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13530389 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง         :  การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ณ เทศบาลต าบลหางน้ า-สาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของร้านค้า อาทิ กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างและทัศนคติของผู้บริโภคเป้าหมาย เป็น
ต้น น ามาสังเคราะห์และวางแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคเป้าหมาย 

การวิจัยส าหรับจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การสัมภาษณเ์ชิงลึกรายบุคคลกับผู้บริโภคเป้าหมายที่ไม่เคยซื้อสินค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนวัยท างาน อายุ 18-60 ปี อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วย
วิธีการใช้แบบสอบถามจ านวน 50 ชุด โดยการสุ่มตัวอย่างกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นลูกค้าของร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์และอาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท อายุ 18-60 ปี 
จากการสรุปผลพบว่าปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อเครื่องมือช่างของกลุ่มเป้าหมาย คือ ต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพ และ มีพนักงานมืออาชีพแนะน าสินค้า โดยการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้มี
การแบ่งตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริโภคชาย อายุ 36 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน อ าเภอ มโนรมย์ ที่เคย
ซื้อสินค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ กับ กลุ่มผู้บริโภคชาย อายุ 26-49 ปี อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองชัยนาท ที่ไม่เคย
ซื้อสินค้าจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ การสร้างคุณค่าตราสินค้าผู้ศึกษาใช้สื่อตราสัญลักษณ์สินค้าใหม่ (New 
Logo) ปรับปรุงการออกแบบร้านค้า (Redesign Store) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ส่วนในกลุ่มผู้บริโภคที่ 1 
มีเป้าหมายเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเก่า โดยการใช้สื่อวิทยุ (Radio) แบนเนอร์ (Banner) สื่อพาหนะ (Transit 
Media) โปรโมชั่น (Promotion) การรักษาฐานลูกค้า (CRM) และ ในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยใช้สินค้าใหม่ คือ ชุดเครื่องมือช่างประจ าบ้านมี สื่อวิทยุ (Radio) สื่อสิ่งพิมพ์ (Press 
Advertising) บูธแสดงสินค้า (Merchandising) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจาก อาจารย์วราธร เจนจรัสสกุล  ซึ่ง

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า 
รวมทั้งคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ อาจารย์ณัทภัค  เวชกามา, อาจารย์ 
กฤตศิลป์  เจริญธรรมโชค, อาจารย์พชรพล  สุวรรณกูฏ และอาจารย์ยุทธพันธ์  วนสาทิส ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลาท าแบบสอบถามเพ่ือให้ข้อมูลใน
การท างานและท าให้จุลนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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สารบัญ  
หน้า 

บทคัดย่อ     ง 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
บทที่ 1 บทน า    1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา            1 
 วัตถุประสงค์            5 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์    5 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ    6 
 ขั้นตอนการศึกษา    6 
 แผนการด าเนินงาน    7 
 นิยามศัพท ์    8 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    9  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค    9 
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   11 
 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้า   19 
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ   20 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   25 
 วิธีด าเนินการวิจัย   25 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   25 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   26 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   26 
 การรวบรวมข้อมูล   27 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   27 
 การน าเสนอข้อมูล   27 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   28 
 ส่วนที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์   30 
 ส่วนที่ 2 : รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิต   33 
 ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่าง   35
 ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์   39 
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
 วิเคราะห์ผลการวิจัย  40 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน  41 
 วัตถุประสงค์การสื่อสาร  42 
 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ  42 
 จุดยืนของแบรนด์  43 
 คู่แข่ง  43 
 วงจรการซื้อเครื่องมือช่างของลูกค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์  44 
 กลยุทธ์ทางการตลาด  44 
 กลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาด  44 
 ส่วนประสมการตลาด  45 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  46 
 การสร้างสรรค์การสร้างแบรนด์และวางแผนการสื่อสารการตลาด  47 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  73 
บรรณานุกรม  75 
ภาคผนวก 
แบบสอบถาม  77 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน     7 
2-1 แสดงเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  15 
4-1 ตารางแสดงร้อยละและจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  30 
4-2 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  31 
4-3 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ  31 
4-4 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  31 
4-5 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  32 
4-6 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามที่อยู่อาศัย  32 
4-7 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพาหนะ  33 
4-8 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกิจกรรมในวันหยุด  33 
4-9 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานที่ช้อปปิ้ง  34 
4-10 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสื่อที่เปิดรับ  34 
4-11 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยซื้อและไม่เคยซื้อเครื่องมือช่าง  35 
4-12 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความบ่อยในการซื้อเครื่องมือช่าง  35 
4-13 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการซื้อเครื่องมือช่าง  36 
4-14 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทเครื่องมือช่างที่ซื้อ  36 
4-15 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องมือช่าง  36 
4-16 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนเงินที่ซื้อเครื่องมือช่าง  37 
4-17 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามร้านเครื่องมือช่างที่เคยซื้อ  37 
4-18 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ  38 
4-19 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปริมาณในการซื้อต้นกล้วยไม้  36 
4-20 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยในการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์
   39 
5-1 SWOTs  42 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

 วิวัฒนาการของโลกที่พลิกผันอย่างฉับพลันในชั่วเวลา 100-200 ปีที่ผ่านมา จากยุค
อารยธรรมโบราณที่สืบต่อกันมายาวนานหลายพันปี ความเจริญของมนุษย์กลับก้าวเข้าสู่จุดก้าวหน้า
สุดในชั่วเวลา 100 กว่าปีมานี้เอง ชีวิตและความสะดวกสบายต่างๆที่เราได้รับ เพ่ิงจะประดังกันมา
เกิดในยุคของเรานี้ และที่น่าตื่นตะลึงที่สุด คือ ในชั่วเวลาไม่เกิน 20 ปีมานี้เองได้เกิดการปฏิวัติทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนวิถีชีวิตประจ าวัน ไปจนถึงยุคการเดินทางข้ามอวกาศและจักรวาล 
และขยายมาถึงความก้าวหน้าของชีวิตยุคใหม่ ด้วยโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เน็ต มือถือ 
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ การสื่อสารยุคใหม่ท าให้เกิดการปฏิรูปแนวคิดทางเศรษฐกิจ 
สังคม ธุรกิจการค้า และการตลาดยุคใหม่อย่างสิ้นเชิง (Alvin Toffler : 1970)  

ธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 นั้น มีการแข่งขันสูงมาก การเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีชนิดต่างๆก าลังท้าทายธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวเข้าหาลูกค้าเป็นอย่างมาก Kotler 
(2003: 563)การตลาดยุคใหม่มิใช่เพียงการมุ่งพัฒนา คัดสรรผลิตภัณฑ์ ก าหนดราคาที่เหมาะสมหรือ
ให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้เท่านั้น แต่ยังต้องท าการสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างตรา
สินค้าให้มีพลังและทรงคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและรู้จัก โดยหวังจะ
เป็นเจ้าตลาดในธุรกิจนั้นๆ ยิ่งไม่เพียงแต่พยายามมองหาลูกค้ารายใหม่ แสวงหาผู้บริโภคเป้าหมาย
ใหม่ๆ แต่ต้องรักษาลูกค้าเก่าที่จงรักภักดีต่อตราสินค้า รักษาสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับลูกค้าไว้
ด้วย ฐานลูกค้าจึงจะมีความมั่นคง ธุรกิจจึงจะมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายส าหรับนักการตลาดในการหาเครื่องมือใหม่ๆในการรักษาลูกค้าไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้หรือ
บริโภคสินค้าของคู่แข่ง  

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) 
หรือ IMC เป็นรูปแบบการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) ที่มุ่งไปที่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคล (One – To - One Marketing Communications) ที่สามารถเข้าถึงตัว
ผู้บริโภคได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น (Schultz, 1993: 17) และยิ่งไปกว่านั้นการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ 
จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์ แบรนด์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถสร้างมูลค่าให้กับ
เจ้าของ แต่ในขณะเดียวกันมูลค่าของแบรนด์จะเกิดข้ึนมาได้ก็ต่อเมื่อแบรนด์นั้นมีคุณค่าต่อผู้บริโภค 
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (ศิริกุล เลากัยกุล : 2548) 
ในระยะเวลา 2–3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเติบโตสูง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการขยายตัว
ของโครงการก่อสร้าง ทั้ ง โครงการของภาครัฐและเอกชน โดยส่วนมากกระจุกตั วอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราวร้อยละ 34 ของทั้งหมด แต่ระยะหลังเริ่มเห็นภาพการขยายตัว
ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค เห็นได้ว่าในช่วง 4-5 ปี 
ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจจากส่วนกลางขยายการลงทุนไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ทั้งหัว
เมืองหลักและหัวเมืองรอง รวมถึงบริเวณแนวชายแดนที่จะได้รับอานิสงส์เพ่ิมจากการพัฒนา
สิ่งจ าเป็นพื้นฐานในประเทศเพ่ือนบ้าน 

จากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างจังหวัด ก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง การ
ลงทุนสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย และแหล่งธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างใน
ต่างจังหวัดปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวในกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ (Modern 
Trade) จากส่วนกลาง ได้รุกลงทุนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น จึงท าให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น
ทุกกลุ่มตื่นตัวและเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะการแข่งขันกับราย
ใหญ่ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในระยะข้างหน้า 

ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศปีนี้ จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโต
ของภาคก่อสร้าง ซ่ึง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินไว้ว่า มูลค่าลงทุนด้านก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 
997,500 – 1,015,900 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.5 – 9.5 จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 12.8 ผนวก
กับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าชายแดน โดยเฉพาะกลุ่ม CLM (สปป.ลาว เมียนมาร์ และ
กัมพูชา) ที่ก าลังพัฒนาเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ จะส่งผลให้ทั้งกลุ่มผู้บริโภคและ
ผู้รับเหมามีความต้องการวัสดุก่อสร้างมากข้ึน ทั้งนี้ สินค้าวัสดุก่อสร้างของไทย ก็ได้รับการยอมรับใน
กลุ่มประเทศเหล่านี้ ด้วยเหตุที่มีคุณภาพ หลากหลาย และบริการดี    

ด้วยเหตุจากท้ังสองปัจจัยข้างต้น จึงผลักดันให้ตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศปีนี้ ยัง
เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ ปี 
2556 อยู่ที่ราว 590,000 – 601,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.9 – 8.9 จากปีก่อนที่เติบโตร้อยละ 
10 แบ่งเป็นมูลค่าวัสดุก่อสร้างภูธร (ไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) 356,000 – 363,000 ล้านบาท 
ซึ่งในจ านวนนี้เป็นส่วนแบ่งตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด อาจเนื่องจากมีการลงทุน
ก่อสร้างสูง และหลากหลายประเภท 
           ส าหรับทิศทางตลาดวัสดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะการ
แข่งขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ จากการรุกลงทุนของกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
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แบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบครบวงจร เห็นได้ว่า ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปยังคงมีคู่แข่งขันเพ่ิมขึ้น 
ธุรกิจค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่างก็ย่อมเกิดขึ้นตาม เพ่ือสอดรับกับความต้องการในด้านอุปกรณ์
เครื่องมือช่างของธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปนั่นเอง  

 
ภาพที่ 1-1    โลโก้ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 

ดีเจริญฮาร์ดแวร์ เป็นร้านค้าปลีกและส่งฮาร์ดแวร์ขนาดย่อมที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม คือ 
ร้านวัสดุก่อสร้าง ชื่อ โสภณพานิช ที่สร้างชื่อเสียงมากว่า 20 ปี โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นช่างมืออาชีพ
จากโรงงานน้ าตาลเกษตรไทย โรงงานเอทานอล และ โรงงานเยื่อกระดาษ ใน ต.หนองโพ อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค์ และช่างทั่วไปในละแวกอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง  

 

ภาพที่ 1-2   ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ เริ่มธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2549 ณ เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอ

มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยมุมมองทางการตลาดของเจ้าของกิจการว่า ลูกค้าจากบริเวณอ าเภอนี้
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เข้ามาซื้อที่ร้าน โสภณพานิชเยอะ ขนาดชุมชนก าลังขยายและความเจริญก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มี
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่เพียงเจ้าเดียว คู่แข่งขันที่มั่นคงนั้นมีน้อยราย โอกาสและช่องทางธุรกิจนี้จึง
เป็นที่มาของการก่อตั้งร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดส่วนนี้ 

สินค้า ในร้ านมีมากมาย อาทิ  เช่น  ส่ วาน หินเจีย  เลื่อยวงเดือน เลื่ อยยนต์ 
เครื่องมือเชื่อมอาร์กอน AC/DC เครื่องมือตัดพลาสมา ปั๊มลม ฯลฯ อุปกรณ์การเกษตร อาทิ เช่น 
เครื่องสูบน้ า ท่อนาค อุปกรณ์ประปา เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา พร้อมอะไหล่  นอกจากนั้นยังมี
วัสดุก่อสร้างและศาลพระภูมิ เป็นสินค้าที่มักจะสร้างยอดขายในช่วงฤดูกาลต่างๆ 

 
ภาพที่ 1-3   ประเภทสินค้าภายในร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 

ภาพรวมธุรกิจนั้นมีลักษณะเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นร้านที่ต้องการความแตกต่างใน
บุคลิกของตราสินค้า อยากสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายให้ชัดเจน รวมทั้งต้องการสร้างคุณค่าของ
ตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่จดจ าในกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางร้านยังไม่เคย
วางแผนการสื่อสารทางการตลาดนอกจากการติดแผ่นป้ายโฆษณา หรือใช้การแนะน าปากต่อปาก
จากลูกค้าด้วยกันเองแล้วมอบส่วนลด  

อันเนื่องมาจากกระแสการเจริญเติบโตธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปในภาวะเศรษฐกิจผัน
ผวนดังกล่าวเช่นนี้ ธุรกิจค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่างจึงมีการแข่งขันกันสูง ทั้งทางด้านราคา โปรโมชั่น 
เพ่ือดึงดูดลูกค้า ผู้บริโภคให้หันมาอุดหนุน น าไปสู่การสร้างฐานลูกค้า ก่อเกิดความจงรักภักดีกับตรา
สินค้าตน แต่ในตลาดธุรกิจค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่างส่วนใหญ่นี้ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการ
สื่อสารการตลาด ด้วยมุ่งหวังท าก าไรให้ได้ยอดขาย แต่ไม่ได้สร้างบุคลิก สร้างคุณค่าของตราสินค้า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

ของตนให้ผู้บริโภคจดจ าในระยะยาว เพราะการสื่อสารการตลาดช่วยสร้างความสนใจ  รับรู้  จดจ า 
และความภักดีให้กับตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้จัดท ามีความเห็นว่า จุลนิพนธ์ในหัวข้อ การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวผู้จัดท า ในด้านการสร้างคุณค่าแก่ตราสินค้า การ
วางแผนและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบเครื่องมือการสื่อสารให้มี
ประสิทธิผล เกิดภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง โดยท าการวิจัยกับประชากรในเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร 
เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดท าดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
2. เพ่ือขยายฐานลูกค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
3. เพ่ือสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 

