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13530402 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง    : การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “บายบายแคทแซนด์” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมว
ใช้ชักโครก บายบายแคทแซนด์ เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจในผลิตภัณฑ์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการเลี้ยงแมว การรับรู้ในตรา
สินค้าที่ท าการวิจัย และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มคนเลี้ยงแมว เพ่ือศึกษาหากลุ่มเป้าหมาย 
และน ามาวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่เลี้ยงแมว มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาและวันท างาน โดยได้ท าการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยออกมาครอบคลุมที่สุด 

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้จักตราสินค้า และไม่ทราบว่าสินค้าที่เป็นอุปกรณ์
ฝึกแมวใช้ชักโครกท างานอย่างไร นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีปัญหาในการใช้งานทรายแมวเป็น
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในทุกๆ เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังว่าสินค้าจะสามารถใช้
งานได้จริง เพราะเป็นสินค้าที่ใหม่ส าหรับตลาดสัตว์เลี้ยงในปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่านอกจากการ
สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายแล้ว ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ และ
บ่งบอกความเป็นสินค้าที่มีไว้ส าหรับการฝึกฝนให้แมวขับถ่ายลงในชักโครกตามที่เจ้าของแมวเป็นผู้
ฝึกสอน จึงได้คอนเซปต์การสื่อสารเป็น How to be a cat’s boss หมายถึงวิธีการเป็นเจ้านายแมว
โดยการฝึกฝนให้แมวเชื่อฟังค าสั่งของเจ้านาย และเมื่อท าการสื่อสารตราสินค้าไปพร้อมๆ กันด้วยการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ มาผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการตลาดเชิง
กิจกรรม ซึ่งช่องทางการสื่อสารเหล่านี้จะท าให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งการท าสื่อแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องกันทั้งในเรื่องของคอนเซปต์ของ
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ โทนสีที่ใช้ รวมถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีตราสินค้า 
วิธีการท างาน และรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าเพ่ือสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างครอบคลุม สามารถเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 
 
 
 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................................................................... ................... 
ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์................................................... .................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์

อำจำรย์วงศ์ศักดิ์ วงศ์วชิรำ ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ 
รวมทั้งอำจำรย์กิ่งรัก อิงคะวัต อำจำรย์ชีวติ ชำญเกียรติก้อง อำจำรย์อนำมฤณ ดุสิตำกร และอำจำรย์
สุพัฒนุช สอนด ำริห์ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ 
ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำน
เป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยให้ควำมช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจ แลกเปลี่ยนควำมคิดใน
กำรท ำจุลนิพนธ์ครั้งนี้ 

สุดท้ำยขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญำติพ่ีน้อง ที่มอบควำมรัก กำรดูแล 
ควำมเอำใจใส่ และสนับสนุนกำรศึกษำจนท ำให้ลูกมีควำมส ำเร็จในวันนี้ 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             6 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     6 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     6 
 ขั้นตอนการศึกษา     6 
 แผนการด าเนินงาน     7 
 นิยามศัพท์     8 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     9 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์     9 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ   12 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา   15 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค   17 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   21  
 วิธีการด าเนินการวิจัย   21 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   21 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   22 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   22 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   23 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   23 
 การน าเสนอข้อมูล   24 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   25 
 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม   25 
 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สนใจสินค้าอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก   41 
 สรุปผลการวิจัย   42 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน   43 
 การวิเคราะห์สถานการณ ์   43 
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 สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด   43 
 คูแ่ข่งขัน   43 
 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง   44 
 ก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์   44 
 วัตถุประสงค์ทางการตลาด   45 
 แนวความคิดของผลิตภัณฑ์   45 
 แนวคิดการสื่อสารการตลาด   45 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด   45 
 ส่วนผสมทางการตลาด   47 
 แผนการสื่อสาร   73 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   74 
บรรณานุกรม   76 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    การออกแบบงานสร้างสรรค์   78 
 ภาคผนวก ข    แบบสอบถาม   81 
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สารบัญตาราง 

