสบการณ์ซื้อน้ํามันมะพร้าวอยากท่ีจะซ้ือซํ้าอีก เป็นต้น 

จากข้างต้น ได้นําทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้กับงาน ดังต่อไปนี้ 
ในด้านทฤษฎีการสร้างตราสินค้ามาช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพ ียว ซ่ึงต้อง
เริ่มจากการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์ก่อน โดยต้องโยงถึงจุดแข็งของแบรนด์ ซ่ึงความคิด
ริเริ่มเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการแบรนด์ เป็นตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของแบรนด์เลยทีเดียว 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น ได้นํามาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย อะไร
เป็นสิ่งกระตุ้นในการดึงดูดใจผู้บริโภค ทําให้สามารถทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคได้ 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านต่างๆท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคเป็นต้น 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ นํามาใช้ในการคิดชิ้นงาน เพ่ือคิดสื่อให้มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้สามารถแบ่งสื่อออกเป็น Above-the-line และ Below-the-line การ
สื่อสารแบบบูรณาการนั้นไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว ไม่จําเป็นต้องมีสื่อเฉพาะแค่สื่อหลักๆท่ัวไป สามารถใช้
สื่ออ่ืนๆได้ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้เป็นหลัก จากหลักการตรงนี้จึงทําให้นํามาประยุกต์ใช้ในการ
เลือกสื่อได้ ทําให้งานมีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

งานวิจัยของนางสาวเครือวัลย์ เรื่อง "ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" นั้นมาใช้ได้ในเรื่องของการทําวิจัยเป็น
หลัก เพราะเราสามารถจํากัดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้
ตรงจุด สามารถทราบถึงเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว ปัจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือ อะไรคือความ
ต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และสิ่งสําคัญคือ เหตุผลใดผู้บริโภคถึงไม่เลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว 
เป็นต้น 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ และการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับ
น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือทําการศึกษาการรับรู้ พฤติกรรมการเลือกซ้ือของ
ผู้บริโภค ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์
ในการปรับภาพลักษณ์และวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อไป 

 
รูปแบบการทําวิจัย 

1. การทําการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมท่ัวไปเก่ียวการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามัน
มะพร้าว การรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว การรับรู้และทัศนคติท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

2. การทําการวิจัยคุณภาพ เพ่ือหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
และปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
1.1 การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ใช้การเก็บ

ข้อมูลตาม สถานท่ีท่ีคาดว่ากลุ่มตัวอย่างจะเดินทางไป และสถานท่ีท่ีขายผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวใน 
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง จํานวน 10 คน 
นอกจากนี้ผู้จัดทํายังเป็นคนแนะนําและแก้ไขในกรณีท่ีเกิดปัญหา เพ่ือให้การเก็บข้อมูลครบถ้วน และ
สมบูรณ์ท่ีสุด 

1.2. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้ทําการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลเรื่องน้ํามันพร้าวจากแหล่ง 
ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
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กลุ่มประชากร 
1. การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ คือผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18-55 ปี จํานวน 100 คน ท้ังชายและหญิง ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเคยใช้ผลิตภณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวยี่ห้อ
อ่ืนๆ และผู้ท่ีไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว โดยได้ทําการสุ่มสํารวจกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 4 สถานท่ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณแหล่งทํางานย่านสีลม, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ตึกธนาคารกสิกร
ไทยย่านราชบูรณะ, ร้านน้ํามันมะพร้าวไทยเพียว การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างใน4 สถานท่ี ใช้
การสุ่มตัวอย่างโดยกําหนดโควตาแบบสัดส่วนโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างสถานท่ีละ 40 คน 
รวมท้ังสิ้น 160 คน โดยจะเลือกเฉพาะกลุ่มท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว, น้ํามัน
มะพร้าวยี่ห้ออ่ืน และผู้ท่ีไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว โดยจะถามคําถามเบื้องต้นว่า "เคยใช้
ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวหรือไม่ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรท่ีใช้
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 สัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว (User) 
1. นางกัญณ์ฎฐ เจียมจํานันจา อายุ 55 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยเพียวมาประมาณ 3 ปี 

โดยลักษณะการใช้ คือใช้ภายใน คือ รับประทาน และการทํา Oil Pulling 
2. นางกมลวรรณ ลอดทอง อายุ 51 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยเพียวมาประมาณ 2 ปี โดย

ลักษณะการใช้ คือใช้ภายใน และภายนอก โดยการทํา Oil Pulling และบํารุงผิว 
3. นางส่อศรี โตพ่ึงพงศ์ อายุ 51 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยเพียวมาประมาณ 5 ปี โดย

ลักษณะการใช้ คือใช้ภายใน คือ รับประทาน และการทํา Oil Pulling 
กลุ่มท่ี 2 สัมภาษณ์ผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นําฎมันมะพร้าวยี่ห้ออ่ืนๆ (Switch User) 
1. นางสาวรชตวรรณ มาทรัพย์ อายุ 39 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวมาประมาณ 

2 ปี โดยลักษณะ การใช้ คือใช้ภายใน และภายนอก โดยการทํา Oil Pulling รับประทาน และบํารุง
ผิว 

2. นางสุนี มีจินดา อายุ 47 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวมาประมาณ 9 เดือน โดย
ลักษณะการใช้ คือใช้ภายใน คือ รับประทาน 

3. นางสุดา อายุ 52 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวมาประมาณ 6 เดือน โดย
ลักษณะการใช้ คือใช้ภายใน คือ รับประทาน 

กลุ่มท่ี 3 สัมภาษณ์ผู้ท่ีไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว (Non User) 
1. นางกมลลักษณ์ พรประสงค์สุง อายุ 36 ปี ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพ่ือบํารุง

ร่างกาย 
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2. นางสาวปรียานันท์ ประทุมวิง อายุ 33 ปี  ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพ่ือรักษา
สุขภาพ 

3. นายเฉลยผล ฉายัษฐิต อายุ 55 ปี ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท วิตามิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1. แนวคําถามการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม คือ แบบสอบถาม 1 ชุด  
ประกอบด้วยคําถามท้ังหมด 54 ข้อ ในลักษณะคําถามปลายปิด (Close – ended 

Questions) และปลายเปิด (Open – ended Questions) ซ่ึงให้ผู้กรอกแบบสอบถามเป็นผู้ตอบเอง 
โดยแบ่งเนื้อหาคําถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็น
แบบสอบ ถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ ข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม และเป็นคําถามปลายปิด 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ส่วนท่ี 2 สํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว โดยพิจารณาจาก
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีซ้ือ ราคาท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ เกณฑ์ใดในการซ้ือ ค่า
ใช้โดยเฉลี่ย รวมถึงปัจจัยต่างๆในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 

ส่วนท่ี 3 สํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว โดย
พิจารณาจากประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีซ้ือ ราคาท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ เกณฑ์ใด
ในการซ้ือ ค่าใช้โดยเฉลี่ย รวมถึงปัจจัยต่างๆในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

ส่วนท่ี 4 สํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว โดยพิจารณา
จากประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ สาเหตุท่ีไม่เคยซ้ือ ประภทอาหารเสริมท่ีท่านบริโภค สาเหตุท่ีซ้ืออาหาร
เสริม รวมถึงความสนใจต่างๆเก่ียวกับน้ํามันมะพร้าว 

ส่วนท่ี 5 สํารวจทัศนคติผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว ว่ามีทัศนคิตท่ีดี
ต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวหรือไม่ 

ส่วนท่ี 6 สํารวจการเปิดรับสื่อของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากการรับ
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ในชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อต่าง ได้แก่ 
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต 

2. แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ (In-depth Interview) เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้คือ ชุดคําถามในลักษณะคําถามปลายเปิด (Open – ended Questions) โดยเป็น
การสัมภาษณ์เก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว แนวคําถามเพ่ือหาจุดเด่นท่ี
แท้จริงของผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว โดยใช้วิธีการดังนี้ 

2.1 เครื่องบันทึกเสียง ใช้ในการบันทึกเสียงระหว่างสัมภาษณ์ เพ่ือช่วยรวบรวมใน
การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน 
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2.2 การจดบันทึก ใช้การจดบันทึกกับประกอบการบันทึกเสียง เพ่ือช่วยในการจด
บันทึกในส่วนท่ีเป็นใจความสําคัญ จากการสัมภาษณ์ 
 