ในการศึกษาเรื่องโครงการจุลนิพนธ์หัวข้อการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพ่ือผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมในการสื่อสาร 

1. ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดย 
  1.1 วิจัยเชิงคุณภาพโดยหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
สัมภาษณ์ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน ในชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน 
เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง 
  1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยแบบส ารวจ 
(Survey Research Method) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง ทัศนคติต่อร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้บริโภค กับผู้ชาย วัยท างาน อายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน อาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์ 
จ านวน 50 ชุด  

2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อธุรกิจฮาร์ดแวร์ 
เป็นธุริกิจที่เอ้ืออ านวยและสอดคล้องกัน ภาพรวมและมูลค่าตลาดก่อสร้างในประเทศไทยและ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

จังหวัดชัยนาทโดยทั้งหมด 
3. น าผลการวิจัยใช้วางแผนในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือน าไปออกแบบ

สร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานที่เหมาะสม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ทราบพฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
2. มีฐานลูกค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์เพ่ิมข้ึน 
3. สามารถสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีการสร้างคุณค่าแก่ตราสินค้าให้ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์เป็นที่จดจ าของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ขั้นตอนการศึกษา 
 

 1.  ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า 
 2. การก าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) , ระบุและศึกษาคู่แข่ง 
(Competitor) , วางต าแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning)  
 3. ท าการวิจัยและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
  3.1 ออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อสินค้า การเลือก
ซื้อสินค้า การเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย 
  3.2 สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง ทัศนคติต่อร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้บริโภค กับผู้ชาย วัยท างาน อายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน อาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์ 
จ านวน 50 ชุด  
  3.3 สัมภาษณ์บุคคลในรูปแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
เพ่ือให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจในการซื้อ ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
และความต้องการของผู้บริโภค โดยสัมภาษณ์ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน ในชุมชน
อ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและปัจจัย
ในการซื้อเครื่องมือช่าง 
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แผนการด าเนินงาน 
 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

 2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง         

 3. สัมภาษณ์และท าการวิจัย         

 4. วางแผนสื่อสารการตลาด         

 5. สร้างเครื่องมือสื่อสารการตลาด         

 6. สรุปและวัดผล         

 7. จัดท ารูปเล่ม         
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นิยามศัพท์ 
 

ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ ถ้อยค า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือ การออกแบบ 
หรือการผสมของสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ ที่เป็นการระบุถึงสินค้า หรือ บริการของผู้ขาย หรือกลุ่มผู้ขาย
เพ่ือท าให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ  

 

การสร้างตราสินค้า (Branding) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างแบรนด์
กับผู้บริโภค ธุรกิจจะสร้างแบรนด์ให้มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภครับรู้ได้จากเครื่องมาทางการตลาด ซ่ึง 
ประกอบด้วย ความรู้จากผลิตภัณฑ์ ราคา การจ าหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด เมื่อผู้บริโภค
รับรู้ และได้ยินผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว ผู้บริโภคจะพัฒนาความรู้สึก เห็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากแบรนด์นั้น 
 

การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การผสมผสานและ 
ประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพ่ือสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน 
สอดคล้อง และเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
 

 สปอตวิทยุ (Radio Spot) คือ ข้อความซึ่งเขียนเพ่ือสนองวัตถุประสงค์ทางด้านการ
โฆษณา และผ่านการบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าไปออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ในแผนการสื่อสารการตลาด ถ่ายทอดสู่ผู้รับสารหรือผู้ฟัง  
 

 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนสื่อซึ่งผู้ใช้สามารถ
ตอบสนองทางได้หลายทางเลือกและมีลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันกลายเป็นสังคมๆหนึ่ง  โดย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆที่ช่างน ามาใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมบ้าน อาทิ สว่าน หินเจีย เลื่อยวงเดือน ค้อน ฯลฯ  
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาโครงการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือ
สร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกรอบแนวคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
 4. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 

1.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจกลุ่มเปูาหมายโดย
การศึกษาจากพฤติกรรม ความสนใจ ทัศนคติ ซึ่งท าให้สามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากการเปิดรับสื่อโดยเต็มใจของผู้บริโภคเมื่อสารที่ใช้สื่อสารตรงกับพฤติกรรม ความ
สนใจ และทัศนคติ 

โดยผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมของบริโภคเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดและสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งได้แก่ สาระส าคัญของพฤติกรรมของผู้บริโภค รูปแบบ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ความหมายและความส าคัญของ
ทัศนคติ ลักษณะและองค์ประกอบของทัศนคติ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลักษณะการ
สื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

- ความหมายและความส าคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
Solomon กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มได้

ท าการคัดเลือก ซื้อ ใช้ หรือจัดการกับผลิตภัฎฑ์หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตน 
Eagle, Blackwe และ Miniard กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “กิจกรรมต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับการค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยกระบวนการ
ตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง” 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543 : 3) ให้ความหมายว่า กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว 
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เหล่านี้ หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีว่าในขณะใดขณะหนึ่งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นจะ
มีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่างๆ ที่มีส่วนสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติและค่านิยม
ของเขามาก่อนแล้วเสมอตั้งแต่เล็กจนโต ถึง ณ จุดซื้อสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
นั้นด้วย 

กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่มีกระบวนการ
ตัดสินใจในขณะใดขณะหนึ่งเป็นตัวก าหนดการกระท าซึ่งเกิดจากกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยาต่างๆ เพ่ือแสวงหาให้ได้มาซึ่งการตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค  

- สาระส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 
การจัดหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่น าไปสู่การซื้อหรือได้มาซึ่งการรับ

สินค้าและบริการมาใช้ กิจกรรมนับตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งรวมถึงการ
เปรียบเทียบสินค้าและบริการ ตลอดจนถึงการตกลงใจซื้อ ทั้งนี้นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะต้อง
สนใจและพิจารณาถึงพฤติกรรมในการหาข้อมูลมาอย่างไร 

การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูว่าผู้บริโภคนั้นท าการใช้สินค้า
หรือบริการนั้นๆที่ไหน อย่างไร ภายใต้สถานการณ์อย่างไร ตลอดไปถึงการดูด้วยว่า การใช้สินค้านั้น
ท าไปเพื่อความสุขอย่างครบเครื่องสมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพ่ือความต้องการขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 

การจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูว่า ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการ
และหีบห่อของสินค้าหมดไปอย่างไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผู้บริโภคที่ด าเนินไปและที่กระทบต่อ
สภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมไปถึงการด าเนินการโดยวิธีอ่ืนกับสินค้าหรือบริการที่ใช้แล้ว     

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้ 
1. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Context) มีดังนี ้
 1.1 วัฒนธรรม (Culture) ประกอบด้วย ค่านิยม จริยธรรม กิจวัตร ประเพณีที่

สมาชิกในสังคมหนึ่งๆได้ก าหนดไว้ (Solomon. 2009 : 685) ดังนั้นวัฒนธรรมจึงประกอบด้วยกลุ่ม
ของค่านิยมที่ขึ้นอยู่กับประเพณีและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงความเชื่อ ทัศนคติ และ
ค่านิยม ในการด าเนินการทางการตลาดในแต่ละประเทศจึงต้องค านึงถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันด้วย  

 1.2 สังคม (Society) เป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่รวมกันและจัดตั้งขึ้นมาเป็นชุมชน 
โดยมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เป็นต้น (Duncan. 2008 : 135)  

 1.3 มิตรภาพ (Companionship) เป็นอีกหนึ่งความคาดหวังของบริบทในสังคมที่
จะส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคลต่อข่าวสาร เพราะคนส่วนใหญ่มักจะตอบสนองและมีค่านิยมที่ดี 
ต่อตราที่ครอบครัวและเพ่ือเป็นผู้แนะน า 
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 1.4 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ส าหรับลูกค้าจะได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน 
เพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ ส าหรับธุรกิจจะได้แก่ สถาบันที่มีความช านาญเป็นผู้น าใน
ชนิดผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ให้ค าปรึกษา และลูกค้า ข่าวสารจากบุคคลเหล่านี้ถือเป็นการสื่อสารที่สามารถ
โน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ความจ าเป็น 
ความต้องการ ความคิดเห็น ความเชื่อ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของบุคคลทั้งสิ้น ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการตอบสนอง
ต่อข่าวสารการสื่อสารการตลาดมี ดังนี้ 

 2.1 ความจ าเป็นและความต้องการ (Needs and Wants) นักการสื่อสารการตลาด
พบว่า ล าดับความต้องการสามารถอธิบายได้ตามหลักการทางจิตวิทยาของมาสโลว์ ซึ่งได้เรียบ
เรียงความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ไว้ 
  
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
(IMC : Integrated Marketing Communication) 
 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 ดร. เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28-29) ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด 

(Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการ

สื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง เปูาหมายIMC คือ 

การที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณา

วิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts) เพ่ือให้ผู้บริโภคเปูาหมายได้รู้จักสินค้าที่จะน าไปสู่

ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อม่ันในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 

 จิลมิกา เจริญทนัง (2551) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กิจกรรมการ ส

งเสริมการตลาดทุกชนิด ไดแก การโฆษณาผานสื่อตางๆ การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการ

ขายและการประชาสัมพันธ เพ่ือน ามาผสมผสานกันใหเปนขาว เพ่ือสงเสริมการตลาดที่มีลักษณะ

ความเปนหนึ่งเดียวมุงเนนที่ลูกคาโดยเฉพาะ  

 Percy (1997) ไดให้ความหมายของ IMC วา IMC คือ การที่องคกรผสานการสื่อสาร 

และการใชสื่ออยางมียุทธศาสตรเพ่ือสรางผลต่อภาพลักษณของตราสินคา ความหมายของ 

Percy แสดงใหเห็นวา IMC นั้นเปนเครื่องมือทางยุทธศาสตรของการสรางตราสินคา   
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 Duncan (2002) อางนิยามของสมาคมการโฆษณาอเมริกัน (American Association 

of Advertising Agencies-AAAA) วาเปนความคิดในเรื่องของการสื่อสารการตลาดที่เนนความส าคัญ

ในคุณคาของการวางแผนแบบบูรณาการ โดยการประเมินบทบาททางยุทธศาสตรของการสื่อสารที่

มีอยูอย่างหลากหลาย เชน การโฆษณา การตลาดทางตรงการสงเสริมการขาย และการประชา

สัมพันธ ดวยการผสมผสานการสื่อสารเขาดวยกันในการสรางประสิทธิผลของการสื่อสารอยางชัดเจน   

 Shimp  (2000)  ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการวาเปนกระ-

บวนการของการพัฒนารูปแบบตางๆ  ของวิธีการสื่อสารในการโนมนาวใจผูบริโภคเปาหมายโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

 Zinkhan and Watson  ( 1996)  ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ วาเปนการผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารทั้งหมดเพ่ือใชส าหรับตราสินคาใหเปนที่รูจัก

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าความหมายของการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นการ

สื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับ

ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือ

ตลาดนั้นๆ ที่ส าคัญ คือ ช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และช่วยสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า 

(Customer Loyalty)  โดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด 

 ลักษณะท่ีสําคัญของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 1. เปนกระบวนการในระยะยาว (Long Run) และตอเนื่อง (Continuity) เปนการ

พัฒนาเพื่อการสื่อสารการตลาด ไมใชเพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเทานั้น จึงเปนกระบวน

การ ที่ตองกระท าในระยะยาวและตองท าอยางตอเนื่อง 

 2. เปนการสื่อสารเพ่ือการจูงใจ (Persuasive Communication) ซึ่งใชการสื่อสาร

หลายๆ รูปแบบรวมกัน สิ่งส าคัญในการสื่อสารเพื่อสรางการจูงใจนั้นไมใชเปนการสรางใหเกิดการรูจัก 

การยอมรับและสรางความทรงจ าเทานั้น แตมีเปาหมายเพ่ือใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่เราตอง

การ 

 3. เปาหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะเนนใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ

(Desire Behavior) เปนการมุงสรางพฤติกรรม ซึ่งไมใชเพียงทัศนคติหรือการรับรูใหสอคคลองกับ

ความตองการของตลาดเทานั้น ตองพิจารณาถึงการวิธีในการสื่อสารตราสินคาดวย หมายถึง โอกาส

ที่กลุมเปาหมายจะไดพบเห็นตราสินคา ทั้งนี้ไมไดเนนวาจะตองเขาถึงเทาใด หรือมีความถี่เทาใด แตดู
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ที่วาจะสามารถสื่อสารตราสินคาไดมากนอยเทาใดโดยอาศัยปรัชญาของ IMC คือ ความใกลชิดและ

ความคุนเคยที่น าไปสูความชอบ และการพบเห็นในตราสินคาจะสรางการรับรู ความคุนเคย และ

ความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได 

 4. เนนทุกวิธีการสื่อสารตราสินคา (All sources of brand contact) 

 ประโยชนจากการใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 Wood (1997) ไดใหมุมมองถึงประโยชนของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการวา

สามารถสรางคุณคาตราสินคา (Build Brand Equity) ตามความตองการ และสามารถเพ่ิมยอดขาย

ใหกับองคกรได ดังนั้นการวางแผนและการใชงบประมาณสื่อสารจึงนิยมใชแนวคิดการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพราะแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เปนวิธีการที่ใช

งบประมาณ นอยกวาการมุงโฆษณาหรือการขายโดยใชพนักงานขายเพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถ

อธิบายไดดังนี้ 

 1. ใหประสิทธิภาพในการสื่อสาร (Efficiency) การพัฒนาทางเทคโนโลยี สมัยใหมจะ    

ชวยใหนักสื่อสารสามารถรวบรวมขอมูลลูกคา (Database) ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา และสามารถ 

แบงกลุมเปาหมายลูกคาไดดีขึ้น การใชเทคโนโลยีสมัยใหมจึงชวยในการวางแผนใชเครื่องมือสื่อสาร

แบบผสมผสานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยใชสื่อโฆษณาที่เปนสื่อ

สารมวลชน (Mass communication) 

 2. ตนทุนต่ ากวา (Low Cost Effective) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเปนกา

รสื่อสารแบบผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดและสวนผสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 

และการจัดจ าหนายอยางเปนระบบ มีรูปแบบการสื่อสารที่เปนแนวทางเดียวกัน คือ มุงสื่อสารโดยใช

พฤติกรรมของผูบริโภคเปนส าคัญ คาใชจายในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจึงต่ ากวาแตมี

ประสิทธิภาพ 

 3. ชวยสรางความภักดีของลูกคา (Build  Stronger Customer Loyalty) เนื่องจาก

สินคาในปจจุบันมีความแตกตางกันนอยลงและมีการใชการสงเสริมการขายมากขึ้น ความภักดีของผู

บริโภคจึงลดลง การสื่อสารโดยใชการโฆษณาเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถรักษาความภักดีของ       

ผูบริโภคได นักสื่อสารจึงตองใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายประเภทเพ่ือชวยกระตุนความภักดี