ตาราง                               หน้า 

1-1 แผนการด าเนินงานเป็นล าดับขั้นเวลา    7 
2-1 ประโยชน์ส าคัญในการใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)   13 
4-1 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ   25 
4-2 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ   25 
4-3 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ   26 
4-4 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้   26 
4-5 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา   27 
4-6 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย   27 
4-7 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามงานอดิเรก   28 
4-8 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนแมวที่เลี้ยง   29 
4-9 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่เลี้ยงแมว   29 
4-10 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของแมวที่ชอบ   29 
4-11 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของแมวที่ไม่ชอบ   30 
4-12 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ที่ให้แมวนอน   30 
4-13 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบริการหรือกิจกรรมที่ 
 เคยพาแมวไปเข้าร่วม   31 
4-14 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการขับถ่าย   31 
4-15 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัญหาจากการขับถ่าย   32 
4-16 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า   32 
4-17 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งข้อมูลของสินค้า   33 
4-18 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์   33 
4-19 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจที่มีต่อ 
 สินค้าตรา บายบายแคทแซนด์   34 
4-20 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่สนใจสินค้า   34 
4-21 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์นี้   35 
4-22 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่สนใจผลิตภัณฑ์   35 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มักจะพบแมวเดินอยู่ ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
นอกจากนี้จ านวนคนที่มีความสนใจในการเลี้ยงแมวก็มีเพ่ิมมากขึ้น โดยธรรมชาติของกลุ่มคนที่เลี้ยง
แมวนั้นมักจะให้ความส าคัญกับความรู้สึกนึกคิดของแมวและมองว่าแมวเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
ครอบครัว โดยคนกลุ่มคนรักแมวนั้นอยากให้สัตว์เลี้ยงมาคอยอยู่ใกล้ๆ ตัวเจ้าของจนอนุญาตให้แมว
นอนร่วมเตียงกับเจ้าของได้ ซึ่งแตกต่างกับการเลี้ยงแมวในอดีตที่ถือว่าแมวเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง
เท่านั้น 

ในประเทศไทยมีแมวประมาณ 1,700,000 ตัว เป็นแมวที่มีเจ้าของ 800,000 ตัว กว่า
ร้อยละ 63.3 เป็นสายพันธุ์ไทย และร้อยละ 31.3 เป็นพันธุ์ผสม (ท่ีมา: นิตยสารเส้นทางเศรษฐี มติชน 
ฉบับที่ 308 1 กันยายน 2555) พบว่าร้อยละ 77 ของผู้เลี้ยงแมวอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จาก
การส ารวจแล้วนั้นพบว่ากว่าร้อยละ 44.6 ของคนเลี้ยงแมว น าแมวมาเลี้ยงต่อจากคนที่รู้จัก รองลงมา
ร้อยละ 30.5 เก็บแมวมาเลี้ยง และอันดับสามคือการซื้อจากฟาร์มต่างๆ หรือตลาดนัดจตุจักร (ที่มา: 
นิตยสาร SME PLUS สิงหาคม 2555) 

ในยุคที่คนเมืองต้องการความสะดวกสบาย ตลาดสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงพร้อมที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าที่ สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยง ไม่
ว่าจะเป็นกระบะทราย แผ่นท าความสะอาดต่างๆ ที่ปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได้ตาม
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เริ่มมีการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการจับการกับของเสียของสัตว์เลี้ยง
เพ่ิมมากขึ้น กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ยอมใช้จ่ายเงินให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากกว่าเดือนละ 
1,000 บาทต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5-10 ของรายได้ในแต่ละเดือน โดยเจ้าของมักให้
ความส าคัญในเรื่องของอาหารของสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับหนึ่ง ค่ารักษาพยาบาลเป็นอันดับสอง ซึ่งใน
ส่วนนี้ท าให้เห็นว่าคนยังไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องของการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงเท่าที่ควร ซึ่งในความ
เป็นจริงนั้น ปัจจัยเรื่องการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงเป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดี
หรือไม่  
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ภาพที่ 1-1    การเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยง 
 

ส าหรับตลาดส าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3-30 ในช่วงป  
2538-2553 ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท และในป  2553-2555 มูลค่าการเติบโตเพ่ิมข้ึนเป็น 
10,000 ล้านบาทภายในเวลาเพียงสองป  ท าให้ประเทศไทยกลายประเทศที่มีตลาดที่เติบโตเป็นอันดับ 
3 ของเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20-25 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมาก
เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนท าธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