การนําเสนอข้อมูล 

1. การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้จัดทํานําเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยท่ีการนําเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ตามจุดมุ่งหมายการวิจัย คือ การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมท่ัวไปเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามัน
มะพร้าว การรับรู้ และทัศนคติท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว และการศึกษาถึง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยนําเสนอด้วยตารางการแจกแจงความถ่ี ตารางแบบ
ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ืออธิบายข้อมูลท่ัวไป 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้จัดทํานําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยนําเสนอตามจุดมุ่งหมายการวิจัย คือ เพ่ือจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา เพ่ือ
เป็นการวิเคราะห์สรุป รายงานผล และหาความสัมพันธ์ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีจากบทท่ี2 เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ เพ่ือจะได้นําข้อมูลเรานั้นมาใช้ในการปรับภาพลักษณ์และวางแผนการสื่อสาร 
การตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการดําเนินโครงการศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์น้ํามันมะพร้าวตรา ไทยเพียว” ได้
ทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Method) โดย
แจกแบบสอบถามในละแวกย่านธุรกิจสีลม ย่านราชบูรณะ และอนุสาวรีย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เพศหญิง และชาย อายุระหว่าง 30-55 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าว และไม่เคยใช้น้ํามันมะพร้าว จํานวน 100 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

 
การสรุปผลงานวิจัยเชิงปริมาณ 

การเก็บข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด โดยแจก
แบบสอบถามในออนไลน์ (Online) 50 ชุด และภาคสนาม 50 ชุด 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้จัดทําได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเก่ียวกับการผู้ท่ีไม่เคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
ส่วนท่ี 5  ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต่อน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
ส่วนท่ี 6  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 4-1 จํานวน ร้อยละจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

หญิง  81  81 

ชาย  19  19 

รวม 100 100 

   ส
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จากตารางท่ี 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นร้อยละ 81 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 19 

 
ตารางท่ี 4-2 จํานวน ร้อยละจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18-22 ปี  38  38 

23-30 ปี  31  31 

31-40 ปี  16  16 

40-55 ปี  14  14 

มากกกว่า 55ปี   1   1 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 
38 รองลงมาได้แก่ อายุ 23-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 และอายุ 27-30 คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-3 จํานวน ร้อยละจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษา/ปวช.   3  3 

อนุปริญญา/ปวส.   3   3 

ปริญญาตรี  77  77 

ปริญญาโท   18   18 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 77 รองลงมาได้แก่ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18 และมัธยมศึกษาและปวช. คิดเป็นร้อย
ละ 3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-4 จํานวน ร้อยละจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา  29  29 

พนักงานเอกชน  43  43 

อาชีพอิสระ  11  11 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ   9   9 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   8   8 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบพนักงานเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 43 รองลงมาได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29 และอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 11 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-5 จํานวน ร้อยละจําแนกตามรายได้ (ต่อเดือน) 

รายได้ (ต่อเดือน) จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 27 27 

10,001–20,000 บาท 32 32 

20,001-30,000 บาท 6 6 

30,001-40,000 บาท 19 19 

40,001 บาทข้ึนไป 16 16 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้10,000-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาได้แก่ ผู้ท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 และ30,001-
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
ตารางท่ี 4-6 จํานวน ร้อยละจําแนกตามผู้ท่ีรู้จักผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 

ผู้ท่ีรู้จักน้ํามันมะพร้าว จํานวน ร้อยละ 

รู้จัก  98  98 

ไม่รู้จัก 2  2 

รวม  100  100 

จากตารางท่ี 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักน้ํามันมะพร้าว คิดเป็นร้อย
ละ 98 รองลงมาได้แก่ ไม่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4-7 จํานวน ร้อยละจําแนกตามผู้ท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าว 

ผู้ท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าว จํานวน ร้อยละ 
เคยใช้  81  81 

ไม่เคยใช้  19  19 

รวม   100   100 

จากตารางท่ี 4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้น้ํามันมะพร้าว คิดเป็น
ร้อยละ 81 รองลงมาได้แก่ ไม่เคยใช้ คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-8 จํานวน ร้อยละจําแนกตามลักษณะการใช้น้ํามันมะพร้าว 

ลักษณะการใช้ จํานวน ร้อยละ 

ใช้ภายใน (รับประทาน)  53  53 

ใช้ภายนอก (ทาผิว, หมักผม, ทาค้ิว)  47  47 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้ภายใน คิดเป็น
ร้อยละ 53 รองลงมาได้แก่ ใช้ภายนอก คิดเป็นร้อยละ 47 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-9 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว 

สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  10  10 

รักษาโรค  2  2 

ลดความอ้วน  4  4 

บํารุงผิว  40  40 

อยากทดลองใช้   28   28 

อ่ืนๆ 15 15 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเหตุท่ีซ้ือเพ ื่อบํารุงผิว คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่ อยากทดลองใช้ คิดเป็นร้อยละ 28 และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง คิดเป็น
ร้อยละ 10 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-10 จํานวน ร้อยละจําแนกตามราคาท่ีเลือกซ้ือ (ต่อชิ้น) 

ราคาท่ีเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 200 บาท 40 40 

201-300 บาท  31 31 

301-400 บาท  17 17 

401-500 บาท  7 7 

มากกว่า 500 บาท  6 6 

รวม 100             100 

จากตารางท่ี 4-10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือน้ํามันมะพร้าวในราคา น้อย
กว่า 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่ 201-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และ301-400 
บาท คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-11 จํานวน ร้อยละจําแนกตามปริมาณท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว (ต่อชิ้น) 

ปริมาณท่ีเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 
อาทิตย์ละครั้ง  11 11 

2-3อาทิตย์ครั้ง  5 5 

เดือนละครั้ง  13 13 

2เดือนครั้ง  20 20 

6เดือนครั้ง  19 19 

ปีละครั้ง  15 15 

อ่ืนๆ  17 17 

รวม 100               100 

จากตารางท่ี 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปริมาณท่ีเลือกซ้ือ คือ 2 เดือน
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาได้แก่ 6 เดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19 และเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 13 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-12 จํานวน ร้อยละจําแนกตามเกณฑ์ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

เกณฑ์ในการเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 
ยี่ห้อท่ีมีความน่าเชื่อถือ 31  22 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 68  48 

แพคเกจ 7   5 

ราคาท่ีเหมาะสม 35   24 

อ่ืนๆ 2   1 

รวม 143 100 

จากตารางท่ี 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ในการเลือกซ้ือจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ ราคาท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 24 และ 
ยี่ห้อท่ีมีความน่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละ 22 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-13 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 85  52 

งานแสดงสินค้า 42  25 

อินเทอร์เน็ต 8   5 

ซ้ือจากพนักงานขายตรง 17   10 

อ่ืนๆ 13   8 

รวม 165 100 

จากตารางท่ี 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาได้แก่ งานแสดงสินค้า คิดเป็นร้อยละ 25 และ ซ้ือจาก
พนักงานขายตรง คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-14 จํานวน ร้อยละจําแนกตามผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ จํานวน ร้อยละ 
พนักงานขาย 7  7 

ทางอินเทอร์เน็ต 19  19 

เพ่ือนหรือครอบครัวแนะนํา 40   40 

จากความต้องการของตัวเอง 29   29 

อ่ืนๆ 5   5 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนหรือ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่ จากความต้องการของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 29 และ 
ทางอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-15 จํานวน ร้อยละจําแนกตามปัญหาท่ีพบเม่ือใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 

ปัญหาท่ีพบเม่ือใช้ จํานวน ร้อยละ 
ไม่พบปัญหา 22 22 

มีกลิ่นเหม็นหืน 27 27 

ทานยาก คลื่นไส้ ติดคอ 11 11 

ราคาแพง 21 21 

หาซ้ือยาก 11 11 

อ่ืนๆ 8 8 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกล่ินเหม็นหืน คิดเป็นร้อยละ 
27 รองลงมาได้แก่ ไม่พบปัญหา คิดเป็นร้อยละ 22 และราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 21 ตามลําดับ 
 
ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
ตารางท่ี 4-16 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสถานท่ีท่ีรู้จักน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

สถานท่ีท่ีรู้จักไทยเพียว จํานวน ร้อยละ 

พนักงานขาย 73 73 

ทางอินเทอร์เน็ต 3 3 

เพ่ือนหรือครอบครัวแนะนํา 0 0 

จากความต้องการของตัวเอง 8 8 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพีย
วจากพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาได้แก่ จากความต้องการของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
8 และทางอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-17 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 
มีการรับรองคุณภาพ 34 34 

ทานง่าย 3 3 

กลิ่นหอม 6 6 

แพคเกจน่าสนใจ 0 0 

ราคาเหมาะสม 3 3 

คนรู้จักแนะนํา 50 50 

อ่ืนๆ 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทย
เพียวเพราะคนรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ มีการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 
34 และกลิ่นหอม คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-18 จํานวน ร้อยละจําแนกตามช่องทางเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

ช่องทางเลือกซ้ือไทยเพียว จํานวน ร้อยละ 
ตลาดน้ําอัมพวา 7 7 

สั่งซ้ือจากโรงงาน 17 17 

พนักงานขายตรง 24 24 

งานแสดงสินค้า 17 17 

อ่ืนๆ 34 34 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตรา
ไทยเพียวจากท่ีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาได้แก่ จากพนักงานขายตรง คิดเป็นร้อยละ 24 
และงานแสดงสินค้า คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลําดับ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-19 จํานวน ร้อยละจําแนกตามการหาซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