ของผูบริโภค โดยเริ่มจากการสรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคและตัวผลิตภัณฑในลักษณะ 

การตลาดเชิงสัมพันธ (Relationship Marketing) ซ่ึงเปนรูปแบบของการใช IMC ที่เครื่องมือสื่อสาร   
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 4.ช่วยการสื่อสารระหว างประเทศให้มีแนวทางเดียวกัน  ( International 

Communication ) ส าหรับธุรกิจที่ท าการคาระหวางประเทศและตองการก าหนดแนวคิดดานสื่อสาร

ที่เปนแนวเดียวกัน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะชวยท าใหสินคามีภาพลักษณที่เปนแนวทาง

เดียวกันได เพราะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเปนการสื่อสารที่ประกอบดวยการใชเครื่องมือ

สื่อสารทางการตลาดและสามารถก าหนดเปนแนวทางเดียวกันหรือเปนการวางกลยุทธแบบหนึ่งเดียว  

(One Strategic Plan) สามารถน าไปใชในการตลาดระหวางประเทศได 

 5. ชวยสรางผลกระทบตอการสื่อสาร (More Impact) เนื่องจากการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการเปนการสื่อสารโดยใชสื่อหลายประเภท จึงสามารถสรางความนาสนใจและกอให

เกิดผลกระทบทางการสื่อสารไดดีกวาการใชสื่อเพียงสื่อเดียว โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

มุงสรางผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในเชิงบวกท่ีจะท าใหยอดขายสินคาเพ่ิมขึ้น 

 เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะใช้ทุกรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร โดยจะใช้

การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่ เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้น หรือเป็นสิ่ งที่ผู้บริโภคเปิดรับ 

(Exposure) เสรี วงษ์มณฑา ได้รวบรวมวิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเรื่องเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดไว้หลายเครื่องมือ ดังตาราง 2-1 
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ตารางที ่2-1    แสดงเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

1. การโฆษณา (Advertising) เช่น โทรทัศน์ 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

12. การจัดโชว์รูม (Showroom)  

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal 
selling) 

13. การให้บริการ (Service) 

3. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion)   14. การใช้พาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit)  
4. การตลาดเจาะตรง (Direct marketing)   15. การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training center)  
5. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ 
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)  

16. การใช้เครือข่ายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  

6. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation; PR)   17. การใช้ปูายต่างๆ (Signage) 
7. การจัดสัมมนา (Seminar)   18. การให้สัมปทาน (Licensing)  
8. การจัดแสดงสินค้า (Display)   19. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising)  
9. การจัดศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า 
(Demonstration center)  

20. คู่มือสินค้า (Manual)  

10. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)   21. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  
11. การใช้พนักงาน (Employee)   22. อ่ืนๆ 

ที่มา:  เสรี วงษ์มณฑา. ครบเครื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา, 2540 : 110. 
 

 ต่อไปจะเป็นการอธิบายความหมายของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การซื้อพ้ืนที่สื่อต่างๆ เพ่ือเสนอขายแนวความคิด

สินค้าและบริการ 

 2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับ

กลุ่มเปูาหมายและสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ความเชื่อถือ ความเข้าใจที่ถูกต้องและความ

ร่วมมือรวมทั้งเพ่ือแก้ไขหรือขจัดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ไม่ดีให้ดีขึ้น 

 3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการชักจูงให้เกิดการซื้อ

สินค้าหรือบริการในระยะเวลาที่ต้องการ 

 4. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การน าเสนอและขายสินค้าโดยใช้

พนักงานพูดคุยกับลูกค้าเปูาหมายโดยตรง 

   ส
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 5. การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดที่ใช้เครื่องมือสื่อสารกับ

กลุ่มเปูาหมายเฉพาะโดยตรง สามารถท าได้โดยการให้พนักงานขายเดินทางไปหาลูกค้าถึงบ้าน 

(Direct Sales) การส่งจดหมายหรือเอกสารแนะน าสินค้า (Direct mail) การโทรศัพท์ไปเสนอขาย

สินค้า (Telephone Sale) เป็นต้น 

 6. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) หมายถึง การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ 

 7. การจัดแสดงสินค้า (Display) หมายถึง การจัดตัวอย่างของสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกชม

เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ 

 8. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งที่

ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือตราสินค้ากับกลุ่มเปูาหมายได้ เช่น ตรา

สัญลักษณ์ ตราสินค้า ค าขวัญรูปร่างและสีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งของที่ระลึกหรือของขวัญ

เทศกาลปีใหม่ ของแถม ของแจกเพ่ือแนะน าสินค้า หรือของใช้ต่างๆ ที่สามารถเตือนให้กลุ่มเปูาหมาย

สามารถระลึกถึงสินค้าได ้

 9. การให้ลิขสิทธิ์ (Licensing) หมายถึง การขายลิขสิทธิ์ให้กับผู้อ่ืนไปเพ่ือท าสินค้าขาย

ซึ่งแตกต่างกับการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตไว้แจกหรือแถม แต่การ

ให้ลิขสิทธิ์นั้นเป็นการให้ผู้อ่ืนผลิตและผลิตสินค้าอ่ืนๆเพ่ือขาย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นของที่ระลึกโดยมี

ตราสินค้าปรากฏอยู่บนสินค้าหรือหีบห่อด้วย 

 10. สื่อเคลื่อนที ่(Transit Media) หมายถึง การใช้ยานพาหนะ เช่น รถขนสินค้า รถเข็น 

รถโดยสารของสื่อมวลชน เป็นสื่อในการแสดงตราสินค้าหรือสารอื่นๆ 

 11. การใช้ปูาย (Signage) หมายถึง การใช้ปูายต่างๆ เช่น ปูายบอกทาง ปูายผ้า แขวน

ตามร้านค้า เพ่ือสื่อตราสินค้า 

 12. การสัมมนา (Seminar) หมายถึง การจัดสัมมนาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่มี

ความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า หรือสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัทหรือตราสินค้าได้ 

 13. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง การออกแบบหีบห่อที่สามารถเป็นสื่อ และ

ให้คุณค่ารวมถึงสาระของตัวสินค้าได้  

 14. การใช้พนักงาน (Employee) หมายถึง การจัดการที่ดีเกี่ยวกับพนักงาน ท าให้

พนักงานมีความจงรักภักดีต่อบริษัท และจะส่งเสริมให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้ เพ่ือให้มีการพูดถึง

บริษัทในทางที่ด ีพนักงานทุกคนจึงเป็นผู้ที่ให้การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 
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 15. การให้บริการ (Services) หมายถึง การให้บริการต่างๆ ของบริษัทที่ท าให้ลูกค้า

ประทับใจ การให้บริการนี้รวมถึง พนักงานต้อนรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับ

โทรศัพท์ พนักงานส่งของ ฝุายซ่อม ฝุายติดตั้ง เป็นต้น 

 16. การจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า (Exhibition) หมายถึง การจัดงานเพ่ือให้

ลูกค้าได้พบเห็นสินค้า และบางครั้งก็พบกับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ท าให้บริษัทได้มีโอกาสพูดคุยและเรียนรู้

ลูกค้า ในขณะที่ลูกค้าก็สามารถเรียนรู้และศึกษารายละเอียดของสินค้าได้ การพบปะระหว่างผู้ขาย

และผู้ซื้อนั้น ท าให้ธุรกิจเกิดการซื้อขายได ้

 17. การจัดท าคู่มือ (Manual) หมายถึง การจัดพิมพ์เอกสารแนะนารายละเอียดต่างๆ

ของสินค้า พร้อมทั้งวิธีใช้การเก็บรักษาสินค้า ท าให้ลูกค้ามีความรู้ในการใช้สินค้าและใช้สินค้าได้

ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ 

 18. การฝึกอบรม (Training) หมายถึง การจัดการแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับตัว

สินค้า การใช้สินค้า รวมทั้งการซ่อมบ ารุง 

 19. การสาธิต (Demonstration) หมายถึง การสาธิตการใช้สินค้าเพ่ือให้ลูกค้าเห็น

กระบวนการและการใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ 

 20. การจัดโชว์รูม (Show Room) หมายถึง การจัดแสดงสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็น

รายละเอียดและรูปแบบต่างๆ ของสินค้า 

 21. เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ (Internet) หมายถึง การที่กลุ่มเปูาหมาย

สามารถเปิดหาข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งติดต่อสอบถามและส่งซื้อสินค้าได้ 

 อย่างไรก็ตาม วิธีการสื่อสารตราสินค้าหรือกิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดสามารถท า

ได้อีกมากมาย ซึ่งอาจมีวิธีการอ่ืนๆอีก ผู้ที่ท าการสื่อสารการตลาดสามารถริเริ่มสร้างสรรค์เองได้ ตาม

สถานการณ์ โอกาส และความเหมาะสมในการใช้  

 นอกจากนี้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการยังสามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ง

ของตราสินค้า (Strong Brand Identity) ในตลาดโดยการผูกเรื่องราวภาพลักษณ์และข่าวสารต่างๆ

เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งหมายความว่า ข่าวสาร ต าแหน่งครองใจและภาพลักษณ์ ตลอดจนอัตลักษณ์ของ

ธุรกิจจะถูกน าเสนออย่างกลมกลืนเป็นแนวเดียวกันทุกๆ เครื่องมือการสื่อสารการตลาด(Marketing 

Communication Tools) ไม่ว่าจะเป็นทางการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การโฆษณา การ

ส่งเสริมการขาย และอ่ืนๆ การผสมผสานการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน
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อย่างกลมกลืน โดยที่ทุกๆ เครื่องมือต่างมุ่งเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นหนึ่งเกี่ยวกันนั้น ก็จะสามารถท าให้

เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง และมีพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตลาดของธุรกิจได้อย่างดี ดังที่ ฟิลลิป

คอตเลอร์ (Phillip Kotler) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิ ภาพจะช่วยให้เกิดผลดีต่อธุรกิจใน 

3 ส่วน คือ สร้างบุคลิกและคุณค่าแก่สินค้า (Product Value and Proposition) น าเสนอความ

แตกต่างที่ชัดเจน ไม่สับสนกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และภาพลักษณ์ในจิตใจ(Mental Image) ช่วย

ก่อให้เกิดพลังของอารมณ์และความรู้สึก ทั้งสามส่วนนี้เป็นการสร้างความรับรู้(Perception) ที่ต้อง

สร้างความรู้สึกไปสู่ลูกค้าผู้ ใช้บริการว่ามีคุณค่า คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายและที่ส าคัญต้องให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในการใช้สินค้าด้วยดังนั้น นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาแผนการในการน าเสนอ

เพ่ือใช้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

 1. กลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร (Communication Strategy) โดยผู้ที่สร้างหรือผลิตสินค้า 

ผลิตภัณฑ์และการบริการต้องเริ่มก าหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะประกอบด้วย การ 

สร้างความรู้จัก (Awareness) ส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์ กระตุ้นกิจกรรมเฉพาะอย่าง กระตุ้นคน

กลาง การสร้างค่านิยม ภาพลักษณ์ที่น่าพึงพอใจ หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยส่วนประกอบที่ 

ส าคัญที่สุดของกลยุทธ์การสื่อสาร คือ การเลือกกลุ่มผู้รับข่าวสารที่เหมาะสม เรื่องจากผู้รับสารแต่ละ 

คนมีความแตกต่างกันและมีจ านวนมาก ประสบการณ์และความรู้ของผู้รับสารเองก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ 

ส าคัญเช่นเดียวกัน เพราะสามารถจัดกลุ่มความสัมพันธ์เพ่ือก าหนดสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเฉพาะกลุ่มนั้นๆ 

 2. กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) เป็นส่วนประกอบส าคัญในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการ

อ่าน รับชมหรือรับฟัง เป็นต้น โดยตลาดเป็นเปูาหมายที่เลือกสรรแล้ว เพราะการเข้าถึงกลุ่มผู้รับ

ข่าวสารถือเป็นเกณฑ์หนึ่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ก่อนที่จะมีการเลือกสื่อเฉพาะอย่าง จะต้องเลือกประเภทสื่อ (Media Category) ให้เหมาะสม เพ่ือ

การส่งสารที่เหมาะสมกับประเภทของผู้รับสาร นอกจากนี้ยังต้องเลือกจ านวนสื่อและจัดล าดับ

ความส าคัญ ของการเป็นสื่อหลักหรือสื่อสนับสนุนอีกด้วย 

 3. กลยุทธ์เนื้อหาสาร (Message Strategy) เป็นการก าหนดเนื้อหาสารเป็น ความนึกคิด 

(Thought) ความคิด (Idea) ทัศนคติ (Attitude) ภาพลักษณ์ (Image) หรือข้อมูลอ่ืนๆ (Other 

Information) ซึ่งผู้ส่งสารต้องการสื่อไปยังผู้รับสารที่ก าหนดไว้ โดยพยายามท่ีจะใส่รหัสสารที่ท าให้ 

ผู้รับสารท าความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 
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 อย่างไรก็ตามท่ีส าคัญที่สุด คือ ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องรู้ถึงลักษณะของผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านการศึกษา ความสนใจ ความจ า และขอบเขตของประสบการณ์ โดยจะต้องพยายามสร้าง

ข้อความใส่รหัสสารด้วยวิธีการซึ่งอยู่ในขอบเขตของความเข้าใจและความคุ้นเคยของผู้รับสาร  

 จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาใน

การเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาด โดยน ามาประยุกต์ใช้จากผลส ารวจ ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของกลุ่มเปูาหมาย โดยน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือ

เป็นแนวทางในการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว 

 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
 
 ตราสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จทางการตลาด ตราสินค้าช่วยให้นักการตลาด
แยกแยะสินค้าหรือบริการของตนออกจากผู้อื่น ช่วยให้ผู้บริโภคประทับใจสินค้าหรือบริการได้ ซึ่งจะมี
ผลต่อการซื้อซ้ าศาสตราจารย์ สตีเว่น คิง ได้กล่าวไว้ว่า "สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ตราสินค้า คือสิ่งที่
ผู้บริโภคเลือกซื้อ สินค้าคือสิ่งที่ผู้บริโภคใช้ แสดงให้เห็นว่าตราสินค้ามีความส าคัญอย่างมาก สินค้าที่
ผลิตจากโรงงานเดียวกัน แต่มีตราสินค้าต่างกัน ความนิยมชมชอบของผู้บริโภคย่อมแตกต่างกันด้วย 
เวลาที่เปลี่ยนไปปัจจัยทางการตลาดย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และส่งผลต่อการให้ความส าคัญใน
ตราสินค้าของผู้บริโภค" ในยุคท่ีเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูก่อนฟองสบู่จะแตก คนไทยในกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคม
เมือง มีฐานะ มีการศึกษา ทั้งกลุ่มที่ถูกเรียกว่า ยัปปี้ (อายุระหว่าง 30-45 ปี) และ พวกเบบี้บูมเมอร์ 
(อายุ 45 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มที่บูชาตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงโดยไม่ค่อยมีเหตุผล เขาเหล่านี้แยกแยะตนเอง
จากมนุษย์กลุ่มอ่ืนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรายี่ห้อมีชื่อเสียง ราคาแพง โดยให้ความส าคัญกับ
คุณสมบัติของสินค้าน้อยมาก เขาเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product knowledge) 
น้อยมาก รู้เพียงฉาบฉวย ตัดสินใจซื้อสินค้ารวดเร็ว เพราะปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่เขาใช้ในการตัดสินใจ
ซื้อคือ ความดังของตรายี่ห้อ การใช้สินค้าเหล่านี้จะเริ่มต้นจากผู้มีฐานะดีอยู่ในสังคมชั้นสูง ต่อมาเมื่อ
เศรษฐกิจเฟ่ืองฟูเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมาย กลุ่มเศรษฐีใหม่จึงต้องการเครื่องหมายในการชี้สถานะ
ทางสังคม จึงเลียนแบบเศรษฐีเก่าด้วยการใช้สินค้ายี่ห้อดังๆ เหล่านั้น 
 ยุคนั้นจึงเป็นยุคของภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ซึ่งเกิดการแข่งขันและ
เลียนแบบกันอย่างมาก เศรษฐีใหม่พยายามเลียนแบบเศรษฐีเก่า เศรษฐีเก่าจึงพยายามหาสินค้าที่มี
ราคาสูงขึ้น เพ่ือหนีเศรษฐีใหม่ เช่น เคยใช้กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จะเริ่มหันไปใช้ แชนแนล เคยใส่
รองเท้า แบลลี่ เริ่มหันไปใช้ มอริชชี่ และพฤติกรรมเหล่านี้ได้ระบาดมายังบุตรหลานของคนเหล่านี้
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ด้วย เมื่อฟองสบู่เริ่มแตกอ านาจซื้อของผู้บริโภคเริ่มลดลง ผู้บริโภคจึงมีเหตุผล ในการเลือกซื้อสินค้า
มากขึ้น เขาเริ่มถามตัวเองว่า จ่ายแพงกว่าท าไม ท าให้ความส าคัญของตรายี่ห้อด้านภาพลักษณ์ 
(Image) เริ่มลดลง เขาเริ่มแสวงหาตรายี่ห้อที่มีคุณค่า (Equity) มากขึ้น เริ่มถามหา “ความ
สมเหตุสมผล” ในการจ่ายเงินซื้อสินค้ามากขึ้น นอกจากคนกลุ่มนี้แล้ว คนรุ่นใหม่ที่เพ่ิงท างานก็เป็น
อีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับ คุณค่า ของตรายี่ห้อมากกว่า ภาพลักษณ์ เช่นกัน ดังนั้นยุคนี้นักการ
ตลาดจึงควรปรับปรุงกลยุทธ์ด้านตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์จากการสร้างภาพลักษณ์ให้ตรายี่ห้อ (Brand 
Image) มาสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ (Brand Equity) แทน 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ความ
ต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากข้ึนเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้ เปิดรับมีความทันสมัยสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นดังที่ ชาร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) ได้
กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกลมีความรู้ความเข้ าใจในสภาพแวดล้อมและ 
เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย 

อย่างไรก็ตามบุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมดแต่จะเลือกรับรู้ เพียง
บางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนดังนั้นข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆนั้น 
มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลาข่าวสารที่น่าสนใจมีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร 
จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ,2533: 46-47) 

การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคล
ว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสารโดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกัน 

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการเลือกรับ
ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย
การกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลาดับดังต่อไปนี้ 

การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร
บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่งเช่น การเลือกซื้อ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและ ความ
ต้องการของตนอีกท้ังทักษะและความชานาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกันบางคนถนัดที่
จะฟังมากกว่าอ่านก็จะชอบฟังวิทยุดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือเป็นต้น 
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การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยมักเลือกตามความคิดเห็นความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน
ทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว 
เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจที่เรียกว่าความไม่สอดคล้องทางด้าน
ความเข้าใจ (Cognitive Dissonance) 

การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจทัศนคติ ประสบการณ์
ความเชื่อความต้องการความคาดหวังแรงจูงใจสภาวะทางร่างกายหรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทา
ให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคล
ด้วย 

การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนที่ตรงกับ
ความสนใจความต้องการทัศนคติฯลฯของตนเองและมักจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจไม่เห็นด้วยหรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเองมักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริม
หรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิดทัศนคติค่านิยมหรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่นคง
ชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้นเพ่ือนาไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส าหรับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น 

ทอดด์ ฮันท์ และ เบรนท์ ดีรู เบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อ้าง 
ถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

เปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้ 
ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือ

ความต้องการความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่าย่อมเป็นตัวกาหนดการเลือกของเราเราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเราเพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการเพ่ือแสดงรสนิยมเพ่ือการยอมรับในสังคมเพ่ือความพอใจ
ฯลฯ 

ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติคือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่างๆส่วนค่านิยมคือหลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือเป็น 
ความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะทาหรือไม่ควรทาอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติ
และค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชนการเลือกข่าวสารการเลือกตีความหมายและ
การเลือกจดจา 
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เปูาหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเปูาหมายมนุษย์ทุกคนกาหนดเปูาหมายในการดาเนิน
ชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพการเข้าสมาคมการพักผ่อนเปูาหมายของกิจกรรมต่างๆที่เรากาหนดขึ้นนี้จะมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชนการเลือกข่าวสารการเลือกตีความหมายและการเลือกจดจาเพ่ือ
สนองเปูาหมายของตน 

ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสารเลือกตีความหมายและเลือกเก็บ
เนื้อหาของข่าวนั้นไว้ 

การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้วเราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม
ในการที่จะเข้าใจและจดจาข่าวสารที่เราสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 

ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสารของเราคือความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภทดังนั้นบางคนจึงชอบฟัง
วิทยุบางคนชอบดูโทรทัศน์บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ฯลฯ 

สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึงสถานที่บุคคลและเวลาที่อยู่ในสถานการณ์การ
สื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสารการมีคนอ่ืนอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้สื่อและข่าวสารการเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสารการที่เราต้องถูกมองว่าเป็น
อย่างไรการที่เราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไรเราเชื่อว่าคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเราและการที่คิดว่าคน
อ่ืนคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสารผู้รับสารแต่ละ
คนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเราเราพัฒนา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งรายการประเภทใดประเภทหนึ่งดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง
สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและเลือกจดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ส่วนขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2531: 23-26) มีความเห็นว่าปัจจัยที่ทาให้บุคคลมีการเปิดรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันคือ 

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคลมีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความแตกต่าง
เฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคลซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันการดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไม่เหมือนกันซึ่งส่งผลกระทบ
ถึงระดับสติปัญญาความคิดทัศนคติตลอดจนกระบวนการของการรับรู้การจูงใจ 

ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมเนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตน
สังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม
นั่นคือมักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิดทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสารเชื่อว่าลักษณะต่างๆได้แก่เพศ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได้ ทาให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการสื่อสารรวมถึงการ
ตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย 

นอกจากนี้วิลเบอร์ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973:121-122) ยังได้ชี้ให้เห็นถึง
องค์ประกอบอื่นๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดังนี้ 

- ประสบการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้รับส่งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน 
- การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์

ของตนอย่างหนึ่งอย่างใด 
- ภูมิหลังที่แตกต่างกันทาให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน 
- การศึกษาและสภาพแวดล้อมทาให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 
- ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ทาให้พฤติกรรมการ

เปิดรับสารแตกต่างกัน 
- บุคลิกภาพทาให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของ

ผู้รับสาร 
- บุคลิกภาพอารมณ์สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารจะทาให้เข้าใจความหมายของ

ข่าวสารหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ 
- ทัศนคติจะเป็นตัวกาหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือข่าวสารที่ได้พบ

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนั้น 
วิลเบอร์ชแรมม์ (Wilbur Scharm, 1973:121-122) กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการ 

เลือกความสาคัญของข่าวสารว่าขึ้นอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least effect) 
และผลที่จะได้ (Promise of reward) ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดังนี้ 

 

ภาพที่ 2-1    แสดงการเลือกรับข่าวสาร 
จากสูตรนี้จะเห็นได้ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย เช่น

ข่าวสารต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวสามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกนั้น อาจมี
สาเหตุอ่ืนๆอีกเช่นประสบการณ์ต่างกันความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร
ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย 

ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสารหรือการบริโภคข่าวสารของผู้รับสารนั้น 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียรก็ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับข่าวสารไว้ 4 ประการคือ (สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร, 2533:40-44) 
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- เพ่ือการรับรู้ (Cognition) คือผู้รับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการและความอยากรู้ 

- เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เช่นการเปิดรับสื่อเพ่ือแสวงหาความเร้าใจตื่นเต้น
สนุกสนานรวมทั้งการพักผ่อน 

- เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึงการต้องการสร้างความคุ้นเคย
หรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นการใช้ภาษาร่วมสมัยเพ่ือหลีกเลี่ยงงานประจาหรือหลีกเลี่ยงคน
รอบข้าง 

- การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับสื่อหรือเข้าหาสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงงานประ
จาหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ได้ให้แนวคิดไว้
โดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 
ประการคือ 

- เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวจากการเปิดรับข่าวสารทาให้คนเป็นที่ทันเหตุการณ์
ทันสมัย 

- เพ่ือการตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารทาให้บุคคลสามารถกาหนดความเห็น 
ของตนต่อสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องประจ าวัน 

- เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการ
พูดคุยกับผู้อ่ืนได้ 

- เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรอบๆตัว 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญใน
การนามาประกอบการตัดสินใจของบุคคลยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
เท่าใดบุคคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่จากัดว่าจะทาการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ใดไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนสื่อบุคคลหรือสื่อเฉพาะกิจแต่ท้ังนี้บุคคลจะทาการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่อง
ที่ตนให้ความสนใจเท่านั้นเนื่องจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้จึงทา
ให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้นอย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆและ วัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมทาให้มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันได้ด้วย 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือ “การวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการเพ่ือสร้าง
คุณค่าตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์” โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิง-
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research Method) ซึ่งใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง ทัศนคติต่อ
ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริโภคเป้าหมายใน
อ าเภอเมืองชัยนาท เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง
อย่างลึกซึ้ง 
 

1.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้  
 1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 1.1.1 จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
การสัมภาษณ์ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน ในชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน 
เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง 
 1.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยแบบส ารวจ 
(Survey Research Method) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย
ในการซื้อเครื่องมือช่าง ทัศนคติต่อร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้บริโภค กับผู้ชาย วัยท างาน อายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน อาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์ 
จ านวน 50 ชุด  
 1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) โดยท าการเก็บรวบรวมและศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และบทความต่างๆจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ รวมถึงงานวิจัย
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอีกด้วย 
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2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรเพศชายวัย
ท างานตอนต้น (First Jobber) ถึงวัยท างานตอนปลาย โดยมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัย
ท างาน ในชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท ชอบเดินห้างสรรพสินค้า ยามว่างออกก าลังกาย ดูหนัง ฟังวิทยุ 
เล่นอินเทอร์เน็ต และอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน อาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์  ชอบ
เดินตลาดนัด สังสรรค์กับเพื่อนๆหลังเลิกงาน ยามว่างฟังวิทยุ 
  

3.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเพศชายวัยท างาน
ตอนต้น (First Jobber) ถึงวัยท างานตอนปลาย โดยแบ่งการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 -  การเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเดินแจก
แบบสอบถาม สุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรวัยท างานจ านวน 50 คน ในเดือน สิงหาคม 2556 โดย
เลือกสุ่มเก็บจากลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายที่ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการครั้งนี้ 
 

4.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

  ในการวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยจ าแนกตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัย
ท างาน ในชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.1 แนวค าถามการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติการซื้อเครื่องมือช่าง โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   1.1.2. พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
   1.1.3. พฤติกรรม ทรรศนคติ และปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง 
   1.1.4. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
   1.2 การจดบันทึก 
  2. แบบสอบถาม (Questionnaire) 50 ชุดโดยเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องมือช่าง ทัศนคติและปัจจัยในการซื้อและเลือกค้านเครื่องมือช่าง ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ รวม
ไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค โดยแบ่งหัวข้อแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
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 2.1 ส ารวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
อายุ เพศอาชีพ รายได้ และการศึกษา เป็นต้น 
 2.2 ข้อมูลเชิงรูปแบบพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต 
  2.3 ส ารวจด้านพฤติกรรมการ ทัศนคติ และปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องมือช่าง โดย
พิจารณาจากความถี่ในการซื้อ สถานที่ซื้อ จ านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ สาเหตุใน
การซื้อเครื่องมือช่าง เป็นต้น 
  2.4 พฤติกรรมการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแนวค าถาม
เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. สอบถามพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่างของกลุ่มเป้าหมาย 
2. สอบถามทัศนคติต่อการสร้างแบรนด์ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
3. สอบถามพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 50 ฉบับ ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ โดย
อ้างอิงจาก แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิจัย เพ่ือ
ค านวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย และหาแนวทางวนการวางแผนสร้างแบรนด์จอมทอง
แคทลียา เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลในแบบสอบถาม เป็นการแจกแจงความถี่โดยการนับจาก
จ านวนตัวอย่างโดยจ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ แล้วสรุปผลเป็นตารางแจกแจงความถี่ แล้ววิเคราะห์เพ่ือ
ศึกษากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าท่ีเหมาะสม 
 