ช่องทางที่ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการสื่อสารการตลาดคือ การท าการตลาด
ออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคของเว็บไซต์และโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คที่จะเป็นสื่อกลางที่ท าให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าสื่ออ่ืนๆ ซึ่งถือเป็น
โอกาสดีส าหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะใช้ช่องทางนี้สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การ
ท าการตลาดออนไลน์ยังสามารถให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในรูปแบบที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ
มากกว่าการใช้สื่อแบบเก่าที่มีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มีลักษณะในการบอก
ต่อ ที่ช่วยสร้างโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อถือในการซื้อ
ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ส่งผลให้นับวันจ านวนร้านค้าออนไลน์ได้มีการเพ่ิมจ านวนขึ้นไปพร้อมๆ กับ
ชุมชนออนไลน์ของคนรักสุนัขและแมวที่มีการรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

การศึกษาโครงการจุลนิพนธ์จึงได้น าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “บายบายแคท
แซนด์ (Bye Bye Cat Sand)” ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ขายสินค้าเกี่ยวกับแมวมาศึกษา “Bye Bye Cat 
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Sand” เป็นชุดผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยฝึกให้แมวเรียนรู้การขับถ่ายลงในชักโครกในห้องน้ าของคน “Bye Bye 
Cat Sand” เป็นตราสินค้าเดียวในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ช่วยฝึกให้แมวขับถ่ายลงในชักโครก ใน
กล่องบรรจุตัวอุปกรณ์การฝึก ซึ่งผลิตจากแผ่นพลาสติกเอบีเอสทนทานแข็งแรง คัดเตอร์ โฟมยึด และ
คู่มือในการฝึกแมวซึ่งมาพร้อมกับแผ่น DVD ที่อธิบายขั้นตอนในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้แมวสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมได้ในที่สุด ผลิตภัณฑ์นี้ยังคงเป็นสินค้าที่รู้จักกันในเฉพาะกลุ่ม ราคาชิ้นละ 1,000 
บาท มีเพียงการประกาศขายสินค้าในเว็บไซต์หลัก และมีการประกาศขายตามเว็บบอร์ดต่างๆ ที่เป็นที่
รวมตัวกันของคนรักแมว และเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/meowlovershop) มีจ านวนคนถูกใจ 
56  คน (วันที่ 16 มิถุนายน 2556)   

 
ภาพที่ 1-2    ภาพผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ 
 

ปัญหาที่คนเลี้ยงแมวส่วนใหญ่มักจะพบเจอคือกลิ่นจากอุจจาระของแมวที่มีกลิ่นแรง 
แม้ว่าจะใช้ทรายดูดกลิ่นก็ตาม เจ้าของก็ยังต้องคอยตามเก็บอุจจาระของแมวไปทิ้ง ส่งผลให้เจ้าของมี
ความเสี่ยงที่จะสัมผัสโดนอุจจาระของแมวซึ่งเป็นสิ่งที่มีเชื่อโรคมากมาย อีกทั้งปัญหาในเรื่องของราคา
ทรายแมวก าจัดกลิ่นที่มีราคาสูง และเป็นรายจ่ายประจ าในทุกๆ เดือน โดยทรายแมวมีราคาตั้งแต่ 
200 บาทขึ้นไป ใช้ได้ราวๆ 3-4 สัปดาห์ต่อแมวหนึ่งตัว และต้องคอยเปลี่ยนทรายสม่ าเสมอ ผลิตภัณฑ์
นี้จะช่วยให้ผู้ที่เลี้ยงแมวแก้ปัญหาด้านการขับถ่าย ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของคนเลี้ยงแมว โดยเฉพาะ
คนเลี้ยงแมวที่น าแมวขึ้นมานอนบนเตียง ที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของความสะอาดของแมวเป็น
อันดับหนึ่ง เพราะนอกจากเรื่องขนแล้ว ทรายแมวที่ติดมาตามอุ้งเท้าของแมวยังท าให้บ้านสกปรกอีก
ด้วย 
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ภาพที่ 1-3    ตราร้านค้าเหมียวเลิฟเวอร์ (MeowLover) 
 

อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” เป็นสินค้าที่ขายในเว็บไซต์ 
www.meowlover.com ซึ่งนอกจากชุดอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกแล้วยังมีสินค้าประเภทปลอกคอ
นิรภัยส าหรับแมวที่ขายในเว็บไซต์เว็บไซต์ www.meowlover.com เป็นร้านค้าย่อยที่เปิดในเว็บไซต์ 
www.weloveshopping.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมร้านขายของมากมายหลากหลาย เหมียวเลิฟ
เวอร์เป็นร้านค้าที่เปิดโดยคุณพรเทพ ภูยาทิพย์ อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากคุณพรเทพเป็น
คนเลี้ยงแมวคนหนึ่งที่เล็งเห็นปัญหาเรื่องทรายแมว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสกปรก กลิ่น และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข คุณพรเทพจึงเริ่มศึกษาเรื่องของการฝึกแมวใช้ชักโครกว่าท า
อย่างไรแมวจึงจะใช้ชักโครกเป็น แล้วน ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกแมวใช้ชักโครกให้มีความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มลงทุนจากเงินหลักหมื่นในการประดิษฐ์เครื่องผลิตอุปกรณ์
ฝึกแมวใช้ชักโครก โดยคุณพรเทพเป็นผู้คิดค้นเครื่องผลิตด้วยตัวเอง วัสดุที่น ามาผลิตเป็นพลาสติก 
ABS ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน และยืดหยุ่นสามารถรับน้ าหนักได้มาก ซึ่งจะปลอดภัยเวลาแมว
ขึ้นไปนั่ง ในการผลิตชุดแรก คุณพรเทพผลิตอุปกรณ์ฝึกออกมา 10 ชิ้น ทดลองให้กลุ่มคนเลี้ยงแมว
น าไปทดลองฝึกแมว ผลปรากฏว่าทั้ง 10 คนที่น าไปใช้ประสบความส าเร็จในการฝึกทั้งหมด คุณพร
เทพจึงเริ่มผลิตออกขายผ่านเว็บไซต์ www.meowlover.com ตั้งแต่ป  พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ต่อมา
คุณพรเทพเริ่มท าการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึ่งสร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยจะ
เน้นการขายชุดอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “Bye Bye Cat Sand” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณพรเทพจด
ลิขสิทธิ์เพ่ือเป็นแบรนด์เดียวที่จะขายในประเทศไทย 

วีธรการใช้งานของผลิตภัณฑ์หลักๆ นั้นมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยระยะเวลาการฝึกนั้ น
ขึ้นอยู่กับความมีระเบียบวินัยของผู้ฝึก และแมวที่ฝึกนั้นควรจะมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ก่อนเริ่มต้น
การฝึก ผู้ฝึกควรที่จะมีการเตรียมพร้อมการฝึก ทั้งในเรื่องของบริเวณขับถ่ายเดิมของแมว ที่ควรท า
ความสะอาดอย่างหมดจด ไม่เช่นนั้น แมวก็จะกลับมาขับถ่ายบริเวณเดิมที่เคยถ่าย เพราะแมวจะ
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คุ้นเคยกับการขับถ่ายในบริเวณที่มีกลิ่นของเสียของตัวเอง และท าให้การฝึกแมวให้ขับถ่ายในชักโครก
ไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้การใช้น้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาดับกลิ่นที่
วางไว้ในห้องน้ าที่มีกลิ่นส้มหรือกลิ่นมะนาว โดยควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ไม่มีสาร
แอมโมเนีย เพราะจะท าให้แมวสับสนกับกลิ่นอุจจาระของตัวเองได้ โดยระหว่างฝึกผู้ฝึกจะต้องคอยท า
ความสะอาดชักโครกให้สะอาดอยู่เสมอ เนื่องจากแมวไม่ชอบที่จะถ่ายในทรายสกปรก และควร
เลือกใช้ทรายที่สามารถท้ิงลงในชักโครกได้ 