การหาซ้ือไทยเพียว จํานวน ร้อยละ 
หาซ้ือยาก 56 56 

หาซ้ือไม่ยาก 44 44 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทย
เพียวยาก คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาได้แก่ หาซ้ือไม่ยาก คิดเป็นร้อยละ 44 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-20 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความต้องการซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวใช้ต่อไป 

ความต้องการใช้ต่อ จํานวน ร้อยละ 

อยาก 97 97 

ไม่อยาก 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากใช้น้ํามันมะพร้าวตราไทย
เพียวต่อ คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมาได้แก่ ไม่อยากใช้ต่อ คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลําดับ 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการผู้ท่ีไม่เคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
ตารางท่ี 4-21 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสาเหตุท่ีไม่เคยเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว 

สาเหตุท่ีไม่เคยเลือกซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายจริง 36 36 

หาซ้ือได้ยาก 6 6 

บริโภคอาหารเสริมอยู่ก่อนแล้ว 9 9 

ราคาแพง 6 6 

ไม่ชอบกลิ่นและรสชาติ 17 17 

ไม่รู้จัก 13 13 

อ่ืนๆ 13 13 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าว
เนื่องจากไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริง คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาได้แก่ ไม่ชอบกลิ่นและ
รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 17 และไม่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 13 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-22 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสาเหตุท่ีบริโภคอาหารเสริม 

สาเหตุท่ีบริโภคอาหารเสริม จํานวน ร้อยละ 

มีผลงานวิจัยรองรับ 21 21 

บํารุงร่างกายให้แข็งแรง 50 50 

รักษาโรค 4 4 

ราคาท่ีเหมาะสม 0 0 

ยี่ห้อมีความน่าเชื่อถือ 4 4 

บํารุงผิวพรรณ 18 18 

อ่ืนๆ 4 4 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคอาหารเสริมเพ่ือบํารุง
ร่างกายให้แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่  มีผลงานวิจัยรองรับ คิดเป็นร้อยละ 21 และ
บํารุงผิวพรรณ คิดเป็นร้อยละ 18 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4-23 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความต้องการบริโภคน้ํามันมะพร้าวถ้าได้รับความรู้ 

ความต้องการถ้าได้รับความรู้ จํานวน ร้อยละ 

อยาก 84 84 

ไม่อยาก 16 16 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากบริโภคน้ํามันมะพร้าวถ้า
ได้รับความรู้ คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาได้แก่ ไม่อยาก คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลําดับ 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-24 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความสนใจซ้ือน้ํามันมะพร้าวถ้ามีการรับรองคุณภาพ 

ความสนใจถ้ามีการรับรอง จํานวน ร้อยละ 
สนใจ 92 92 

ไม่สนใจ 8 8 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจน้ํามันมะพร้าวถ้ามีการ
รับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาได้แก่ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4-25 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความสนใจซ้ือน้ํามันมะพร้าวถ้ารับประทานง่ายและกลิ่น
หอม 

ความสนใจถ้าทานง่ายและกล่ินหอม จํานวน ร้อยละ 
สนใจ 94 94 

ไม่สนใจ 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจน้ํามันมะพร้าวถ้าทานง่าย
และกล่ินหอม คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาได้แก่ ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-26 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความเชื่อในสรรพของคุณน้ํามันมะพร้าว 

ความเช่ือในสรรพคุณ จํานวน ร้อยละ 

เชื่อ 68 68 

ไม่เชื่อ 32 32 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่ือในสรรพคุณของน้ํามัน
มะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาได้แก่ ไม่เชื่อ คิดเป็นร้อยละ 32 ตามลําดับ 

 

 

 
  

   ส
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ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต่อน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
ตารางท่ี 4-27 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความรู้สึกเม่ือได้เห็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว
ตราไทยเพียว 

ความรู้สึกเม่ือได้เห็นตราสินค้า จํานวน ร้อยละ 
เชยและไม่ทันสมัย 19 19 

ไม่น่าเชื่อถือ 1 1 

น่าสนใจ 35 35 

เฉยๆ 37 37 

อ่ืนๆ 9 9 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆเม่ือได้เห็นตราสินค้า 
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาได้แก่ น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 35 และเชยและไม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 
19 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4-28 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความรู้สึกเม่ือได้ยินชื่อและเห็นผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตรา
ไทยเพียว 

ความรู้สึกเม่ือได้ยินช่ือและเห็นผลิตภัณฑ์ จํานวน ร้อยละ 

เชยและไม่ทันสมัย 12 12 

ไม่น่าเชื่อถือ 1 1 

น่าสนใจ 39 39 

เฉยๆ 41 41 

อ่ืนๆ 6 6 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆเม่ือได้ยินช่ือและเห็น
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาได้แก่ น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 39 และเชยและไม่ทันสมัย คิด
เป็นร้อยละ 12 ตามลําดับ 

 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 4-29 จํานวน ร้อยละจําแนกตามความต้องการทดลองใช้น้ํามันมะพร้าว ถ้าช่วยในการ
ป้องกันโรคได้ 

ความต้องการทดลองใช้ จํานวน ร้อยละ 

ต้องการ 84 84 

ไม่ต้องการ 16 16 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะทดลองใช้น้ํามัน
มะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาได้แก่ ไม่ต้องการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลําดับ 

 
ส่วนท่ี 6 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
ตารางท่ี 4-30 จํานวน ร้อยละจําแนกตามช่องทางท่ีเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 

ส่ือ จํานวน ร้อยละ 

อินเทอร์เน็ต  73 39.2 

โทรทัศน์  49 26.3 

วิทยุ  18  9.7 

สื่อนอกบ้าน  18  9.7 

นิตยสาร  11  5.9 

หนังสือพิมพ์   6  3.2 

งานเสดงสินค้า/Event   5  2.6 

โบว์ชัวร์/แผ่นพับ   3  1.6 

อ่ืนๆ   3  1.6 

รวม 186               100 

จากตารางท่ี 4-30 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาได้แก่ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 26.3 และสื่อ
นอกบ้านและสื่อวิทยุ ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-31 จํานวน ร้อยละจําแนกตามโซเชียลมีเดียท่ีใช้เป็นประจํา 

Social Media จํานวน ร้อยละ 
เฟซบุ๊ก (Facebook)  94  43.4 

ยูทูป (Youtube)  56                  26 

อินสตาแกรม (Instagram)  54  25.1 

ทวิตเตอร์ (Twitter)   9   4.2 

บล็อกเกอร์ (Blogger)   2   0.9 

รวม 215                100 
 

จากตาราง 4-31 พบว่า Social Media ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้คือเฟซบุ๊ก 
คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาได้แก่ยูทูป คิดเป็นร้อยละ 26 และอินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 25.1 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4-32 จํานวน ร้อยละจําแนกตามสื่อนอกสถานท่ีท่ีพบเห็นเป็นประจํา 

ส่ือนอกสถานท่ี จํานวน ร้อยละ 

สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า 35 35 

สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า 34 34 

ป้ายโฆษณาการแจ้ง (Billboard) 27 27 

โปสเตอร์ (Poster) 4 4 

อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100                100 

จากตาราง 4-32 พบว่า สื่อนอกสถานท่ี ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบเห็นคือส่ือ
โฆษณาในห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาได้แก่สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 
34 และป้ายโฆษณาการแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 27 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-33 จํานวน ร้อยละจําแนกตามห้างสรรพสินค้าท่ีไปบ่อยมากท่ีสุด 

ห้างสรรพสินค้า จํานวน ร้อยละ 
Big C 9 9 

Central 40 40 

Lotus 21 21 

The Mall 11 11 

Paragon 15 15 

อ่ืนๆ 4 4 

รวม 100                100 

จากตาราง 4-33 พบว่า ห้างสรรพสินค้า ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปบ่อยท่ีสุด
คือCentral คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่Lotus คิดเป็นร้อยละ 21 และParagon คิดเป็นร้อย
ละ15 ตามลําดับ 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นจํานวน 100 คน และ จากการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นจํานวน 9 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง30-55 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี เป็นวัยทํางาน และมีรายได้ต่อบุคคลมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก และเคยใช้น้ํามันมะพร้าว โดยส่วนใหญ่ใช้ภายในคือใช้

รับประทาน สาเหตุท่ีซ้ือน้ํามันมะพร้าวเพราะต้องการบํารุงผิวพรรณ ราคาท่ีเลือกซ้ือต่อชิ้นคือ 201-
300 บาท ปริมาณท่ีเลือกซ้ือต่อชิ้นคือ 100 มิลลิลิตร ความถ่ีในการซ้ือน้ํามันมะพร้าวคือ 2เดือนต่อ
ครั้ง โดยเกณฑ์ในการเลือกซ้ือคือ เลือกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก
ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือคือ เพ่ือนหรือครอบครัวแนะนํา ปัญหาท่ีพบในการซ้ือน้ํามัน
มะพร้าวคือ มีกลิ่นเหม็นหืน ซ่ึงน้ํามันมะพร้าวได้ผลตามความต้องการ และต้องการใช้ต่อไป 