7.การน าเสนอข้อมูล 
 

 ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และในส่วนของการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและท าการแยกข้อมูลโดยค านวณเป็นค่าสถิติในรูปแบบค่า
ร้อยละ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะต่างๆของ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อไป 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์” โดยแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน ใน
ชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน และ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างาน อาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์ จากการเก็บข้อมูล 2 กลุ่มนี้ 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ในส่วนของวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่ม
คนวัยท างาน ในชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 
 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ในจ านวน 50 คน มี ชายอายุ 18-25 ปี ทั้งหมด 13 คน, อายุ 26-35 ปี ทั้งหมด 15 คน, 
อายุ 36-49 ปี ทั้งหมด 11 คน และอายุ 50-60 ปี ทั้งหมด 11 คน โดยช่วงอายุของผู้ที่มีก าลังซื้อหรือ
มีรายได ้15,000 – 40,000 บาท คือกลุ่มอายุ 26-49 ปี ซึ่งมีอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็น
ส่วนมาก จากการสัมภาษณ์ในส่วนนี้ท าให้เห็นได้ว่า กลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องมือช่าง คือกลุ่ม
อายุ 26-49 ปี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงก าหนดให้ กลุ่มเพศชายอายุ 26-49 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายในส่วนแบ่ง
ตลาด อ าเภอเมืองชัยนาท 
 1.2. พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่าง 
 เมื่อสอบถามถึงความบ่อยในการซื้อเครื่องมือช่างกลับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการ
สัมภาษณ์พบว่า ร้อยละ 6o ให้ค าตอบว่า ซื้อเมื่อยามจ าเป็น นอกจากนั้น ร้อยละ 36 ซื้อเดือนละครั้ง 
และ ร้อยละ 4 ซื้อสัปดาห์ละครั้ง โดยประเภทเครื่องมือช่างที่เคยซื้อ ร้อยละ 78 ซื้อเครื่องมือช่าง
ทั่วไปเพ่ือน าไปซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และต่อเติมบ้าน ร้อยละ 16 ซื้อเครื่องมืออาชีพใน
การประกอบอาชีพ ซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ร้อยละ 6 ซื้อเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพเช่นเดียวกัน ข้อสรุปในค าถามส่วนนี้จึงชี้ให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซื้อ
เครื่องมือช่างในยามจ าเป็น โดยซื้อเครื่องมือช่างทั่วไปเพ่ือน าไปซ่อมแซม ต่อเติมบ้านและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นสินค้าที่เหมาะแก่การเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่นี้ที่สุด คือ ชุดเครื่องมือช่าง
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ประจ าบ้าน เพราะมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมในการซื้อเครื่องมือช่างและสามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 
 1.3. ทัศนคติต่อร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 ค าถามในข้อนี้ผู้ศึกษาถามถึงระยะทางจากอ าเภอเมืองชัยนาทสู่ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ที่มี 
ระยะทางห่างกันอยู่ 18 กม. เป็นระยะทางท่ีใกล้ไกลมากน้อยเพียงใดในความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 
50 คน ซึ่งได้ค าตอบว่า ร้อยละ 64 คิดว่าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลสามารถเดินทางในระยะเวลาอันสั้น มี
เพียง ร้อยละ 18 เท่านั้นที่คิดว่าระยะทางไกลเกินไปส าหรับการเดินทางเพ่ือซื้อแค่เครื่องมือช่าง  แต่
เมื่อได้สอบถามค าถามถัดมาที่ว่า “หากคุณทราบว่าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์มี ชุดเครื่องมือช่างประจ า
บ้านจ าหน่าย คุณจะสนใจซื้อหรือไม่” ร้อยละ 62 มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่า ชุดเครื่องมือช่างประจ าบ้านจะท าให้คุ้มกับระยะเวลาในการเดินทาง 
เพราะได้เครื่องมือช่างครบเซ็ตตามต้องการโดยไม่ต้องวิ่งซื้อหลายรอบให้วุ่นวาย ให้ความรู้สึกอุ่นใจที่มี
เครื่องมือช่างครบชุดเหมือนมียาสามัญประจ าบ้าน และสุดท้ายคือไม่ต้องรอช่างให้เสียเวลา หากมีชุด
เครื่องมือช่างครบชุดนี้ในราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็สามารถซ่อมแซมปัญหาเล็กๆน้อยๆได้เอง ท าให้
ประหยัดทั้งเงิน ทั้งเวลาอีกด้วย อีกร้อยละ 38 ที่ให้ค าตอบว่าไม่ซื้อนั้นเนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้มี
อาชีพช่าง จึงมีเครื่องมือครบชุดไว้ติดบ้านอยู่แล้ว จากนั้นผู้ศึกษาจึงถามผู้ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่า 
“โปรโมชั่นใดที่คุณสนใจที่สุด” ผลปรากฏว่า การลดราคาชุดเครื่องมือช่างประจ าบ้านในการโปรโมท
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้รับความสนใจมากที่สุดถึงร้อยละ 44 โปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจรองลงมา คือ ทุก
วันจันทร์มีสินค้าราคาพิเศษ ร้อยละ 36 สุดท้ายคือ ซื้อครบ 2,000 บาท รับของสมนาคุณทันที  ร้อย
ละ 20 ดังนั้นหากผู้ศึกษาต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการเจาะกลุ่มตลาดนี้  ซึ่งก็คือ “ชุดเครื่องมือ
ช่างประจ าบ้าน” และโปรโมทร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ให้เป็นที่รู้จัก มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มเป้าหมายจะ
ให้ความสนใจ และเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ถึงแม้ระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองชัยนาท 18 กม. 
 1.4. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 สื่อที่ให้ความสนใจและใช้เวลารับสื่อมากที่สุดในแต่ละวัน ผู้ให้สัมภาษณ์ลงความเห็นให้ 
สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เปิดรับมากที่สุด ซึ่งจะเปิดรับในช่วงเวลา เช้า กลางวัน และหัวค่ า โดยช่อง
สถานีที่มีผู้ชมเยอะที่สุดคือ ช่อง 3 รองลงมาจากสื่อโทรทัศน์คือ สื่อวิทยุ เปิดรับในช่วงบ่าย ในคลื่น 
99, 101.75 และ 103 ถัดมาคือสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงอายุ 18-40 ปี ใช้เพ่ือติดตาม
ความเคลื่อนไหวใน Social Network หรือ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสุดท้ายที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้เวลาน้อย
ที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์จะเปิดรับสื่อในช่วงเช้า ส านักพิมพ์ที่ได้รับความสนใจ
มากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ชัยนาทนิวส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดในอ าเภอเมือง
ชัยนาทนั่นเอง 
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2. การวิจัยเชิงปริมาณโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 เป็นการแจกแบบสอบถามแบบภาคสนามทั้งหมดจ านวน 50 ชุด ที่ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา โดยการแจกแจงความถี่และแสดงค่าเป็นร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์  
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมและทัศนคติ
ในการซื้อเครื่องมือช่าง โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที่ 2 รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิต  
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่าง 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเพศชาย จะแบ่งตามอายุ, ระดับการศึกษา, 
สถานภาพ, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และท่ีอยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอเป็นจ านวนร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตาราง ที่ 4-1 – 4-6 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-1    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
50 ปีขึ้นไป 12 24 
36 – 49 ปี 20 40 
26 – 35 ปี 8 16 
18 – 25 ปี 10 20 

รวม 50 100 
  
 จากตารางที่ 4-1 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 36-49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12 และถัดมาเป็นช่วงอายุ 18-
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 23 46 
มัธยมศึกษา / ปวช. 18 36 
ปริญญาตรี 9 18 

รวม 50 100 
  

 จากตารางที่ 4-2 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 36 ถัดมา
เป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-3     จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สมรส 32 64 
โสด 18 36 

รวม 50 100 
  
 จากตารางที่ 4-3 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 64 ครองสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช่าง 22 44 
รับจ้างทั่วไป 12 24 
เกษตรกร 10 20 
ค้าขาย 4 8 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิฐ 1 2 
นักเรียน /นักศึกษา 1 2 

รวม 50 100 
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 จากตารางที่ 4-4 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพช่าง คิด
เป็นร้อยละ 44 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24 ถัดมาคืออาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 20 ค้าขาย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-5    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10,001 – 20,000 บาท 18 36 
30,000 บาทข้ึนไป 16 32 
ไม่เกิน 10,000 บาท 10 20 
20,001 – 30,000 บาท 6 12 

รวม 50 100 
  
 จากตารางที่ 4-5 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
32 ถัดมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 

ประเภทของท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว 29 58 
บ้านเช่า 14 28 
อาคารพาณิชย์ 3 6 
ห้องพักในโรงงาน 3 6 
อ่ืนๆ 1 2 

รวม 50 100 
 
 จากตารางที่ 4-6 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 58 รองลงมาบ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 28 ถัดมาคือ อาคารพาณิชย์และห้องพักในโรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน ตามล าดับ 
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รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
 ข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิต สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตาราง  
ที่ 4-7 – 4-10 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพาหนะ 

พาหนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รถยนต์ 32 64 
รถจักรยานยนต์ 18 36 

รวม 50 100 
  

 จากตารางที่ 4-7 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้พาหนะประเภท
รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 36 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-8    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกิจกรรมในวันหยุด 

กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในวันหยุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดูโทรทัศน์อยู่บ้าน 16 32 
ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ท่ีช ารุด 15 30 
สังสรรค์กับเพ่ือนฝูง 6 12 
ฟังวิทยุ 6 12 
เล่นกีฬา 5 10 
อ่ืนๆ 2 4 

รวม 50 100 
  

 จากตารางที่ 4-8 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์อยู่บ้านเป็น
กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าในวันหยุด คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือต่อเติม ซ่อมแซมบ้านหรือ
อุปกรณ์ที่ช ารุด คิดเป็นร้อยละ 30 ถัดมาคือสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงและฟังวิทยุ คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 
12 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ช้อปปิ้งที่ไปเป็นประจ า 

สถานที่ช้อปปิ้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตลาดนัด 38 76 
เทสโก้ โลตัส ชัยนาท 12 24 

รวม 50 100 
  

 จากตารางที่ 4-9 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปช้อปปิ้งตลาดนัด เป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือเทสโก้ โลตัส ชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 24 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-10    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการเปิดรับสื่อในแต่ละวัน 

ประเภทสื่อ จ านวน  ร้อยละ 

โทรทัศน์ 40 40 
วิทยุ 35 35 
สื่อนอกบ้าน 10 10 
หนังสือพิมพ์ 8 8 
อินเทอร์เน็ต 5 5 
นิตยสาร 1 1 

รวม 100 100 

  
 จากตารางที่ 4-10 พบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดในแต่ละวันคือ โทรทัศน์
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ วิทยุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 และสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด
เป็นล าดับต่อมาคือ สื่อนอกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่าง 
 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องมอืช่าง สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตาราง ที่ 4-11 – 
4-18 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-11    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อเครื่องมือช่าง 

การซื้อเครื่องมือช่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 50 100 
ไม่เคย  0 0 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยซ้ือเครื่องมือช่างทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความบ่อยในการซื้อเครื่องมือช่าง 

ความบ่อย จ านวน (คน) ร้อยละ 
เมื่อยามจ าเป็น 22 44 
มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง 12 24 
เดือนละ 1-2 ครั้ง 9 18 
น้อยกว่าเดือนละครั้ง 4 8 
สัปดาห์ละครั้ง 3 6 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างเม่ือยามจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 
44 รองลงมาคือ ซื้อมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24 และ ซื้อเดือนละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 18 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการซื้อเครื่องมือช่าง 

บุคคลที่ใช้เครื่องมือช่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตนเอง 33 66 
ซื้อให้ผู้อื่นใช้  10 20 
ซื้อใช้เองและซ้ือให้ผู้อ่ืนใช้ 7 14 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างเพื่อใช้เอง คิดเป็นร้อยละ 66 
รองลงมาคือซื้อให้ผู้อ่ืนใช้ คิดเป็นร้อยละ 20 และซื้อใช้เองและซื้อให้ผู้อ่ืนใช้ คิดเป็นร้อยละ 14 
ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ระบุว่าบุคคลอ่ืนที่ซื้อให้ คือ เจ้านาย และ คนในครอบครัว 
 

ตารางที่ 4-14    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทเครื่องมือช่างที่ซ้ือ 

ประเภทเครื่องมือช่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เครื่องมือช่างทั่วไป 24 48 
เครื่องมือช่างอาชีพ 21 42 
เครื่องมือช่างอุตสาหกรรม 5 10 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างประเภทเครื่องมือช่างทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ เครื่องมือช่างอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 42 และ เครื่องมือช่าง
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-15    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การซื้อเครื่องมือช่าง 

วัตถุประสงค์การซื้อเครื่องมือช่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้ประกอบธุรกิจ  29 58 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด 16 32 
ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน 5 10 

รวม 50 100 
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 จากตารางที่ 4-15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 58 รองลงมาคือ เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด คิดเป็นร้อยละ 32 และ เพ่ือซ่อมแซมต่อเติม
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเงินที่ซื้อเครื่องมือช่าง 

จ านวนเงินที่ซ้ือในแต่ละครั้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
101 - 1,000 บาท  23 46 
1,001 - 5,000 บาท 19 38 
5,001 – 10,000 บาท 6 12 
ไม่เกิน 100 บาท 1 2 
10,001 บาท ขึ้นไป  1 2 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างในแต่ละครั้งเป็นจ านวนเงิน 
101 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ 1,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 และ 
5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-17    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านเครื่องมือช่างที่เคยซื้อสินค้า 

รายช่ือร้านเครื่องมือช่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดีเจริญฮาร์ดแวร์ 50 45.9 
ดี แอนด์ ดี 27 24.8 
สุขสวัสดิ์ค้าไม้ 15 13.8 
รัตนชัย 7 6.4 
น าชัยค้าวัสดุ 5 4.6 
วีเอสโฮมมาร์ท 3 2.7 
ร่มเย็นค้าวัสดุ 1 0.9 
ไทกันเองค้าไม้ 1 0.9 

รวม 109 100 
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 จากตารางที่ 4-17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อเครื่องมือช่างจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ ร้านดีแอนดดี์ คิดเป็นร้อยละ 24.8 และ ร้านสุขสวัสดิ์ค้า
ไม ้คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-18    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ 

ปัจจัยในการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
1.คุณภาพของสินค้า 46 46 
2.ราคาของสินค้า 25 25 
3.ค าแนะน าจากช่างหรือคนรู้จัก 10 10 
4.ที่ตั้งของร้านค้าสะดวกต่อการเดินทาง 9 9 
5.พนักงานขายอัธยาศัยดี 3 3 
6.พนักงานขายมีความรู้เชี่ยวชาญงานช่าง 2 2 
7.บริการหลังการ-ขาย 2 2 
8.การจัดวางสินค้าภายในร้าน 1 1 
9.สื่อโฆษณา / การประชาสัมพันธ์ 1 1 
10.โปรโมชั่น 1 1 

รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4-18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างโดยค านึงถึงปัจจัยด้าน
คุณภาพของสินค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
25 และ ค าแนะน าจากช่างหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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พฤติกรรมการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็น
ตาราง ที่ 4-19 – 4-20 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4-19    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้บริการร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์ 

ปัจจัยในการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
1.สินค้าครบวงจร 56 56 
2.สินค้ามีคุณภาพ 20 20 
3.ราคาเหมาะสม 15 15 
4.พนักงานขายมีความรู้เชี่ยวชาญงานช่าง 5 5 
5. การบริการหลังการขาย เชน่ การรับประกัน
สินค้า , การดูแลสอบถามความพึงพอใจใน
สินค้า 

4 4 

รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 4-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องมือช่างจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ด้วย
ปัจจัยในเรื่องสินค้าครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ สินค้ามีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 20
และ ราคาเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-20    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นในเรื่องประเภท
สินค้าในร้าน 

ความคิดเห็นในเรื่องประเภทสินค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครบถ้วนแล้ว 50 100 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์มีสินค้า
ครบถ้วนแล้วทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
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สรุปและวิเคราะห์ผลวิจัย 
 

 จากการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นประเด็น
ต่างๆในการก าหนดกลยุทธ์dการวางแผนสื่อสารการตลาดได้ดังนี้ 
แผนการสื่อสารการตลาดของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

 - การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Launch) ในอ าเภอ เมือง โดยการออกผลิตภัณฑ์  
“ชุดเครื่องมือช่างประจ าบ้าน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมายตลาดนี้ 
ด้วยค านึงผลจากการส ารวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ ร้อย
ละ 6o ให้ค าตอบว่า ซื้อเครื่องมือช่างเมื่อยามจ าเป็น โดย ร้อยละ 78 ซื้อเครื่องมือช่างทั่วไปเพ่ือน าไป
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และต่อเติมบ้าน ดังนั้น “ชุดเครื่องมือช่างประจ าบ้าน” น่าจะท าให้
แบรนด์มีความแตกต่างจากร้านเครื่องมือช่างทั่วไป เกิดความน่าสนใจ สอดคล้องและเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มใหม่ได้ง่าย 

 - รักษาฐานลูกค้าเก่า (Loyalty Building) ในอ าเภอ มโนรมย์ เนื่องจากต้องการสร้าง
การซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่องในลูกค้าทั่วไปที่ ซื้อสินค้าเมื่อยามจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 44 ให้กลายเป็น
ลูกค้าประจ า และเพ่ิมส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน (Share of Wallet) ของลูกค้าประจ าให้มากขึ้น  
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
พฤติกรรมผู้บริโภคอ้างอิงจาก Kotler, Philips. (1999). โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมจากการศึกษา
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่าง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ รวมถึงศึกษาความรู้และทัศนคติและข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กําหนดแนวทาง
เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพ่ือสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เกิดขึ้นในใจ
ผู้บริโภค โดยให้มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 
เกิดการจดจําและเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในแบรนด์และตัว
ผลิตภัณฑ์นั่นเอง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนําข้อมูลที่ได้ทําการศึกษามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวางแผนการ
สื่อสารการทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ลูกค้า (Client) 

ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 
เป้าหมายของธุรกิจ (Business Goal) 

เป็นเจ้าตลาดเครื่องมือช่างในจังหวัดชัยนาท 
 
วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 

เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในอําเภอ เมืองชัยนาท 40% ภายในระยะเวลา 2 ปี (เดือน
มกราคม 2557 – เดือน ธันวาคม 2558) 
 
กลุ่มเป้าหมาย (Target) 

กลุ่ม 1 : ผู้ชาย วัยทํางาน อายุ 36-50 ปี เป็นกลุ่มคนวัยทํางาน อาศัยอยู่ในอําเภอ 
มโนรมย์ ชอบเดินตลาดนัด สังสรรค์กับเพื่อนๆหลังเลิกงาน ยามว่างฟังวิทยุ  

กลุ่ม 2 : ผู้ชาย วัยทํางาน อายุ 26-49 ปี เป็นกลุ่มคนวัยทํางาน อาศัยอยู่ในอําเภอ 
เมือง-ชัยนาท ชอบเดินห้างสรรพสินค้า ยามว่างออกกําลังกาย ดูหนัง ฟังวิทยุ เล่นอินเทอร์เน็ต 
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วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (Communication Objectives) 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 5-1    แสดงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของตลาดทั้ง 2 กลุ่ม 

ในอําเภอมโนรมย์ ต้องการเพ่ิมการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยซื้อสินค้าร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์ให้มากขึ้น เพ่ือตอกย้ําให้เกิดการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่อง ส่วนในอําเภอเมืองชัยนาท เนื่องจาก
เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ จึงต้องสร้างการตระหนักรู้ ใช้การโฆษณาสร้างการรับรู้ที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจึงเพิ่มการให้ความรู้ สร้างความสนใจในตราสินค้าให้เพ่ิมขึ้น สื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กําลังออกสู่ตลาดและสร้างความรู้สึกเชิงบวกโดยใช้ข้อมูลโน้มน้าวใจ การ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือก่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้าในกลุ่มเป้าหมาย 

 
การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ (SWOT ANALYSIS) 
 

ตารางที่ 5-1    วิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง สินค้าเครื่องมือช่างครบวงจร ทันสมัยที่สุดในจังหวัดชัยนาท และมีช่างผู้เชี่ยวชาญ
คอยให้คําแนะนําในการใช้งานสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้รวดเร็วและสะดวก ทั้งยังมีการรับประกันสินค้าอีกด้วย 

จุดอ่อน ชื่อร้านค้าคู่แข่งในอําเภอมโนรมย์มีคําท่ีออกเสียงใกล้เคียงกันทําให้ผู้บริโภคสับสน 
ได้ง่าย แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มที่ 2 เนื่องจากใช้
การตลาดแบบปากต่อปากจึงเข้าถึงตลาดได้ช้าและไม่กว้างขวางตามเป้าหมาย  

โอกาส คู่แข่งขันไม่ค่อยจัดการสื่อสารการตลาด ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์จึงมีโอกาสในการ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร  

อุปสรรค เกิดสงครามราคา เนื่องจากการลดราคาเป็นเทคนิคทางการตลาดที่คู่แข่งขันทําได้
ง่ายเพ่ือหวังชิงส่วนแบ่งการตลาดให้ได้เร็วที่สุด 

 
 
 

 

อําเภอเมือง 

ชัยนาท 

ช 

อําเภอมโนรมย ์
การซื้อซ้ํา 
Repurchase 

ให้ความรู ้
Knowledge 

ความชอบ 
Liking 

ความชื่นชอบ 
Preference 

การทดลองใช้ 
Purchase 

การตระหนกัรู ้
Awareness 
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จุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-2    แสดงจุดยืนของแบรนด์   
 
คู่แข่ง (Competitors) 

คู่แข่งของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ในจังหวัดชัยนาททางตรงมีทั้งหมด 3 ร้าน คือ 
1. บริษัท วีเอส โฮมมาร์ท จํากัด ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองชัยนาท เป็นบริษัทค้าปลีกและส่ง 

จําหน่ายเครื่องมือช่างและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
จุดแข็ง : เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคที่สุดในอําเภอเมืองชัยนาท  มีการจัดการร้านเป็นระบบ 
จุดอ่อน : ขาดช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําลูกค้า สินค้าไม่ครบวงจร 
2. ร้านสุขสวัสดิ์ค้าไม้ ตั้งอยู่ถัดจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 200 เมตร จําหน่ายวัสดุ 

ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง  
จุดแข็ง : เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคท่ีสุดในอําเภอ มโนรมย์ มีลูกจ้างจํานวนมากจึงสามารถ 

ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง 
จุดอ่อน : สินค้าไม่ครบวงจร มีการตั้งราคาสูง ขาดความเชี่ยวชาญในการแนะนําสินค้า 

เครื่องมือช่าง  
3. ร้านดีแอนด์ดี ตั้งอยู่ถัดจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 500 เมตร จําหน่ายอุปกรณ์ 

การเกษตรและเครื่องมือช่าง  
จุดแข็ง : มีหลายสาขาจึงสามารถตั้งราคาสินค้าได้ต่ํากว่าร้านค้าอ่ืน 
จุดอ่อน : สินค้าด้อยคุณภาพ ช่างประจําไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาให้- 

High Quality 

Value for Money 

Professional Completed 

ร้านสขุสวัสด์ิค้าไม้ 
 

ด ีแอนด ์ด ี
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ลูกค้า ชื่อร้านมีความคล้ายคลึงกับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ลูกค้าจึงเกิดความ
สับสนได้ง่าย 

คู่แข่งขันทางอ้อม คือ ร้านขายเครื่องมือช่างที่อยู่ในตลาด อําเภอเมืองชัยนาท และ
อําเภอมโนรมย์ ซึ่งมีจํานวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้านรัตนชัย, ร้านนําชัยค้าวัสดุ, ร้านเต่งประตูเหล็ก, ร้านไท
กันเองค้าไม้, ร้านร่มเย็นค้าวัสดุ, และร้านบ้านกล้วยเซรามิค  
 
วงจรการซื้อเครื่องมือช่างของลูกค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ (Customer Order Cycle) 

ลูกค้าท่ัวไป : โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
ลูกค้าประจํา : โดยเฉลี่ยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) 

แผนการสื่อสารการตลาดของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 
- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Launch) ในอําเภอ เมือง โดยการออกผลิตภัณฑ์  
“ชุดเครื่องมือช่างประจําบ้าน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
เป้าหมายตลาดนี้ ทําให้แบรนด์มีความแตกต่างจากร้านเครื่องมือช่างทั่วไป เกิดความ
น่าสนใจและเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้ง่ายขึ้น 

- รักษาฐานลูกค้าเก่า (Loyalty Building) ในอําเภอ มโนรมย์ เนื่องจากต้องการสร้าง   
  การซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องในลูกค้าท่ัวไปจนกลายเป็นลูกค้าประจํา และเพ่ิมส่วนแบ่งการ  
  ใช้จ่ายเงิน (Share of Wallet) ของลูกค้าประจําให้มากขึ้น  

 
กลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

กลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์นั้น ผู้ศึกษาได้นําผลวิจัยที่ได้
ทําการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์รวมกับลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ นํามาใช้เป็นรากฐาน
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพและทําให้เกิดเอกลักษณ์ให้
ผู้บริโภคจดจําได้ ดังต่อไปนี้ 

Brand Concept : “คุณภาพคุ้มค่า สินค้าครบวงจร” 
Advertising Concept : “ผู้ช่วยทุกเรื่องช่าง” 
Slogan : “เราพร้อมเป็นผู้ช่วยทุกเรื่องช่าง” 
Tone & Manner : มีความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
Color : สีน้ําเงิน  
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ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4P) 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (Belch & Belch. 2012: 714) ทั้งหมดเป็น
ปัจจัยทางการตลาดที่ช่วยให้เกิดความแตกต่างและเป็นจุดเชื่อมโยงเพ่ือนํามาเสนอแบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
จําหน่ายเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพ ทันสมัย มีให้เลือกหลากหลายและครบวงจร 

นอกจากนั้นยังมีบริการหลังการขาย เช่น การรับประกันสินค้าจากทางบริษัทที่ผลิตโดยตรง หากท่าน
เป็นลูกค้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ เรายินดีรับซ่อมเครื่องมือช่างโดยช่างมืออาชีพ และให้คําปรึกษาหาก
เกิดปัญหาในการใช้งาน สินค้าและบริการจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์จึงมอบให้ลูกค้าได้คุ้ มค่ากว่าและ
มากกว่า 

 
2. ราคา (Price) 
สินค้าในร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์มีราคาเหมาะสม ซึ่งเราให้ความสําคัญกับการคัดสรรสินค้า 

โดยช่างมืออาชีพซึ่งคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือช่างเป็นอย่างดี เพ่ือให้ความมั่นใจและรับรองกับ
ผู้บริโภคได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานแน่นอน 
 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ตั้งอยู่ตรงข้ามร้านหางน้ําโมบายล์ ตลาดเทศบาลตําบลหางน้ําสาคร  

อําเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์เคยจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายเพียงช่วงวันปีใหม่ โดยการจัด 

โปรโมชั่นสะสมใบเสร็จครบ 20,000 บาท รับสินค้าสมนาคุณจากทางร้านทันที และมีการแจกปฏิทิน
สําหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้านช่วงปีใหม่นี้ นอกจากนั้นจะมีการลดราคาตามจํานวนซื้อให้กับ
ลูกค้าประจําและลูกค้าที่ช่วยบอกต่อ ซึ่งทางร้านอยากปรับปรุงให้เป็นระบบโปรแกรมรักษาลูกค้า
อย่างมีระเบียบมากข้ึน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร (Communication Tool) 
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์

ทั้งหมดนี้ ผู้ศึกษาได้คิดวิเคราะห์จากผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาและวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
เครื่องมือการสื่อสารที่จะใช้นั้นผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เข้าถึง
ตัวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถทําได้จริง อีกทั้งยังใช้งบประมาณในส่วนของสื่อไม่มากจนเกินกําลังของแบรนด์
และทุกส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองก็สามารถสื่อได้เช่นกัน โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบให้สื่อทุกสื่อที่ใช้ในการ
สื่อสารสําหรับตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ สามารถบูรณาการครอบคลุม
รายละเอียดถึงตัวแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยสื่อที่
จะใช้ทั้งหมดมีรายการดังต่อไปนี้ 

- ตราสัญลักษณ์สินค้า (Logo)     -    การออกแบบร้านค้า (Designing Store) 
- สินค้าสมนาคุณ (Souvenir)     -    บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

สื่อโฆษณาที่ใช้ในอําเภอ มโนรมย์ 
 - สปอตวิทยุ (Radio Spot)  -    แบนเนอร์ (Banner) 
 - บัตรสมาชิก (Member Card) -    รถขนส่งสินค้า (Transit Media)  

-  โปรโมชั่น (Sales Promotion)     
สื่อโฆษณาที่ใช้ในอําเภอ เมืองชัยนาท 
  - สปอตวิทยุ (Radio Spot) -    โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Ad) 

- บูธแสดงสินค้า (Merchandising)    -    สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) 
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ภาพที่ 5-3    แสดงการวางแผนผังการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
 
การสร้างสรรค์การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับ
ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 

1. ตราสัญลักษณ์สินค้า (Logo) 
ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงรูปแบบจากตราสัญลักษณ์สินค้าเดิม (Logo) ของร้านดีเจริญ

ฮาร์ดแวร์ เพ่ือปรับภาพลักษณ์ให้ร้านมีน่าเชื่อถือและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งการใช้สีน้ําเงินเพ่ือสื่อถึง
ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และรูปร่างตัวอักษรตัว D เพ่ือสื่อถึงชื่อร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ให้สามารถ
สังเกตได้ง่าย ไขควงในตัว D สื่อถึงความเป็นร้านจําหน่ายเครื่องมือช่างอย่างเด่นชัด ดังภาพ 

2. การออกแบบร้านค้า (Designing Store) 
แนวความคิดการออกแบบคือการปรับปรุงร้านให้มีความทันสมัย เรียบง่าย แสดงออกถึง

ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ติดตั้งโลโก้ให้มีความเด่นชัดสะดุดตา โทนสีเน้นโทนที่ตัดกันแต่ยังคงให้มี
ลักษณะสีที่ทันทุกยุคทุกสมัยได้ ตัวอาคารทําให้มีลักษณะยิ่งใหญ่ สูงโปร่ง เนื่องจากต้องการให้ร้านดี
เจริญฮาร์ดแวร์เปรียบเสมือนจุดเขต (Landmark) ของจังหวัดชัยนาทในบรรดาร้านจําหน่ายเครื่องมือช่าง 

3. บัตรสมาชิก (Member Card) 
บัตรสมาชิกของร้านดีเจริญฮาร์แวร์ที่ผู้ศึกษาออกแบบมี 2 ประเภท สามารถใช้ได ้

ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อสินค้า ซึ่งสิทธิพิเศษและเงื่อนไข มีดังนี้ 
3.1 บัตรสมาชิกทั่วไป มีเงื่อนไขดังนี้ 

 

อ.มโนรมย์ 

 

อ.เมืองชัยนาท 
   ส
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- อายุ 18 ปีขึ้นไป  
- อายุการใช้งานบัตร 2 ปี 
- ทุกการใช้จ่าย 50 บาท จะได้รับ 1 แต้มสะสม 
  ทุก 200 แต้มสะสมสามารถนํามาแลกรับคูปองส่วนลดซื้อสินค้ามูลค่า 100 บาท  
- ท่านจะได้รับของสมนาคุณพิเศษในวันเกิด (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีร้านกําหนด) 
- สามารถสมัครสมาชิกฟรีเมื่อซื้อสินค้าท่ีร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 