ขั้นตอนแรกนั้น ผู้ฝึกต้องย้ายกระบะทรายแมวมาไว้ในห้องน้ าใกล้ๆ กับชักโครกเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับบริเวณขับถ่ายประมาณ 2 -3 วัน แล้วจึงเพ่ิมระดับความสูงของกระบะทราย 
จนกระทั่งกระบะทรายสูงเท่าๆ กับชักโครก ในขั้นตอนนี้ก็เพ่ือให้แมวคุ้นเคยกับการกระโดดขึ้นลงชัก
โครก และสามารถขับถ่ายบนที่สูงได้ แล้วจึงเริ่มการชุดฝึกมาวางที่ชักโครก โดยใส่ทรายแมวลงไป 4-5 
ถ้วย โดยขั้นตอนนี้อาจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ เพ่ือให้แมวเกิดความคุ้นเคยกับชุดฝึกแล้วจึงค่อยๆ ลด
ปริมาณทรายลง ขั้นตอนต่อมาคือการเจาะรูที่อุปกรณ์วงเล็กสุด (ซึ่งมีการท ารอยส าหรับตัดเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการตัด) ในขั้นตอนนี้ แมวจะกระโดดขึ้นมาขับถ่าย โดยจะเริ่มมีการจัดท่าทางขณะ
ขับถ่ายให้เข้ากับอุปกรณ์ฝึก ซึ่งแมวจะใช้สองขาหน้าวางที่ฝารองนั่ง โดยที่สองขาหลังยังอยู่ในอุปกรณ์ 
และเริ่มขับถ่ายลงไปในรูที่เจาะเตรียมไว้ เมื่อแมวมีความเคยชินกับการขับถ่ายมากขึ้น ผู้ฝึกจึงค่อยๆ 
ตัดรูที่อุปกรณ์ให้กว้างขึ้นๆ โดยต้องสังเกตด้วยว่าแมวคุ้นเคยกับการขับถ่ายในชักโครกที่รูกว้างขึ้น
หรือไม่ เมื่ออุปกรณ์ถูกเจาะให้กว้างที่สุด แมวจะคุ้นเคยกับการขับถ่ายบนชักโครก สามารถสังเกตได้
ว่า ท่าทางการขับถ่ายเปลี่ยนไป แมวสามารถวางทั้งสี่เทา้บนขอบชักโครกขณะขับถ่าย ขั้นตอนสุดท้าย 
เมื่อแมวมีความสบายใจที่จะขับถ่ายบนชักโครกแล้ว ให้ผู้ฝึกน าอุปกรณ์ฝึกออก แมวก็จะยังสามารถ
ขับถ่ายบนชักโครกได้ปกติ แต่เมื่อใดก็ตามที่แมวเริ่มมีพฤติกรรมการขับถ่ายที่เปลี่ยนไป คือแมวเริ่มไม่
ขับถ่ายบนชักโครก หรือเริ่มขับถ่ายไม่เป็นที่ ผู้ฝึกก็สามารถน าอุปกรณ์ฝึกแมวที่เคยฝึกมาวางที่ชัก
โครกเพ่ือช่วยเตือนความจ าของแมวอีกครั้ง 

“Bye Bye Cat Sand” มีจุดเด่นในด้านของสินค้าที่ไม่ซ้ าใคร แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องของ
การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพราะเจ้าของธุรกิจไม่เคยท าการตลาดให้กับสินค้าอย่างจริงจัง
เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่มีจ ากัด ถึงแม้ว่าสินค้าจะเคยถูกน าไปแสดงในรายการ
สมรภูมิไอเดีย (ออกอากาศวันที่ 24 สิงหาคม 2555) แต่สินค้าก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร นอกจากนี้
แบรนด์ยังขาดความชัดเจนในภาพลักษณ์ของตัวสินค้า ดังนั้นจึงต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามา
สร้างตราสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักมากขึ้น เพ่ือชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ  โดย
ต้องอาศัยการสื่อสารผ่านสื่อที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชื่อตราสินค้า ให้ตรง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิจัยหาพฤติกรรมการเลี้ยงแมวของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีต่อการขับถ่ายของแมวของกลุ่มคนเลี้ยงแมว 
3. เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้

ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การศึกษาเรื่องการตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ “Bye Bye Cat Sand” มุ่มเน้นศึกษาใน

เรื่องของการสร้างตราสินค้า โดยผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่
น ามาศึกษาเป็นกลุ่มคนเลี้ยงแมวที่มีความเอาใจใส่กับความเป็นอยู่ของแมว อายุ 18-25 ป  โดยใช้การ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการท าการส ารวจกับกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือ
น าไปก าหนดภาพลักษณ์ของตราสินค้าและสร้างสรรค์ผลงาน 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. “Bye Bye Cat Sand” เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายและมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 

2. สามารถน าแผนการสื่อสารการตลาดที่เสร็จสมบูรณ์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ฝึกแมว
ใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

1.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เลี้ยงแมว เพ่ือ
หาความต้องการที่แท้จริง 