3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวจากเพ่ือนหรือ

ครอบครัวแนะนํา โดยเลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวเพราะคนรู้จักแนะนํา เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี
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งานจัดแสดงสินค้า ซ่ึงส่วนใหญ่คิดว่าน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวหาซ้ือยาก และอยากท่ีจะใช้ต่อไปใน
อนาคต 

4. พฤติกรรมผู้ท่ีไม่เคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เลือกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวเพราะไม่แน่ใจว่ามี

ประโยชน์ต่อร่างกายจริง ซ่ึงส่วนใหญ่บริโภคอาหารเสริมอยู่ก่อนแล้ว และบริโภคอาหารเสริมเพราะ
ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง รองลงมาคือ มีผลวิจัยรองรับ ซ่ึงจะเกิดความต้องการท่ีจะบริโภคน้ํามัน
มะพร้าวถ้าไทยเพียวมีการให้ความรู้ มีความสนใจในน้ํามันมะพร้าวถ้ามีการรับรองคุณภาพ มีความ
สนใจถ้ามีน้ํามันมะพร้าวท่ีทานง่ายและกลิ่นหอม ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญมีความเชื่อในสรรพคุณ
ของน้ํามันมะพร้าว 

5. ทัศนคติท่ีมีต่อน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆเม่ือเห็นตราสินค้าไทยเพียว และรู้สึกเฉยๆเม่ือเห็น

ผลิตภัณฑ์และได้ยินชื่อไทยเพียว โดยส่วนใหญ่คิดว่าแพ็คเกจมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ มีความสนใจถ้า
ไทยเพียวมีการผลิตจากโรงงานท่ีผลิตน้ํามันมะพร้าวให้มากกว่า50ยี่ห้อ ซ่ึงส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะ
ทดลองถ้าทราบน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวสามารถป้องกันโรคได้ 

6. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารท่ัวไปจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 

รองลงมาคือโทรทัศน์ และสื่อนอกบ้าน ตามลําดับ ส่วนโซเชียลมีเดียท่ีใช้เป็นประจํา คือ เฟซบุ๊ก, 
อินสตาแกรม และ ยูทูป ตามลําดับ และสื่อท่ีพบเห็นนอกสถานท่ีเป็นประจําคือ สื่อในห้างสรรพสินค้า 
ซ่ึงห้างสรรพสินค้าท่ีไปเดินบ่อยมากท่ีสุดคือ Central 
 
การสรุปผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

การเก็บข้อมูลและสรุปผลลงานวิจัยจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าว ผู้ท่ีเคยใช้น้ํามัน
มะพร้าวตราไทยเพียว และผู้ ท่ีไม่เคยใช้น้ํามันมะพร้าว จํานวน 9 คน โดยเป็นคําถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช้น้ํามันมะพร้าวและทัศนคติท่ีมีน้ํามันมะพร้าวท้ังยี่ห้ออ่ืน และยี่ห้อไทยเพียว โดย
วิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้ 

1. ผู้ท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าวย่ีห้ออ่ืน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้น้ํามันมะพร้าวยี่ห้ออ่ืนมากก่อน เม่ือ

ให้ทดลองทานน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว พบว่าสามารถแยกแยะความต่างระหว่างน้ํามันมะพร้าวท่ี
เคยใช้เป็นประจํากับน้ํามันพร้าวตราไทยเพียวออกได้อย่างชัดเจน ซ่ึงพูดกันว่าน้ํามันมะพร้าวตราไทย
เพียวมีกลิ่นท่ีหอม และทานง่ายมากกว่ายี่ห้อท่ีเคยใช้เป็นประจํา ซ่ึงจากสอบถามพบว่าปัญหาท่ีพบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

มากท่ีสุดคือ กลิ่นเหม็นหืน โดยผู้ท่ีรับประทานอยู่แล้วนั่นมีความรู้เรื่องน้ํามันมะพร้าวเป็นอย่างดี 
สามารถบอกถึงสรรพคุณของน้ํามันมะพร้าวได้ และเห็นผลลัพธ์เม่ือใช้น้ํามันมะพร้าว โดยมีความ
ต้องการท่ีจะใช้น้ํามันมะพร้าวต่อ แต่ติดท่ีราคาแพง และหายี่ห้อท่ีถูกใจไม่ได้  

2. ผู้ท่ีใช้น้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 
จากการทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ท่ีใช้น้ํามันมะพร้าวตราไทย

เพียว พบว่าไม่พบปัญหาใดๆเลยจากการใช้ยี่ห้อนี้ รู้สึกถูกใจกับกลิ่นหอม และรับประทานง่าย โดย
ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องน้ํามันมะพร้าวอยู่แล้ว และต้องการท่ีจะใช้ยี่ห้อนี้ต่อไปเรื่อยๆ รู้สึกถูกใจ และ
อยากแนะนําให้คนใกล้ตัวได้ใช้เหมือนกัน 

3. ผู้ท่ีไม่เคยใช้น้ํามันมะพร้าว 
จากการทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยใช้น้ํามันมะพร้าว พบว่าส่วน

ใหญ่รู้จักน้ํามันมะพร้าวกันทุกคน แต่เม่ือถามถึงประโยชน์จริงๆของน้ํามันมะพร้าวกลับไม่รู้แน่ชัด รู้แค่
ว่ามันดีแต่ไม่ทราบว่ามันดีอย่างไร โดยส่วนใหญ่ไม่เลือกทานน้ํามันมะพร้าวเพราะว่ารับประทาน
อาหารเสริมอยู่แล้ว เนื่องจากไม่แน่ใจในสรรพคุณของน้ํามันมะพร้าว เพราะไม่มีผลวิจัยรองรับ และ
คิดว่าทานยาก มีกลิ่นเหม็นหืน เม่ือได้ลองดมน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รู้สึกพอใจในกลิ่นหอมของน้ํามันมะพร้าว รู้สึกอยากท่ีจะรับประทาน และมีความสนใจหากได้รับ
ความรู้ ส่วนใหญ่มีความเชื่อในสรรพคุณของน้ํามันมะพร้าว แต่แค่ไม่มีข้อมูลผลการวิจัยทางการแพทย์
ให้ศึกษาเท่านั้น 

จากแนวความคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษามารวมถึงการวิเคราะห์แบรนด์น้ํามันมะพร้าว 
และผลจากตราไทยเพียวโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ทําให้นําข้อมูล
ต่างๆเหล่านี้ไปใช้เพ่ือสร้างตราสินค้าให้กับน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากการวัดการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายพบว่า 98 จาก 100 คน รู้จัก
น้ํามันมะพร้าวอยู่แล้ว แต่ไม่มีความรู้ในสรรพคุณของน้ํามันมะพร้าว มีความไม่แน่ใจในประโยชน์ของ
น้ํามันมะพร้าว ปัญหาท่ีพบมากกว่าท่ีสุดคือ กลิ่นเหม็นหืน ซ่ึงน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวมีจุดเด่น
ตรงท่ีมีกลิ่นหอมเนื่องจากผลิตจากมะพร้าวน้ําหอม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พอใจเม่ือได้ทดลองใช้น้ํามัน
มะพร้าวตราไทยเพียว ถ้าเราสามารถสร้างตราสินค้าท่ีมีจุดเด่น แตกต่างจากน้ํามันมะพร้าวยี่ห้ออ่ืนๆท่ี
มีความจําเจ และดูเหมือนๆกันได้ โดยดึงจุดเด่นท่ีกลิ่นหอมพร้อมท้ังหึความรู้ในประโยชน์ของน้ํามัน
มะพร้าวได้ จะทําให้เราสามารถสร้างตราสินค้าน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวเป็นท่ีรู้จักได้ง่ายอย่าง
แน่นอน โดยเราเลือกการวางแผนการสื่อสารโดยใช้เลือกเครื่องมือท่ีคาดว่าน่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากท่ีสุด คือ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อแนวใหม่ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ และการส่งเริมการขาย
ต่างๆ 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 
 

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและบูรณาการให้กับน้ํามันมะพร้าว
ตราไทยเพียวก่อนท่ีจะผลิตชิ้นงาน จําเป็นจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกําหนดแนวทางของแผนงาน
สร้างสรรค์ โดยนําข้อมูลสําคัญมาเติมในแบบร่างแผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์ดังนี้ 
 
ท่ีมาของปัญหา (Advertising Problem) 