3.2 บัตรสมาชิก V.I.P. 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป 
- ท่านจะสามารถรับบัตรสมาชิก V.I.P. ได้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าในร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์รวม    
  เป็นเงินจํานวน 20,000 บาทข้ึนไป 
- สามารถแสดงบัตรสมาชิก V.I.P. นี้เพื่อรับส่วนลด 5% ทุกยอดบิล 
- รับจุลสารทุกเดือนจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ฟรีถึงบ้าน 
- ท่านจะได้รับบัตรกํานัลพิเศษในวันเกิด และได้รับของสมนาคุณพิเศษในช่วง 
เทศกาลปีใหม่ 
- รับกาแฟฟรี 1 แก้ว ทุกเช้าที่ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
  (จุดประสงค์เพ่ือได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าประจํา สร้างสัมพันธไมตรีได้ง่ายและกระชับ 
   มากยิ่งขึ้น) 
- ท่านจะได้รับโปรโมชั่นผ่านข้อความบนมือถือจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ทุกสิ้นเดือน  
4. รถขนส่งสินค้า (Transit Media)  
รถขนส่งสินค้าของทางร้าน ผู้ศึกษาได้นํามาออกแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมโฆษณาบริเวณ 

ด้านข้างรถ เมื่อเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้าระหว่างทางที่ผ่านผู้คนที่พบเห็นก็จะได้รับสารโฆษณานี้ไป
ด้วย ซึ่งเปรียบกับโฆษณาเคลื่อนที่นั่นเอง โดยทุกด้านของรถมีตราสัญลักษณ์ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
(Logo) สโลแกน และข้อมูลติดต่อทางร้านด้วย  

5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ในอําเภอ

เมืองชัยนาท ซึ่งรูปลักษณ์การออกแบบใช้สัญลักษณ์โลโก้ของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์นํามาเป็นต้นแบบ
กล่อง เพ่ือสร้างการจดจําในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น โดยเครื่องมือช่างที่บรรจุในกล่องจะเป็นเครื่องมือ
ช่างสามัญประจําบ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อ “กล่องเครื่องมือช่างประจําบ้าน” 
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6. บรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้เพ่ือนํามาใส่สินค้าสมนาคุณเช่น เสื้อยืด, ถุงผ้า และถุงย่าม 

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นถุงกระดาษ รับน้ําหนักได้ไม่มาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้นํา
แนวความคิดมาจากเครื่องมือช่างที่มีลักษณะเป็นมือจับเพ่ือนํามาผสมผสานกับหูจับถุงกระดาษ จึง
กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งอย่างมาก โดยเครื่องมือช่างที่
นํามาปริ๊นท์ลงถุงกระดาษนั้นได้แก่ สว่าน, เครื่องเลื่อยยนต์ และ เลื่อยโค้ง ด้านล่างของภาพเครื่องมือ
ช่างมี ตราสัญลักษณ์ (Logo) ชื่อร้าน และข้อมูลติดต่อ เพ่ือเป็นการโฆษณาร้านไปในตัว ดังภาพ 

 
7. สินค้าสมนาคุณ (Souvenir) 
มอบเพ่ือเป็นการตอบแทนลูกค้า โดยการมอบสินค้าสมนาคุณนั้นมีเงื่อนไขในการแจก 

คือ ทางร้านจะมอบให้ในช่วงที่ทําการส่งเสริมการขาย ซึ่งสินค้าสมนาคุณแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน
โปรโมชั่นที่เรากําหนด 

สินค้าสมคุณ ได้แก่  
เสื้อยืด : มี 2 ลายด้วยกัน ลายที่ 1 (ภาพท่ี) เป็นการออกแบบโดยมีแนวคิดมาจากเข็มขัด

ช่าง ซึ่งหัวเข็มขัดใช้สัญลักษณ์ตราสินค้า (Logo) ของร้านเพ่ือสื่อสารตราสัญลักษณ์ใหม่ออกไปแก่
ผู้บริโภคอ่ืนๆในยามที่ลูกค้าสวมใส่ และใน ลายที่ 2 (ภาพที่) เป็นการออกแบบโดยนําตราสัญลักษณ์
ใหม่มาไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายมือ เพ่ือความเด่นชัดและสะดุดตา ทั้ง 2 ลายนี้ ด้านหลังสกรีนชื่อร้านและ
ข้อมูลติดต่อ ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ไปในตัว 

ถุงผ้า : เป็นผ้าดิบ ขนาดของถุงสามารถใส่กระเป๋าเงินเมื่อยามแม่บ้านจ่ายตลาด โดย
ด้านหน้าของกระเป๋าสกรีนตราสัญลักษณ์ใหม่ (Logo) ของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์  

ถุงย่าม : เป็นถุงผ้าร่ม เหมาะกับเกษตรกรนําไปใส่ปิ่นโต ใส่เครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆ 
และทางร้านมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้า เมื่อซื้อน็อตไม้ หากลูกค้านําถุงย่ามที่แจกไปนี้มาใส่แทน
ถุงพลาสติกของทางร้าน จะมีส่วนลดสินค้าทันทีจากราคาขาย 5% เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก ลูกค้าได้
ช่วยลดโลกร้อน ทางร้านได้ประหยัดงบประมาณในการซื้อถุงพลาสติกอีกด้วย 
ภาพที่ 5-9    ถุงย่าม 

ร่มร้านค้า : เป็นร่มผ้าใบสีน้ําเงินสลับขาวซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
สกรีนตราสัญลักษณ์ใหม่ (Logo) แจกให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป เพ่ือเป็น
ประโยชน์กับลูกค้าที่มีอาชีพแม่ค้าขายของตามตลาดนัดและเป็นการโปรโมทร้านไปในตัวในบริเวณ
ตลาดนัดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของร้านดีเจริญฮารืดแวร์เช่นเดียวกัน 
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8. สปอตวิทยุ (Radio Spot)  
- อ.มโนรมย์  
โดยสปอตวิทยุเรื่องนี้จะนําไปออกอากาศ คลื่น 101.75 และ 103 MHz. เป็นสถานีวิทยุ

ท้องถิ่นของเขตชุมชนอําเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ช่วงเวลา 7.00 – 9.00 น. , 13.00 – 15.00 น. 
ซึ่งเป็นผลจากผู้ศึกษาได้ทําการวิจัยในแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นสปอตวิทยุดังกล่าว
จะนําไปเผยแพร่ผ่านรถกระจายเสียงที่ตลาดนัดหางน้ําสาครทุกวัน อังคารและพฤหัสบดี  

จุดประสงค์ของการทําสปอตวิทยุชิ้นนี้คือการตอกย้ําแบรนด์ ให้กลุ่มเป้าหมายจดจําแบ
รนด์ของเราได้ 

- อ.เมืองชัยนาท 
โดยสปอตวิทยุเรื่องนี้จะนําไปออกอากาศ คลื่น 99 , 101.75 , 103 MHz. เป็นสถานี

วิทยุท้องถิ่นของเขตชุมชนอําเภอ เมืองชัยนาท ช่วงเวลา 7.00 – 9.00 น. , 13.00 – 15.00 น.  
ซึ่งเป็นผลจากผู้ศึกษาได้ทําการวิจัยในแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย  

จุดประสงค์ของการทําสปอตวิทยุชิ้นนี้คือการโฆษณาชุดเครื่องมือช่างประจําบ้านซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านรวมทั้งโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้และจดจํา
แบรนด์ของเราได้นั่นเอง 

9. โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Ad) ที่ใช้ในอ. เมืองชัยนาท 
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์นี้ลงใน หนังสือพิมพ์ชัยนาทนิวส์ ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นในอําเภอเมือง

ชัยนาท ระยะเวลาที่ลงสื่อคือช่วงต้นปี 1-11 ม.ค. 2557 นอกจากนั้นจะลงทุกสิ้นเดือนตลอดแคมเปญ 
10. โปรโมชั่น (Sales Promotion) ที่ใช้ในอ.มโนรมย์ 
ผู้ศึกษาได้ออกแบบโปรโมชั่น หรือ โปรแกรมการส่งเสริมการขายนี้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

10.1 Promotion of The Week ทางร้านจะจัดให้ทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ร้าน 
มียอดขายน้อยที่สุดมีสินค้าราคาพิเศษเพ่ือจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาที่ร้านและเป็นการกระตุ้น
ยอดขายไปในตัว 

10.2 Promotion of The Month ทางร้านจะจัดสินค้าสมนาคุณประจําเดือนให้
ลูกค้าสามารถนําใบเสร็จที่มียอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปมาแลกสินค้าสมนาคุณได้ที่ร้านกําหนด 
โดยสินค้าสมนาคุณแต่ละเดือนจะแตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้า  

11. แบนเนอร์ (Banner) ที่ใช้ในอ.มโนรมย์ 
เนื้อหาของแบนเนอร์ชิ้นนี้มีจุดประสงค์ คือ ต้องการสื่อสารโปรแกรมรักษาลูกค้าที่ทาง

ร้านจัดขึ้น โดยใจความ คือ ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ได้ฟรีเมื่อซื้อ
สินค้าชิ้นแรก ซึ่งสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ คือ แต้มสะสมเพ่ือนํามาแลกคูปองส่วนลด, สามารถแลก

   ส
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ของพรีเมี่ยม, รับบัตรของขวัญในวันเกิดและโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษทุกเดือน แบนเนอร์นี้จะนําไป
ติดตามหน้าบ้านของคนในชุมชนอําเภอมโนรมย์ จํานวน 10 ผืน 

12. บูธแสดงสินค้า (Merchandising) ที่ใช้ในอ. เมืองชัยนาท 
จุดประสงค์ของการออกบูธแสดงสินค้า คือ ต้องการโฆษณา ชุดเครื่องมือช่างประจําบ้าน 

สู่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมืองชัยนาท ซึ่งการแสดงสินค้านี้โปรโมททั้งหมด 6 ครั้ง ปีละ 3 
เดือน คือ เดือน มกราคม งานขุนสวรรค์วีรชนแห่งลุ่มแม่น้ําน้อย, เดือน กุมภาพันธ์ งานมหกรรมหุ่น
ฟางนกและงานกาชาดจังหวัด, เดือน กันยายน งานส้มโอขาวแตงกวา ในระยะเวลา 2 ปี งาน 3 งาน
ดังกล่าวเป็นงานประจําปีประจําจังหวัดชัยนาทที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด จึงเป็นโอกาสในการโปรโมท
ร้านได้เป็นอย่างดี 

13. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ใช้ในอ. เมืองชัยนาท 
 การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี้  เ พ่ือต้องการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนั้นต้องการใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารแก่ผู้ที่สนใจสิ นค้า
ของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ในด้านของเนื้อหาที่วางแผนสื่อสารในแฟนเพจนี้ ได้แก่ อินโฟ -กราฟฟิก, 
คลิปวิดิโอรายการ “รอบรู้เครื่องมือช่างกับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์”, กิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
แฟนเพจ, ข่าวสารทั่วไปจากทางร้าน, ข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่น สุดท้ายคือ เทคนิคการเลือก ใช้ และ
ดูแลเครื่องมือช่าง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการสื่อสารผ่านสื่อนี้ คือ เพศชาย อายุ 20-45 ปี สนใจใน
เรื่องเครื่องมือช่าง การซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่ง
บุคลิกลักษณะนิสัยของผู้ดูแลแฟนเพจ เป็นผู้ชาย อายุ  35 ปี เชี่ยวชาญชํานาญเรื่องเครื่องมือช่าง 
พร้อมให้คําปรึกษากับทุกคน สุภาพและมิตรไมตรีดี 

ในส่วนของอินโฟกราฟฟิก เรื่อง “เครื่องมือช่างที่ (บ้าน) ขาดไม่ได้” เป็นเนื้อหาที่นํามา
ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับแฟนเพจ โดยการออกแบบใช้ สีและตัวอักษรที่สัมพันธ์กับโลโก้ เพ่ือคง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนั้นยังสร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจด้วยการเพ่ิมกิจกรรมลุ้นโชค ซึ่ง
เชื่อมโยงกับคลิปวิดิโอรายการ “รอบรู้เครื่องมือช่างกับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์”  
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ภาพที่ 5-4    ภาพโลโก้ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์รูปแบบใหม่ 
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ภาพที่ 5-5    ภาพการออกแบบร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์รูปแบบใหม่ 

 

ภาพที่ 5-6    ภาพบัตรสมาชิกทั้งแบบทั่วไป (สีแดง) และ แบบ V.I.P (สแตนเลส) 

   ส
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ภาพที่ 5-7    ภาพรถขนส่งสินค้า 

 

ภาพที่ 5-8    ภาพกล่องเครื่องมือช่างสามัญประจําบ้าน 
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ภาพที่ 5-9    ภาพเสื้อยืดร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ แบบที่ 1 
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ภาพที่ 5-10    ภาพเสื้อยืดร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ แบบที่ 2 

 

ภาพที่ 5-11    ถุงกระดาษบรรจุภัณฑ์ใส่ของสมนาคุณ 
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ภาพที่ 5-12    ถุงผ้าร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
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ภาพที่ 5-13    ถุงย่ามร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
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ภาพที่ 5-14    รม่ร้านค้าสมนาคุณ 
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สื่อโฆษณาที่ใช้ในอ าเภอมโนรมย์ 

บทวิทยุ เรื่อง พ่อมากกับเลื่อย 
มาก : เสียงร้องไห้ 
เทพารักษ์ : อ๊าว ไอ้มาก ทําไมมาร้องไห้ฟูมฟายอยู่ริมคลองนี่ล่ะ 
มาก : ก็มีดหั่นไม้ของผมน่ะสิ หั่นไปหั่นมา หลุดมือหล่นคลอง งมเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ 
เทพารักษ์ : อีนาคเมียเอ็งไง มือมันยาวนี่ ไม่ให้มันงมให้ล่ะ 
มาก : ตอนกลางวันมันกล้าออกจากบ้านที่ไหนล่ะท่านเทพารักษ์ 
เทพารักษ์ : เออว่ะ ลืมไปว่าเมียเอ็งเป็นผี ข้าก็แก่มากแล้ว เวทมนต์ก็เสื่อมลง  
Sfx : ปิ๊ง ไอเดีย 
เทพารักษ์ : ข้ารู้ละ เอ็งลองไปร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์สิ ช่วยเอ็งได้ 
มาก : ช่วยยังไงล่ะท่าน 
เทพารักษ์ : ก็เดี๋ยวนี้เขาใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้กันหมดแล้ว ที่ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์เขามีทุกอย่าง 
      เครื่องมอืช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปูน ช่างโรงงาน โอ๊ย ข้าพูดวันนี้ก็ไม่หมดหรอก 
      เอ็งลองไปเถอะ เชื่อข้า 
โฆษก : ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ เราพร้อมเป็นผู้ช่วยทุกเรื่องช่าง ลูกค้าสัมพันธ์  