1.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจงแบบสอบถามจ านวน 100 ฉบับให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
1.2.1 รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ 

งานวิจัยทั้งในหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต 
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2. น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือก าหนดแนวทางและแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับงาน 

3. เสนอแบบร่าง แนวทาง และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและช่องทางการสื่อสาร
ตราสินค้า 

4. สร้างสรรค์ผลงานจริงและออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงานเป็นล าดับขั้นเวลา 

 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         
รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง         
สัมภาษณ์และท าวิจัย         
น าเสนอผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น าไปวางแผน 

 
       

สร้างเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ได้
วางแผนไว้ 

 
       

ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์         
สรุปและวัดผล         
จัดท ารูปเล่ม         
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นิยำมศัพท์ 
 

แบรนด์    ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ชื่อ (Name) ค า (Term) สัญลักษณ์ (Symbol) การ
ออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่งดังกล่าว เพ่ือแสดงถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายรายใด
รายหนึ่ง หรือกลุ่มของผู้ขาย ซึ่งตราสินค้าที่ดีควรแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้ าที่ชัดเจน เพ่ือ
ท าให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง 

 
กำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) หมายถึง การตลาดที่มีกิจกรรมบนไซเบอร์

หรือระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขาย การโฆษณาหรือวางแผนการตลาดผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต 

 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย

ทิศทางโดยผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารุแบ่งปันเนื้อหา และมีการเชื่อมโยงกลุ่มเพ่ือนใน
เครือข่าย 

 
กำรตลำดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดใน

รูปแบบของกิจกรรมที่ถูกจัดข้ึนเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าและองค์กร 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเรื่อง การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye 

Bye Cat Sand” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนในการวางกรอบ
แนวความคิดและสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีและแนวความคิดดังนี้ คือ 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรา้งแบรนด์ 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ 

ความหมายของตราสินค้านั้น Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ 
ค าพูด สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการระบุถึง สินค้าหรือบริการของผู้ขายรายใดราย
หนึ่ง และถือเป็นสิ่งที่สร้างให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6
อย่าง คือ 

1. ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attribute) คือ ที่สามารถท าให้เกิดการจดจ าได้ 
2. คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) คือ ประโยชน์ใช้สอยของสินค้า 
3. คุณค่าของสินค้า (Value) คือ สิ่งที่ท าให้รู้สึกว่าใช้สินค้าแล้วเกิดความภูมิใจ 
4. วัฒนธรรม (Culture) คือ สิ่งที่ตราสินค้าต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ 
5. บุคลิกภาพของสินค้า (Personality) คือ สิ่งที่เมื่อใช้สินค้าแล้วบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ

ตามสินค้า 
6. ผู้ใช้ (User) สินค้าสามารถบอกกลุ่มเป้าหมายหลักได้ 
David Ogilvy กล่าวว่า ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ท่ีซับซ้อน เป็นการรวบรวมความรู้สึกที่ 

มีต่อ รูปร่างหน้าตาของตราสินค้า ต่อชื่อ ต่อบรรจุภัณฑ์ ต่อราคา ความเป็นมา ชื่อเสียง แนวทางการ
โฆษณา ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกก าหนด ด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีใช้ตราสินค้าและมีประสบการณ์
กับตราสินค้านั้น (ริต พันธุ์ทวี และคนอื่นๆ 2549) 
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ตราสินค้ามีความหมายใน 2 ระดับด้วยกัน คือ 
ระดับรูปธรรม หมายถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อเรียกของสินค้า ที่สามารถ

สร้าง ความแตกต่างให้กับตราสินค้า (Brand Differentiation) ได้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้าเกิด
การจดจ าตราสินค้าได้ ใช้เพื่อสร้างสินค้าให้มีความแตกต่างไปจากสินค้าอ่ืนๆ 

ระดับนามธรรม คือ คุณค่าหลัก (Core Value) ที่บ่งบอกให้รู้ว่าตราสินค้านี้คืออะไร และ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ตราสินค้าอ่ืนๆ โดยเฉพาะคู่แข่ง ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือกล่าวอ้างได้และ
เป็นสิ่งที่อยู่ข้ามกาลเวลา (วงหทัย ตันชีวะวงศ์ 2548) 