ปัญหาในการโฆษณา คือ ผลิตภัณฑ์มีจุดแข็ง แต่ยังมีคนรู้จักไม่มากนัก ผู้บริโภคยังมี
ความเข้าใจผิดๆเก่ียวกับน้ํามันมะพร้าวอยู่ ว่าน้ํามันมะพร้าวทําให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความ
ดันโลหิต เป็นต้น ทําให้ต้องให้ความรู้ในเรื่องนี้ เพ่ือสร้างทัศนคติและถูกต้องให้กับผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร (Marketing Communication Objectives) 

1. การสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (Awareness) 
2. การสื่อสารให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีน่าจดจําและเป็นแบรนด์แรกของน้ํามันมะพร้าวท่ีจะ

เลือกบริโภค (Top-of-Mind) 
3. การสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการจะทดลองผลิตภัณฑ์ (Trial) และเกิดการ

ซ้ือซํ้า (Repurchase) 
 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) 

กลุ่มวัยทํางาน เพศหญิง อายุต้ังแต่ 28 – 55 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ลักษณะทางด้านประชากร (Demographic) ด้านจิตวิทยา (Psychographic) วิถีชีวิต (Lifestyle) 
และทัศนคติ (Attitude) ดังนี้ ด้านประชากร เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 30 – 50 ปี ส่วนใหญ่เป็นวัย
ทํางานท่ีเริ่มม่ันคง มีรายได้ประมาณ 20,000 บาทข้ึนไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้านจิตวิทยา 
วิถีชีวิตและทัศนคติ เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจเรื่องสุขภาพ รักธรรมชาติ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ 

“แนนหญิงสาววัย 30 ปี วัยทํางาน รูปร่างดี กําลังทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
เช้าต่ืนมาแวะออกกําลังกายก่อนออกไปทํางานใจกลางเมืองอันแสนวุ่นวาย ถึงท่ีทํางานก็นั่งทํางาน
หน้าคอมพิวเตอร์ พักกลางวันชอบไปกินส้มตําแถวบริษัทกับเพ่ือน กลับมาก่อนเริ่มทํางานเปิดอ่าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิตยสารก่อนเริ่มงาน ตกเย็นรับประทานสลัดผัก กลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน ก่อนนอนชอบ
เล่น social network”  
 

แนวคิดในการส่ือสารการตลาด (Communication Concept) 

What to say :  น้ํามันมะพร้าวเรามีกลิ่นหอม และทําให้อายุยืน 
Concept :  หอมกันไปจนแก่ 
ท่ีมาของแนวความคิด คือ เนื่องจากน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวมีจุดเด่นอยู่ท่ีความหอม

เนื่องจากผลิตจากมะพร้าวน้ําหอม และยังมีสรรพคุณในการช่วยรักษาสุขภาพจึงทําให้อายุยืน จน
สามารถหอมกับคนท่ีรักได้ไปจนแก่ 
 
แนวทางการนําเสนอ 

How to say :  นําเสนอแนวคิดผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ  
 
กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Strategy) 

ส่วนท่ี 1 สร้างการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Awareness) 

ส่วนท่ี 2 สร้างประสบการณ์ทางตรงให้กับผู้บริโภค (Experience) 

ส่วนท่ี 3 สร้างการตัดสินใจให้ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์ (Action) 

 
ตารางท่ี 5-1 ภาพรวมการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านสัญลักษณ์แบรนด์ใหม่ 

เอกลักษณ์ของแบรนด์ 
(Core Brand Identity) 

ตัวอย่างการสร้างเอกลักษณ์ 

ชื่อแบรนด์ Thaipure Coconut Oil 

โลโก้ 

 
สโลแกน เติมความหอมให้ชีวิตมีแต่เรื่องหอมๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เครื่องมือในการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 

 

     การออกแบบสื่อต่าง ๆ จะแยกตามส่วนประสมทางการตลาด (4P) คือ ผลิตภัณฑ์ 
(Product), ราคา (Price), สถานท่ีจัดจําหน่าย (Place), และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
สําหรับจุลนิพนธ์เล่มนี้เป็นการออกแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  
 
การออกแบบ Packaging and Design 

ออกแบบให้มีการใช้ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมี
การปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ถือถนัดมือ มีการออกแบบปากขวดให้เทง่ายข้ึน ป้องกันการหก มีการ
ออกแบบคู่มือและวิธีใช้เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการใช้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 5-1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว และ
จุดเด่นของแบรนด์ว่ามีความแตกต่างยังไงกับคู่แข่ง โดยจะลงสื่อในรายการสุขภาพ ซ่ึงตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนรักสุขภาพ 

เนื้อหาในภาพยนตร์โฆษณา คือหัวหน้ากําลังเดินตรวจงานอยู่ หยุดชะงักเม่ือได้ยินบท
สนทนาของชายหญิงคู่หนึ่ง ซ่ึงเป็นพนักงานบริษัทกําลังคุยกัน ในบทสนทนาจะออกแนวเหมือนคู่รัก
กําลังจะจีบกัน เป็นการหลอกล่อว่าฝ่ายชายต้องการหอมฝ่ายหญิง หัวหน้าท่ีกําลังแอบฟังอยู่ก็เกิด
อาการไม่พอใจ จึงเดินเข้ามาห้าม เม่ือเดินเข้ามาเห็นจึงพบว่าท่ีบอกว่าหอมคือความหอมของ
ผลิตภัณฑ์นั่นเอง หัวหน้าจึงเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง 

 

ภาพ การกระทํา เสียง 

 

 

 

M.S.: ณ Office แห่ง

หนึ่ง หัวหน้ากําลังเดิน

ตรวจงาน 

 

SFX: เสียง

Ambient office 

 

 

 

M.S.: หัวหน้าหยุดชะงัก

กับเสียงคนคุยกัน 

 

ช: อ้ืมม หอมจัง 

ภาพท่ี 5-2 ภาพยนตร์โฆษณา 
 

   ส
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E.C.U.: ซูมปากผู้หญิง 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

เย้ายวน 

ญ: บ้า น่า 

 

 

 

C.U.: ผู้ชายสะกิดผู้หญิง 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

เย้ายวน 

ช: หอมจริงๆนะ 

ขอหอมได้ป่ะ 

 

 

 

 

E.C.U.: ซูมลูกกระเดือก 

 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

เย้ายวน 

ญ: ไม่เอา ไม่ให้

หรอก 

 

 

 

C.U: หัวหน้าเริ่มสงสัย 

 

 

ภาพท่ี 5-2 ภาพยนตร์โฆษณา (ต่อ) 
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M.S.: หัวหน้าเริ่มสงสัย

มากข้ึน พร้อมมองหา

ท่ีมาของเสียง 

 

ช: ถ้าอยากให้เค้า

อยู่ด้วยนานๆก็ต้อง

ให้หอมบ่อยๆสิ 

 

 

 

C.U.S.: ซูมปากผู้หญิง 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

เย้ายวน 

 

 

 

 

E.C.U.: ผู้หญิงยิ้มเขินๆ 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

ช: เค้าจะได้อายุ

ยืนๆอยู่กับเธอไป

จนแก่เลยไงละ 

 

 

 

E.C.U.: ผู้ชายกัดปาก 

หื่นๆ 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

เย้ายวน 

ภาพท่ี 5-2 ภาพยนตร์โฆษณา (ต่อ) 
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M.S.: หัวหน้าทนฟังต่อ

ไม่ไหว  

 

ญ: อ่ะ ให้ก็ได้ 

 

 

 

M.S.: หัวหน้าโมโห และ

ไม่พอใจ 

 

หัวหน้า: นี่ พวก

เธอจะทําอะไรกัน

นะ 

 

 

 

M.S.: ชายและหญิงหัน

มาหาหัวหน้า พร้อมกับ

หยิบน้ํามันมะพร้าวให้

หัวหน้าดู 

 

ญ: อะไรค่ะบอส นี่

น้ํามันมะพร้าวหอม

มากเลยนะคะ 

 

 

 

M.S.: หัวหน้าโมโห ดึง

น้ํามันมะพร้าวออกจาก

มือผู้หญิง 

 

หัวหน้า: นี่มันเวลา

งานมาหอมมาเหิม

อะไรตอนนี้ เอามา

ให้ผมนี่ 

ภาพท่ี 5-2 ภาพยนตร์โฆษณา (ต่อ) 
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M.S.: ผู้หญิงโกรธผู้ชาย 

 

ญ: ก็บอกแล้วว่า

เด๋ียวค่อยหอมๆ 

 

 

 

C.U.: อ้ืม หอมจริงๆ 

 

SFX: เพลงเซ็กซ่ี 

เย้ายวน 

 

 

 

ข้ึน Package Thaipure 

 

 ภาพท่ี 5-2 ภาพยนตร์โฆษณา (ต่อ) 

 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว 
และทราบจุดเด่นของแบรนด์ว่ามีความแตกต่างยังไงกับคู่แข่ง โดยจะลงสื่อในนิตยสารเพ่ือสุขภาพ เช่น 
นิตยาสารชีวจิต และHealth and Crusine ซ่ึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนรักสุขภาพ 