โทร 081-7073272 
มาก : ท่านๆ ข้าได้เลื่อยยนต์มาแล้ว แหม่ เสียงเครื่องมันแรงจริงๆ ลองตัดต้นท่าน 
ก่อนเลยนะ 
เทพารักษ์ : เฮ๊ย ไอ้มาก ไปตัดต้นอื่นโน่น ไอ้นี่ หยุดๆ ช่วยข้าด้วยยยยยยย 

- จบ - 

ภาพที่ 5-15    บทสปอตวิทยุเรื่อง 1 พ่ีมากกับเลื่อย 
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สื่อโฆษณาที่ใช้ในอ าเภอเมืองชัยนาท 

1.1 สปอตวิทยุเรื่อง ม๊าขาขาด 
ม๊า : อาตี๋ ช่วยอั๊วะด้วย 
อาตี๋ : ม๊าเป็นไร ร้องลั่นบ้านเลย 
ม๊า : ขามันขาด 
อาตี๋ : ขาไรม๊า ขาไพ่หรอ 
ม๊า : มะช่าย ขาขาด 
อาตี๋ : ฮะ!! ขาม๊าขาดหรอ 
ม๊า : มะช่าย 
อาตี๋ : ไม่ใช่ แล้วขาไรขาดอ่ะม๊า 
ม๊า : ขาโต๊ะมันขาด ช่วยเรียกอาป๊ามาซ่อมให้ที 
อาตี๋ : โถ่ม๊า เขาเรียก ขาโต๊ะหัก ! 
โฆษก : รักษาทุกอาการป่วยของบ้าน เพียงตัดชิ้นส่วนคูปองในหนังสือพิมพ์ชัยนาทนิวส์  
รับส่วนลด 

         “ชุดเครื่องมือช่างประจําบ้าน” 25% ที่ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ อ.มโนรมย์  
         ตั้งแต่วันนี้ – 11 ม.ค.2557 นี้เท่านั้น ดีเจริญฮาร์ดแวร์ เราพร้อมเป็นผู้ช่วยทุกเรื่องช่าง 

ม๊า : อาตี๋มานี่หน่อย 
อาตี๋ : มีอะไรอีกอ่ะม๊า 
ม๊า : ตอนนี้ขาไพ่ขาด ช่วยไปเรียกป้าลีข้างบ้านมาเล่นกะอ๊ัวหน่อย อิอิ 

- จบ - 

    ภาพที่ 5-16    บทสปอตวิทยุเรื่อง 2 ม๊าขาขาด 
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ภาพที่ 5-17    บทสปอตวิทยุเรื่อง 3 ลูกจอมวุ่น 
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ภาพที่ 5-18    ภาพโปรโมชั่นลงในหนังสือพิมพ์ ชัยนาทนิวส์ 

 
ภาพที่ 5-19     ภาพแบนเนอร์ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
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ภาพที่ 5-20    ภาพจําลองติดแบนเนอร์หน้าบ้านในชุมชน 

 

ภาพที่ 5-21    ภาพบูธแสดงสินค้า มุมเคาน์เตอร์ 
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ภาพที่ 5-22    ภาพบูธแสดงสินค้า จากด้านหน้าร้านทางด้านขวาแบบใกล้ 
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ภาพที่ 5-23    ภาพบูธแสดงสินค้า จากด้านหน้าร้านทางด้านขวาแบบใกล้และด้านซ้ายมือ 

 

ภาพที่ 5-24    ภาพแฟนเพจร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
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ภาพที่ 5-25    ภาพอินโฟกราฟฟิกเรื่อง เครื่องมือช่างที่(บ้าน)ขาดไม่ได้ 
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ตารางที่ 5-2    ขั้นตอนการดําเนินงานในอําเภอ มโนรมย์ 

สื่อ 2557 2558 

ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. 

1. วิทยุ      

 2. แบนเนอร์     

 3. สื่อรถขนส่ง     

 4. โปรโมชั่น     

 5. โปรแกรมรักษาลูกค้า     

 

ตารางที่ 5-3    ขั้นตอนการดําเนินงานในอําเภอ เมือง 

สื่อ 2557 2558 

ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. 

1. วิทยุ      

 2. สื่อนอกบ้าน     

 3. สื่อสิ่งพิมพ์     

 4. บูธแสดงสินค้า     

 5. สื่อสังคมออนไลน์     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการท าจุลนิพนธ์เรื่องการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสร้างคุณค่า
ตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์นี้ วัตถุประสงค์ที่วางไว้คือ เพ่ือขยายฐานลูกค้าร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์และผลิตชิ้นงานเพ่ือสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทางร้านไม่เคยวางแผนการสื่อสารการตลาดมาก่อนและด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในธุรกิจ
ก่อสร้างก าลังเติบโต ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นประโยชน์ของการท าการศึกษาครั้งนี้ 
 ในขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์ชายอายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่มคนวัย
ท างาน ในชุมชนอ าเภอเมืองชัยนาท จ านวน 50 คน เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง นอกจากนั้นยังได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research Method) ซึ่งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อเครื่องมือช่าง ทัศนคติต่อร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค กับผู้ชาย วัยท างาน อายุ 18-60 ปี เป็นกลุ่ม
คนวัยท างาน อาศัยอยู่ในอ าเภอ มโนรมย์ จ านวน 50 ชุด ซึ่งท าให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการซื้อเครื่องมือช่างของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมายในอ าเภอมโนรมย์ ที่มีช่วงอายุ 36-50 ปี เป็นกลุ่มที่มีรายได้มั่นคงและมี
ก าลังซื้อสูง เป็นลูกค้าที่มีมูลค่าของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มี
ศักยภาพที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดนี้ น ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์ในระยะยาว โดยในมุมมองสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างเพศชายกลุ่มนี้ได้รับรู้จากแบรนด์คือ ร้านดีเจริญ
ฮาร์ดแวร์มีสินค้าครบวงจร จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม ส่วนในกลุ่มเป้าหมาย
อ าเภอเมืองชัยนาท เพศชายผู้มีช่วงอายุ 26-49 ปี มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการเป็น
กลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ือขยายฐานลูกค้าของร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ให้มากข้ึน โดยสิ่งที่จูงใจกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนี้คือ เครื่องมือช่างคู่บ้านและโปรโมชั่น ซึ่งโดยนัยยะของสองกลุ่มนี้มีความต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพ และมีคนแนะน าสินค้า หากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์มี 2 สิ่งนี้จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น าเอาผลการวิจัยข้างตน รวมทั้งน าเอกลักษณ์และจุดเด่นของทั้งตรา
สินค้าและผลิตภัณฑ์มาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยได้มี
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การก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้แนวคิด 
“ผู้ช่วยทุกเรื่องช่าง” เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายว่า ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์มีความเชี่ยวชาญทุกเรื่อง
ช่าง ช่วยคุณคิด ช่วยคุณแนะน าสินค้าที่มีคุณภาพ และช่วยคุณประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย 
นอกจากนั้น การเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ให้มีความมั่นคง ความทันสมัยและท าให้เกิ ดความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้เปลี่ยนแปลงสี ตราสัญลักษณ์ให้สามารถสื่อสารถึงความเปลี่ยนแปลงนี้
กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
 โดยเมื่อวางแผนการสื่อสารการตลาดนั้น จากการน าเสนองานกับกิจการนั้นพบข้อจ ากัด
ในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ทั้งความไม่พร้อมในแง่ของงบประมาณที่จะด าเนินการในบางส่วน เช่น 
การผลิตบรรจุภัณฑ์ และ บูธจ าหน่ายสินค้า แต่โดยรวมทางกิจการได้พึงพอใจกับแผนการสื่อสาร
การตลาดที่วางไว้เป็นอย่างมาก และมีความพร้อมที่จะน าแผนมาปรับใช้ให้ครบทุกสื่อ 
 ทั้งนี้ผู้จัดท ามองว่าแผนการสื่อสารการตลาดนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้  เพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากข้อจ ากัดหลายประการที่มีอยู่เพื่อบรรลุผลที่คาดหวังอย่างสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยควรท าทั้งก่อนและหลังการวางแผนการสื่อสารการตลาดและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ในการสื่อสาร และควรท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายในจ านวนที่มากขึ้นเพ่ือให้ได้ผลที่สามารถอ้างอิง
และน าไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดนี้การออกแบบและสร้างสรรค์งานควรไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถท าให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือสร้างการรับรู้ที่ จดจ า และ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าตราสินค้าที่มีประสิทธิผลที่สุดในกลุ่มเป้าหมายได้ 
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แบบสอบถามการวิจัยเพื่อการสื่อสาร 
หัวข้อ “ การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสร้างตราสินค้าให้กับร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ” 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
กรุณาท าเครื่องหมาย    ในช่อง      หรือ เติมข้อความลงในช่องว่าง 

1. อายุ    18 – 25 ปี  26 – 35 ปี 
36 – 49 ปี  50 ปีขึ้นไป 

2. ระดับการศึกษา   ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษา / ปวช. 
ปริญญาตรี 
อ่ืนๆ......................................... 

3. สถานะภาพ   โสด   สมรส 
4. อาชีพ    เกษตรกร  : ปลูก.....................................   

ช่าง : ……………………………………………... 
ค้าขาย : …………………………………………. 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   นักเรียน / นักศึกษา 
รับจ้างทั่วไป 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  ไม่เกิน 10,000 บ.  10,001 – 20,000 บ. 
20,001 – 30,000 บ.  30,001 บ. ขึ้นไป 

6. ที่อยู่อาศัย   บ้านเดี่ยว   อาคารพาณิชย์ 
บ้านเช่า    ห้องพักในโรงงาน 
อ่ืนๆ ...................     

 
 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานเิทศศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร ในการนี้ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามตรงตามความเป็นจริงท่ีสุดเพื่อความถูกต้องของผลการศึกษา ข้อมูลท่ีได้จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ทาง
การศึกษาเท่านั้น ท้ังนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรณุาและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ ท่ีนี้    ส

ำนกัหอ
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ส่วนที่ 2 รูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
1. ท่านเดินทางไปท างานด้วยพาหนะใด 

รถยนต์ ยี่ห้อ....................... รถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ............... อ่ืนๆ .......................... 
2. กิจกรรมใดที่ท่านมักท าเป็นประจ าในวันหยุด 

ดูโทรทัศน์อยู่บ้าน  สังสรรค์กับเพ่ือนฝูง  ฟังวิทยุ 
ต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน     เล่นกีฬา............................... 
อ่ืนๆ .......................... 

3. สถานที่ที่ท่านไปช้อปปิ้งเป็นประจ า  
เทสโก้ โลตัส ชัยนาท  ตลาดนัด .............................. อ่ืนๆ .......................... 

4. ท่านรับสื่อช่องทางใดมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อเครื่องมือช่าง 

1. ท่านเคยซื้อเครื่องมือช่างหรือไม่ ( หากไม่เคย ข้ามไปท าข้อ 9  ) 
เคย    ไม่เคย 

2. ท่านซื้อเครื่องมือช่างบ่อยแค่ไหน 
น้อยกว่า เดือนละ 1 ครั้ง  เดือนละ 1-2 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง               เมื่อยามจ าเป็น 

3. ส่วนมากท่านซื้อ         ใช้เอง         ให้คนอ่ืน ระบุ .....................         ทั้งใช้เองและให้คนอื่น 
4. เครื่องมือช่างที่ท่านเคยซื้อมีประเภทอะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เครื่องมือช่างทั่วไป (เช่น ไขควง,ตลับเมตร,คีม,ค้อน ฯลฯ)   
  เครื่องมือช่างอาชีพ (เช่น สว่าน,หินเจีย,เลื่อยวงเดือน, ฯลฯ) 
  เครื่องมือช่างอุตสาหกรรม (เช่น ปั๊มลม,สายอาร์กอน,หัวตัดแก๊ส ฯลฯ) 
 
 

ประเภทสื่อ 
ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ไม่รับ 
1.วิทยุ       
2.โทรทัศน์       
3.หนังสือพิมพ์       
4.นิตยสาร       
5.อินเทอร์เน็ต       
6.สื่อนอกบ้าน       
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5. ท่านซื้อเครื่องมือช่างเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด  ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน 
ใช้ประกอบธุรกิจ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

6. จ านวนเงินที่ท่านซื้อในแต่ละครั้ง 
ไม่เกิน 100 บ.   101 - 1,000 บ.   1,001 - 5,000 บ. 
5,001 – 10,000 บ.   10,001 บ. ขึ้นไป 

7. ท่านเคยซื้อเครื่องมือช่างจากร้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
รัตนชัย    วีเอสโฮมมาร์ท   น าชัยค้าวัสดุ 
เต่งประตูเหล็ก    สุขสวัสดิ์ค้าไม้   ดี แอนด์ ดี 
ดีเจริญฮาร์ดแวร์   ไทกันเองค้าไม้   ร่มเย็นค้าวัสดุ 
บ้านกล้วยเซรามิค     
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................................................  

8. ท่านซื้อเครื่องมือช่างจากร้านไหนบ่อยที่สุด _____________________________________ 
9. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านในการซื้อเครื่องมือช่างคืออะไร  

 ระดับการตัดสินใจซื้อ (คะแนน) 
มากที่สุด  

(5 คะแนน) 
มาก 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

น้อย 
(2 คะแนน) 

น้อยที่สุด 
(1 คะแนน) 

1.โปรโมชั่น      
2.คุณภาพของสินค้า      
3.ราคาของสินค้า      
4.การจัดวางสินค้าภายในร้าน      
5.สื่อโฆษณา / การ
ประชาสัมพันธ์ 

     

6.บริการหลังการขาย      
7.ค าแนะน าจากช่างหรือคน
รู้จัก 

     

8.พนักงานขายอัธยาศัยดี      
9.พนักงานขายมีความรู้
เชี่ยวชาญงานช่าง 

     

10.ที่ตั้งของร้านค้าสะดวกต่อ
การเดินทาง 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ 
1. ปัจจัยใดที่ท าให้คุณเลือกซ้ือเครื่องมือช่างจากร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์  

ปัจจัยในการเลือกซื้อ 
ระดับการตัดสินใจซื้อ (คะแนน) 

มากที่สุด  
(5 คะแนน) 

มาก 
(4 คะแนน) 

ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

น้อย 
(2 คะแนน) 

น้อยท่ีสุด 
(1 คะแนน) 

1.สินค้าครบวงจร      
2.สินค้ามีคุณภาพ      
3.การบริการหลังการขาย เช่น 
การรับประกันสินค้า , การ
ดูแลสอบถามความพึงพอใจใน
สินค้า 

     

4.พนักงานขายมีความรู้
เชี่ยวชาญงานช่าง 

     

5.ราคาเหมาะสม      

2. ท่านต้องการเพ่ิมสินค้าประเภทใดในร้านอีกหรือไม่         ครบถ้วนแล้ว        เพ่ิมเติม ..................... 
3. ค าแนะน าในการปรับปรุงร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

- ขอขอบพระคุณค่ะ   - 
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