จากความหมายของตราสินค้าจากการให้นิยามของบุคคลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตราสินค้า
นั้น หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้
ตราสินค้านั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อ
ตราสินค้า มีการรับรู้และมีประสบการณ์ต่อตราสินค้าหรือบริการนั้น เพราะผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมี
ความรู้สึกต่อตราสินค้าเดียวกันอย่างแตกต่างกันไป ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสร้างความ
แตกต่างให้กับธุรกิจ 

 
กระบวนการสร้างตราสินค้า 

การสร้างตราสินค้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระบวนการมีขั้นตอนมีการเริ่มต้น
อย่างเป็นระบบและเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อ่ืนๆหลายแขนงโดยเฉพาะด้านจิตวิทยา
(Psychology) สังคมวิทยา Sociology) และพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หลักการ
ส าคัญของการสร้างตราสินค้าคือ การน าศาสตร์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ปรับใช้ เพ่ือนาองค์ประกอบที่
สัมผัสจับต้องได้ของตัวสินค้า (Tangible) มาเปลี่ยนเป็นคุณค่าของตราสินค้า การสร้างตราสินค้าไม่ได้ 
เป็นการสร้างเพียงแค่ชื่อกับตราสัญลักษณ์ (Name and Logo) ตราสินค้าคือประสบการณ์โดยรวม
ของผู้บริโภค (Consumer Experience) จากสิ่งที่ตราสินค้าน าเสนอรวมไปถึงการสื่อสารอ่ืนๆ อย่างที ่
ต่างออกไปจากตราสินค้า (วิทวัส ชัยปาณี และคนอื่นๆ 2546) 

กระบวนการสร้างตราสินค้าของ Duane E. Knapp (2000) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ที ่
เรียกว่า D.R.E.A.M ดังนี้ 

1. Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึก
ถึงจุดเด่นของสินค้า 

2. Relevance คือ การสร้างความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผู้บริโภค
ด้วยการนาลักษณะบางอย่างของตราสินค้าที่มีลักษณะตรงกับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  ท าให้
เกิดการผูกพันกับตราสินค้า 
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3. Esteem คือ การสร้างคุณค่าหรือยกย่องตราสินค้าให้มีคุณค่าในตัวเองเพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดการยอมรับในตราสินค้า รู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีคุณค่าและมีความส าคัญ 

4. Awareness คือ การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า เพ่ือให้เห็นความแตกต่างและคุณค่า
ของตราสินค้า 

5. Mind’s Eye คือ การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค เป็นการท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดีและประทับใจในตราสินค้า 

 
เนื่องจากอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” ยังไม่เคยมีสร้างแบรนด์

และท าการสื่อสารทางตลาดอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์โดยน าเอาแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์มาเป็นหลักในการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดย
จะต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของของสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับ รวมทั้งการสร้าง
บุคลิกภาพของแบรนด์ให้เด่นชัดตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาและน าแนวความคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างแบรนด์ 5 ขั้นตอนของ Duane E. Kanpp แล้วน ามาสรุปได้ดังนี้ 

1. Differentiation อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” มีความโดด
เด่นจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะทรายแมวที่เป็นคู่แข่ง
ทางตรงของ “Bye Bye Cat Sand” ที่แตกต่างกันอย่างสินเชิงกับทรายแมว โดยต้องมีการท าการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของสินค้า นอกจากนี้ยังต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน 

2. Relevance สร้างความเชื่อมโยงอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat 
Sand” ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายคนเลี้ยงแมวในช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่
สูง ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ฝึกแมวให้ใช้ชักโครกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของทรายแมวที่คนเลี้ยงแมว
จะต้องเสียในทุกๆ เดือน นอกจากนี้ยังลดในเรื่องของเวลาที่จะต้องเสียไปกับการท าความสะอาด
บริเวณท่ีขับถ่ายของแมวอีกด้วย 

3. Esteem สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มี
การออกแบบที่เรียบง่าย ดูมีคุณค่า และท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงกับสินค้าเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง  