สื่อสิ่งพิมพ์เราจะแบ่งออกเป็น Print Ad และAdvertorial ซ่ึงในส่วนของ Print Ad จะ
เป็นการออกแบบในรูปแบบของคน และกราฟฟิก ในรูปแบบคนจะเป็นเหมือนชาย หญิงคู่หนึ่งป้อน
น้ํามันมะพร้าวให้กัน โดยจะมีคําพูดข้ึนว่า "หอมกันทุกวัน จะได้หอมกันไปนานๆ" มีสองความหมาย
คือ หอมในท่ีแรกหมายถึงการรับประทานน้ํามันมะพร้าว อีกหอมคือหอมแก้มกัน ถ้าหอมกด้วยน้ํามัน
มะพร้าวทุกวัน จะทําให้เราหอมแก้มกันไปได้นาน ในรูปแบบของกราฟฟิก จะเป็นเหมือนคู่รัก

   ส
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เหมือนกัน แต่เป็นในรูปแบบของมะพร้าว ต้ังแต่เริ่มกัน มีการให้น้ํามันมะพร้าวแก่กัน จึงทําให้
สามารถครองคู่รักกันได้ไปจนแก่ สุดท้ายก็ออกมาเป็นน้ํามันมะพร้าว 

ในส่วนของ Advertorial รูปแบบกราฟฟิก จะเป็นเหมือนบันไดงู โดยจะเป็นการให้
ความรู้ผ่านการเล่นเกมบันไดงู ซ่ึงถ้าตกไปในช่องท่ีให้ความรู้เก่ียวกับน้ํามันมะพร้าวท่ีถูกจะได้แต้มเดิน
ต่อ แต่ถ้าตกไปในช่องท่ีน้ํามันมะพร้าวผิดๆ จะโดนถอยหลังลงไป ในรูปแบบของคนจะเป็นแนว 
Testimonial คือเป็นการให้คู่รักเล่าถึงเหตุผลท่ีครองคู่กันมานานถึง10ปี และทําไมถึงได้ใช้น้ํามัน
มะพร้าว มีการบอกข้อดีต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 5-3 สื่อสิ่งพิมพ์ (1) 
 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 5-4 สื่อสิ่งพิมพ์ (2) 
 
 

 
 

   ส
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ภาพท่ี 5-5 สื่อสิ่งพิมพ์ (3) 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-6 สื่อสิ่งพิมพ์ (4) 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

ส่ือ Online Communication 

สื่อเฟซบุ๊ก มีการใช้กราฟฟิก เพ่ือให้ดูเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน มีการใช้มะพร้าว
สองลูกหอมกันเพ่ือให้ตรงกับแนวความคิด      

 

ภาพท่ี 5-7 สื่อเฟซบุ๊ก 
 
เว็บไซต์ (Website) 

เว็บไซต์ ก่อนเข้าหน้าหลัก จะเป็นเหมือนมะพร้าวสองลูก เข้ามาใกล้กัน หอมกันจน
ออกมาเป็นน้ํามันมะพร้าว ส่วนในหน้า Home จะมีการบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และมีการ
บอกเคล็ดลับในการใช้น้ํามันมะพร้าว ในส่วนด้านล่างมีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งข้ึน มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ได้ชม และด้านขวาสุดจะเป็นคลิปของดร.ณรงค์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้คําแนะนํา
ต่างๆ เพ่ือให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 5-8 หน้าแรก (Enter Site) ก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ (Website) 

 

 
ภาพท่ี 5-9 หน้าแรก (Home) ของเว็บไซต์ (Website) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Infographic เป็นการให้ข้อมูลแบบกะทัดรัด และเข้าใจง่ายในรูปแบบกราฟฟิก โดย
แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ คุณสมบัติท่ีดีของน้ํามันมะพร้าว การกําเนิดของน้ํามันมะพร้าว และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากน้ํามันมะพร้าว 

 

ภาพท่ี 5-10 การออกแบบInfographic 
 
 
 
 
 

   ส
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กิจกรรมเชิงการตลาด (Event)  

1) กิจกรรม "เพราะชีวิตขาดหอมไม่ได้" เป็นการจัดคอนเสิร์ต โดยต้องซ้ือผลิตภัณฑ์ให้
ครบ 500 บาทเพ่ือแลกรับบัตรเข้างาน ซ่ึงในงานคอนเสิร์ตจะเป็นเพลงแนวสบายๆ เพ่ือให้ชีวิตมีแต่
ความหอม คือเป็นการผ่อนคลาย ให้ชีวิตดีข้ึนนั่นเอง 

 

ภาพท่ี 5-11 การออกแบบโปสเตอร์งานกิจกรรมเชิงการตลาด Event (1) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) กิจกรรม "อยากหอมเธอไปจนแก่" เป็นกิจกรรมให้ส่งเรียงความเก่ียวกับเรื่องราวความ
รักเข้ามา เพ่ือลุ้นรางวัลต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ มัลดีฟ และรับน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวไปใช้ตลอดปี 

 

 

ภาพท่ี 5-12 การออกแบบโปสเตอร์งานกิจกรรมเชิงการตลาด Event (2) 

   ส
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3) กิจกรรพิเศษท่ีจัดในช่วงเทศกาลต่าง อาทิเช่น วันพ่อ วันแม่ และวันวาเลนไท โดย
เป็นการไปออกบูทท่ีงาน OTOP เพ่ือสุขภาพ ในงานจะมีแขกรับเชิญคือ คุณกาละแมร์ มาร่วมเป็น
พิธีกรในงาน และร่วมสนุกไปกับกิจกกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Detox, การทําอาหารด้วยน้ํามัน
มะพร้าว, การบอกเคล็ดลับการรับประทานน้ํามันมะพร้าว และยังมีแขกรับเชิญคือ ดร.ณรงค์มาร่วม
แนะนํา พร้อมท้ังให้ข้อมูลเก่ียวกับน้ํามันมะพร้าวต่างๆ ภายในงานยังมีการแจกคูปองของน้ํามัน
มะพร้าวตราไทยเพียว ซ่ึงในแผ่นจะมีกลิ่นของมะพร้าวน้ําหอมให้ได้ทดลองดม โดยด้านหลังแผ่นจะ
เป็นคูปองส่วนลดเพ่ือแลกซ้ือน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียว 

 
ภาพท่ี 5-13 การออกแบบซุ้มงานกิจกรรมพิเศษ Event (1) 
 

 
ภาพท่ี 5-13 การออกแบบซุ้มงานกิจกรรมพิเศษ Event (2) 
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ภาพท่ี 5-14 การออกแบบแผ่นพับงานกิจกรรมเชิงการตลาด Event (1) 

 

 

ภาพท่ี 5-14 การออกแบบแผ่นพับงานกิจกรรมเชิงการตลาด Event (2) 
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ส่ือแนวใหม่ (New media) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ทําให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง
แบรนด์ได้ง่ายมากข้ึน จากการเล่นเกม อีกท้ังยังได้รับความรู้เก่ียวกับน้ํามันมะพร้าว ได้ทราบ
ประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าวพร้อมๆกัน เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อีกทางหนึ่ง 

เป็นการออกแบบเกม โดยจะต้องมีผู้เล่นสองคน สามารถช่วยเหลือกันได้ เกมจะเป็น
คล้ายเกมบันไดงู จะต้องทอยลูกเต๋าเพ่ือเดินแต้มไปเรื่อยๆ มีการให้ความรู้ไปในตัว และสามารถ
ช่วยเหลือกันผ่านน้ํามันมะพร้าว ถ้าเล่นได้คะแนนตามเป้าท่ีกําหนด สามารถนําแต้มไปแลกรับน้ํามัน
มะพร้าวได้ฟรีอีกด้วย 

 
ภาพท่ี 5-15 การออกแบบเกมในสื่อแนวใหม่ (1) 
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ภาพท่ี 5-15 การออกแบบเกมในสื่อแนวใหม่ (2) 

 

 

ภาพท่ี 5-15 การออกแบบเกมในสื่อแนวใหม่ (3) 
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ส่ือนอกบ้าน (Out of home) 

มีการออกแบบซุ้มแจกสินค้าในห้าง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้และดมน้ํามัน
มะพร้าว และยังมีการออกแบบภาพยนตร์โฆษณารูปมะพร้าวติดไว้ตรงชั้นวางสินค้าอีกด้วย 

 
ภาพท่ี 5-16 การออกแบบซุ้มแจกสินค้าในห้าง 
 

 
ภาพท่ี 5-17 การออกแบบรูปมะพร้าวเพ่ือภาพยนตร์โฆษณาในสื่อนอกบ้าน 
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ตารางแสดง Timetable ในการลงส่ือระยะเวลา 10 เดือน 
ตารางท่ี5-2 แสดงการวางแผนสื่อ 

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

Online           

TVC           

Advertorial           

Print ad           

Tie-In           

New media           

Booth           

Event           

Out of home           
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บทที่  6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

จากการดําเนินการศึกษาจุลนิพนธ์ในหัวข้อ การสร้างแบรนด์น้ํามันมะพร้าวตราไทย
เพียว ตามขอบเขตการวิจัย สามารถนํามาสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

จากปัญหาท่ีว่า กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติท่ีผิดๆเก่ียวกับน้ํามันมะพร้าว ในเรื่องของการ
เกิดโรคต่างๆ อีกท้ังน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวยังไม่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่มีการทํา
การสื่อสารการตลาด ทําให้ยังเป็นท่ีรู้จักในวงจํากัดอยู่ 

จากการทําการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง พบว่ากลุ่มเป้าหมายพบ
ปัญหาในเรื่องของกินเหม็นหืน และทานยาก และกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่เคยบริโภคน้ํามันมะพร้าวยังไม่
ทราบถึงสรรพคุณของน้ํามันมะพร้าว จากผลการวิจัยทําให้ได้คอนเซปออกมาว่า "หอมกันไปจนแก่"
เพราะน้ํามันมะพร้าวตราไทยเพียวมีจุดเด่นในเรื่องของกินหอม และมีสรรพคุณในการป้องกันโรค
ต่างๆทําให้อายุยืนจนสามารถอยู่กับคนท่ีรักได้ไปจนแก่ 

การสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารของแบรนด์น้ํามันมะพร้าวตรา ไทยเพียว แล้ว พบว่า
ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว มีการตอบรับจากผู้บริโภคท่ีดี ทําให้สามารถแนะนําและพัฒนาต่อไปได้ รวม
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีสามารถจับมาทําการสื่อสารการตลาดใหม่ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและต้องการใน
ตลาด 

จากผลการวิจัย ผู้จัดทําได้ทําการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและ  
บูรณาการ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้ 

Above-the-Line, Below-the-Line และ Online 
สื่อภาพยนตร์โฆษณา (TVC) จัดทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาความยาว 45 วินาที 
สื่อบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จัดทําขวดบรรจุภัณฑ์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ (Print) จัดทําโฆษณา และAdvertorial ลงตามนิตยสารต่างๆ 
สื่อกิจกรรม (Activity) จัดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage 
กิจกรรมพิเศษ (Event) จัดงาน เติมชีวิตให้หอมๆกับน้ํามันมะพร้าวตรา ไทยเพียว ท่ีงาน 

Otop เพ่ือสุขภาพ ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
สื่อแนวใหม่ (New Media) Interactive ภายในงาน Event และ Application ทาง

โทรศัพท์ 
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กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) จัดทําแผ่นพับกลิ่นมะพร้าวน้ําหอม เพ่ือแลกรับ
ส่วนลดภายในงาน Event 

สื่อนอกบ้าน (Out of Home) จัดทําโฆษณา ณ จุดขาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ง่ายมากข้ึน 

สื่อออนไลน์ (Online) จัดทําเว็บไซต์ (Website) ของแบรนด์ไทยเพียว (Thaipure) และ
ยังมี Facebook Fanpage รวมถึง Infographic ซ่ึงเป็นสื่อท่ีมีต้นทุนตํ่าแต่ความนิยมสูง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวตรา “ไทยเพียว” ยังมีข้อจํากัดอยู่มากนัก กลุ่มเป้าหมายยังไม่
ทราบถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของน้ํามันมะพร้าว รวมถึงยังไม่มีความรู้เก่ียวกับน้ํามันมะพร้าวมากพอ 
ผู้คนยังมีความเชื่อผิดๆกับน้ํามันมะพร้าวอยู่ เนื่องจากมีงานวิจัยออกมายืนยันน้อย ส่งผลให้น้ํามัน
มะพร้าวจึงถูกนิยมในวงจํากัด ซ่ึงน้ํามันมะพร้าวนั้นยังสามารถนําไปต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ได้ เช่น สบู่มะพร้าว ครีมบํารุงผิว ยาสระผม เป็นต้น ซ่ึงสามารถนําผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอด
ทางความคิด และสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดได้ สร้างธุรกิจท่ีดี และเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ใน
อนาคต 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บรรณานุกรม 
 

ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา. มหัศจรรย์น้ํามันมะพร้าว. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษ์และพัฒนา
น้ํามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย, 2550 

มติชนออนไลน์, 1มีนาคม 2555, www.matichon.co.th 
สิทธ์ ธีรสรณ์. การสื่อสารทางการตลาด. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2551 
เสริมยศ ธรรมรักษ์ และคนอ่ืน ๆ. หลักการตลาดสําหรับนักนิเทศศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพฯ, 2549 
ศรีกัญญา มงคลศิริ. Brand Management. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ Higher Press Co-publishing.  

2547 
อดุลย์ จาตุรงคกุล. การตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. มติชน, 25  
               ธันวาคม 2549 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด,  

2546 
เครือวัลย์ ศิลปวาณิชย์. “ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์     
มหาวิทยาลัย, 2555 

Chantnaves, Kanitsorn. Marketing Communication affecting using service behavior  
               trend at Government savings bank in Bangkok Metropolitan area. Bangkok,  
               Srinakharinwiroj University, 2009 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  เรื่อง การสร้างแบรนด์นํ �ามนัมะพร้าวตราไทยเพียว 

คําช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําข้ึนเพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผลจากการเก็บข้อมลูจะนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน 

ตอนท่ี 1แบบสอบถามเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
(  ) หญิง                                                     (  ) ชาย 

2. อายุ...............ปี 

3. ระดับการศึกษา 
   (  ) มัธยมปลาย/ปวช.    (  ) อนุปริญญา/ปวส. 
   (  ) ปริญญาตร ี     (  ) สูงกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ 
(  ) นักศึกษา     (  ) พนักงานบริษัท 
(  ) ช้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    (  ) ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________________ 

5.  รายได้ต่อเดือน 
    (  ) ต่ํากว่า 5,000 บาท                (  ) 5,000 – 10,000 บาท 
    (  ) 10,001 – 20,000 บาท    (  ) 20,001 – 30,000 บาท 
    (  ) 30,001 – 50,000 บาท    (  ) 50,001 – 80,000 บาท 
    (  ) 80,001 – 100,000 บาท    (  ) มากกว่า 100,000 บาท 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามนัมะพร้าว 

1. ท่านรู้จักผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวหรือไม ่
   (  ) รู้จัก      (  ) ไม่รูจ้ัก 

2. ท่านเคยใช้ผลติภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวหรือไม ่
   (  ) เคย      (  ) ไม่เคย (ข้ามไปทําตอนท่ี 4) 

3. ลักษณะการใช้ผลติภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวของท่าน 
   (  ) ใช้ภายใน ( รับประทาน, oil pulling )              (  ) ใช้ภายนอก ( ทาผิว, หมักผม, ทาค้ิว ) 
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4. สาเหตุท่ีท่านเลือกซื้อผลติภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าว 
   (  ) รักษาสุขภาพให้แข็งแรง    (  ) ช่วยรักษาโรค 
   (  ) ลดความอ้วน                 (  ) บํารุงผิวพรรณ 
   (  ) อยากทดลองใช้     (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _______________ 

5. ราคาท่ีท่านเลือกซื้อต่อช้ิน 
   (  ) น้อยกว่า 200 บาท                (  ) 201 - 300 บาท 
   (  ) 301 - 400 บาท                 (  ) 401 – 500 บาท 
   (  ) มากกว่า 500 บาท 

6. ปริมาณท่ีท่านเลือกซื้อต่อช้ิน 
   (  ) 100 มิลลลิิตร     (  ) 250  มิลลลิิตร 
   (  ) 500 มิลลลิิตร     (  ) 750  มิลลลิิตร 
   (  ) 1 ลิตร                 (  ) 5 ลิตร 

7. ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าว 
   (  ) อาทิตย์ละครั้ง     (  ) 2 - 3อาทิตย์ครั้ง 
   (  ) เดือนละครั้ง                 (  ) 2 เดือนครั้ง 
   (  ) 6เดือนครั้ง                 (  ) ปีละครั้ง 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)___________________ 

8. ท่านใช้เกณฑ์ใดในการเลือกซื้อผลติภัณฑ์ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
   (  ) ยี่ห้อท่ีมีความน่าเช่ือถือ               (  ) คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
   (  ) แพคเกจ                (  ) ราคาท่ีเหมาะสม 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________ 

9. ท่านเลือกผลิตภัณฑจ์ากช่องทางใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
   (  ) ซูเปอรม์ารเ์ก็ตในห้างสรรพสินค้า              (  ) งานแสดงสินค้า 
   (  ) อินเตอรเ์น็ต                (  ) ซื้อจากพนักงานขายตรง 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ___________________ 

10. ผู้ท่ีแนะนําหรือผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวของท่านคือใคร 
    (  ) พนักงานขาย     (  ) จากทางอินเตอร์เน็ต 
    (  ) เพ่ือนหรือครอบครัวแนะนํา               (  ) จากความต้องการของตัวเอง 

    (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)___________________ 

11.ปัญหาท่ีท่านพบเมื่อใช้ผลติภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าว ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
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    (  ) ไม่พบปัญหา                 (  ) มีกลิ่นเหม็นหืน 
    (  ) ทานยาก คลื่นไส้ ตดิคอ    (  ) ราคาแพง 
    (  ) หาซื้อยาก                  (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ________________ 

12.ผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวได้ผลตรงตามความต้องการของท่านหรอืไม ่
    (  ) ต้องการ                  (  ) ไมต่้องการ 

13.คุณอยากใช้ผลติภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวต่อไปหรือไม ่
    (  ) ต้องการ (ข้ามไปทําข้อ 1.14)                    (  ) ไมต่้องการ 

14. ท่านไมต่้องการใช้ เพราะ ___________________________________________________ 

15. ยี่ห้อใดท่ีท่านเลือกซื้อ_____________________ 

16. ท่านเคยใช้ผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวหรือไม ่
     (  ) ใช้      (  ) ไม่ใช้ (ข้ามไปทําตอนท่ี 5 ) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามนัมะพร้าวตราไทยเพียว 

1. ท่านรู้จักผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวจากท่ีใด 
    (  ) เพ่ือนหรือครอบครัวแนะนํา               (  ) งานจัดแสดงสินค้า 
    (  ) พนักงานขายตรง                (  ) อินเตอร์เน็ต 
    (  ) รู้จักด้วยตนเอง     (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________ 

2. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
    (  ) มีการรับรองคุณภาพ               (  ) ทานง่าย 
    (  ) กลิ่นหอม                (  ) แพคเกจน่าสนใจ 
    (  ) ราคาเหมาะสม               (  ) คนรู้จักแนะนํา 
    (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________ 

3. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวด้วยตนเองหรือไม่ 
    (  ) ใช่                 (  ) ไม่ใช่ 

4. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑต์รานําฎมันมะพร้าวตราไทยเพียวจากช่องทางใด 
   (  ) ตลาดนํ้าอัมพวา               (  ) สั่งซื้อจากโรงงาน 
   (  ) พนักงานขายตรง               (  ) งานแสดงสินค้า 

   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________ 

5. ท่านคิดว่าผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวหาซื้อยากหรือไม ่
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   (  ) ยาก      (  ) ไม่ยาก 

6. ถ้าหากนํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวมีขายตามห้างสรรพสินค้า ท่านเห็นด้วยหรือไม ่
   (  ) เห็นด้วย                 (  ) ไม่เห็นด้วย 

7. ท่านอยากท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวต่อไปหรือไม่ 
   (  ) อยาก (ข้ามไปทําตอนท่ี 5)               (  ) ไม่อยาก 

8. ท่านไม่อยากใช้ผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้ฎาวตราไทยเพียว เพราะเหตุใด 
 _______________________________________________________ (ข้ามไปทําตอนท่ี 5) 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ท่ีไม่เคยเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามนัมะพร้าว 

1. สาเหตุท่ีท่านไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าว 
   (  ) ไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์ต่อรา่งกายจริง 
   (  ) หาซื้อได้ยาก 
   (  ) บริโภคอาหารเสริมอยู่ก่อนแล้ว เช่น วิตามิน 
   (  ) ราคาแพง 
   (  ) ไม่ชอบกลิ่นและรสชาต ิ
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________ 

2. ปัจจุบันคุณบรโิภคอาหารเสรมิหรือไม ่
   (  ) บริโภค     (  ) ไม่บรโิภค (ข้ามไปข้อ 1.4) 

3. เหตุใดท่านถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ 
   (  ) มีผลงานวิจัยรองรบั 
   (  ) บํารุงร่างกายให้แข็งแรง 
   (  ) รักษาโรค 
   (  ) ราคาท่ีเหมาะสม 

(  ) ยี่ห้อมีความน่าเช่ือถือ 
   (  ) บํารุงผิวพรรณ 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________________ 

4. ถ้าหากท่านได้รับความรู้ถึงประโยชน์ของนํ้ามันมะพร้าว ท่านอยากท่ีจะบริโภคนํ้ามันมะพร้าวหรือไม่ 
(  ) อยาก      (  ) ไม่อยาก 

5. ถ้าหากมีผลติภณัฑ์นํ้ามันมะพรา้วท่ีมีการรับรองคุณภาพ ท่านจะสนใจหรือไม ่
   (  ) สนใจ      (  ) ไม่สนใจ  
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6. ถ้าหากมีนํ้ามันมะพร้าวท่ีรับประทานง่ายและมีกลิ่นหอม ท่านจะสนใจหรือไม ่
   (  ) สนใจ      (  ) ไม่สนใจ  

7. มีเพ่ือนหรือคนในครอบครัวของท่านใช้ผลิตภณัฑ์นําฎมันมะพร้าวหรือไม ่
   (  ) มี                    (  ) ไมม่ี ( ทําต่อข้อ 1.9 ) 

8. เมื่อท่านเห็นเพ่ือนหรือคนรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าว ท่านรูส้ึกอย่างไร 
   ( ขอสามคํา ) __________________  __________________  __________________ 

9. ท่านเช่ือในสรรพคุณของนํ้ามันมะพร้าวหรือไม ่
   เช่ือ เพราะ___________________________________________________ 
   ไมเ่ช่ือ เพราะ_________________________________________________ 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้ํามนัมะพร้าวตราไทยเพียว 

1.  

ทันทีท่ีท่านได้เห็นตราสินค้าของผลิตภณัฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวท่านรู้สึกอย่างไร 
   (  ) เชยและไม่ทันสมัย    (  ) ไม่น่าเช่ือถือ 
   (  ) น่าสนใจ     (  ) เฉยๆ 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________ 

 

 

 

 

 

 

2.   
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  ทันทีท่ีท่านได้เห็นผลิตภณัฑ์นํ้ามนัมะพร้าวตราไทยเพียวและได้ยินช่ือท่านรู้สึกอย่างไร 
   (  ) เชยและไม่ทันสมัย    (  ) ไม่น่าเช่ือถือ 
   (  ) น่าสนใจ     (  ) เฉยๆ 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________ 

3. ท่านคิดว่าแพคเกจของผลติภณัฑ์มีผลต่อการเลืฎอกซื้อผลติภณัฑ์หรือไม ่
   (  ) ม ี      (  ) ไม่ม ี

4. ผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวผลิตโดยโรงงานท่ีผลตินํ้ามนัมะพร้าวให้กว่า 50 ยี่ห้อ ท่านคิดว่าน่าสนใจ
หรือไม ่
   (  ) สนใจ      (  ) ไม่สนใจ 

5. ท่านคิดว่าราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมต่อนํ้ามันมะพร้าวขนาด 1 ลิตร 
__________________________ 

6. ผลิตภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวมีคณุสมบัติในการป้องกันโรคได้ ท่านคิดจะทดลองใช้หรือไม ่
   (  ) ใช้ เพราะ ____________________________________________________ 
   (  ) ไม่ใช้ เพราะ __________________________________________________ 

 

 

 

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
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สื่อ 

ตลอดเวลา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

โทรทัศน์       

อินเทอร์เน็ต       

วิทยุ       

หนังสือพิมพ์       

นิตยสาร/
วารสาร 

      

ป้ายโฆษณา
สาธารณะ 

      

แผ่นพับ/ใบปลิว       

 
1. Website ท่ีท่านเข้าบ่อยท่ีสุด 
   (  ) Facebook     (  ) Kapook 
   (  ) Pantip     (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________________ 

2. Social Network ท่ีท่านเข้าเป็นประจํา 
   (  ) Facebook     (  ) Twitter 
   (  ) Instagram     (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________ 

3. นิตยาสารท่ีท่านอ่านเป็นประจาํ______________________ 

4. ท่านเคยอ่านนิตยาสารแจกฟรหีรือไม ่
   (  ) เคย      (  ) ไม่เคย 

5. นิตยาสารแจกฟรีท่ีท่านได้รับเป็นประจํา 
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6. สถานท่ีท่านรับนิตยาสารแจกฟรี 
   (  ) บ้าน      (  ) ท่ีทํางาน 
   (  ) รถไฟฟ้า                 (  ) ร้านกาแฟ 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)____________________ 

7. หนังสือพิมพ์ท่ีท่านอ่านเป็นประจํา___________________________________________ 

8. คลื่นวิทยุท่ีท่านฟังเป็นประจํา______________________________________________ 

9. สถานีโทรทัศน์ท่ีท่านดูเป็นประจํา____________________________________________ 

10. สื่อนอกสถานท่ีท่ีท่านพบเห็นประจํา 
    (  ) สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า               (  ) สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า 
    (  ) ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard)   (  ) โปสเตอร ์
    (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)___________________ 

11. ห้างสรรพสินค้าท่ีท่านไปบ่อยมากท่ีสุด 
    (  ) Big C      (  ) Central 
    (  ) Lotus                 (  ) The mall 
    (  ) Paragon                  (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________ 
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