4. Awareness สร้างการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา 
“Bye Bye Cat Sand” ผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดต่างๆ ทั้งสื่อออฟไลน์ (Offline Media) 
และสื่อออนไลน์ (Online Media) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ โดยจะเน้นหนักที่สื่อ
ออนไลน์ เนื่องจากช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเป็นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ ไม่มีการวางขาย
สินค้าหน้าร้านและเห็นถึงความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่ง 
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5. Mind’s Eye การบริการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน เป็นการสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้บริโภคเกิดความประทับใจให้กับผู้บริโภค โดย “Bye Bye Cat Sand” เน้นในการ
ให้บริการด้านข้อมูลและข้อซักถามที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก “Bye Bye Cat Sand” 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสินค้าประเภทที่ยังไม่เคย
มีในตลาด 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

เป็นการสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้าประสมประสานเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพ่ือด าเนินการส่งเสริมการตลาดซึ่งให้ความส าคัญ
กับวิธีการสื่อสารเพ่ือการจูงใจทุกรูปแบบและแสดงบุคลิกภาพของสินค้าอย่างชัดเจน  เป็นวิธีหรือ
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง (เสรี วงษ์มณฑา 2547) กล่าวว่าการสื่อสารแบบบูรณาการ  (Integrated Marketing 
Communication : IMC) คือ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่รวมเอารูปแบบการสื่อสารทุก
ประเภทมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทางการสื่อสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัด
รายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนการสื่อสารที่วางไว้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนวคิดหลัก
คือ ค าถามสองค าถามที่ว่าจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มุ่งหวัง “อย่างไร” และ “อะไร” 
คือสิ่งที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าทราบและท าให้ลูกค้ามีปฏิกิริยาตอบกลับในทิศทางที่ต้องการ  (Schultz 
1995: 17-18) 

 
ลักษณะของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
1. กระบวนการในระยะยาว (Long Run) และต่อเนื่อง (Continuity) คือ การพัฒนา

เพ่ือการสื่อสารการตลาด ไม่ใช่เพียงการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เท่านั้น จึงเป็นกระบวนการที่ต้อง
กระท าในระยะยาวและต้องท าอย่างต่อเนื่อง 

2. การสื่อสารเพ่ือการจูงใจ (Persuasive Communication) ซึ่งใช้การสื่อสารหลายๆ
รูปแบบร่วมกัน สิ่งส าคัญในการสื่อสารเพ่ือสร้างการจูงใจนั้นไม่ใช่เป็นการสร้างให้เกิดการรู้จัก  การ
ยอมรับ และสร้างความทรงจ าเท่านั้น แต่มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่เราต้องการ 

3. เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 
(Desire Behavior) เป็นการมุ่งสร้างพฤติกรรมซึ่งไม่ใช่เพียงทัศนคติหรือการรับรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดเท่านั้น ต้องพิจารณาถึงวิธีในการสื่อสารตราสินค้าด้วย หมายถึง โอกาสที่
กลุ่มเป้าหมายจะได้พบเห็นตราสินค้า ทั้งนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องเข้าถึงเท่าใด หรือมีความถ่ีเท่าใด แต่ดูที่ว่า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

จะสามารถสื่อสารตราสินค้าได้มากน้อยเท่าใด โดยอาศัยปรัชญาของ IMC คือ ความใกล้ชิดและ
ความคุ้นเคยที่น าไปสู่ความชอบ และการพบเห็นในตราสินค้าจะสร้างการรับรู้ ความคุ้นเคย และความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ 

4. เน้นทุกวิธีการสื่อสารตราสินค้า (All sources of brand contact) ตามหลัก IMC
จะต้องครอบคลุมกิจกรรมที่ใช้สื่อทั้งหมด และกิจกรรมที่ไม่ใช้สื่อทั้งหมด (เสรี วงษ์มณฑา 2547: 91) 

 
ประโยชน์ส าคัญในการใช้ IMC 

ตารางที ่2-1    ตารางแสดงประโยชน์ส าคัญในการใช้ IMC 

Efficient เป็นการประหยัดทั้งเงินและทรัพยากรไม่เกิดการสูญเปล่า 

Effective เกิดประสิทธิภาพ มีความสามารถท่ีท าให้มีความถูกต้องและเเม่นย า 

Enhancing มีประสิทธิผลตามความต้องการ มีความถูกต้องไม่สูญเปล่า 

Coherence มีคุณค่า ช่วยปรับปรุงแก้ไข ขยายผล สร้างเสริมและเพ่ิมผลกระทบ 

Consistency มีความเก่ียวข้องกันจนเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลและเกิดความมั่นคง 

Continuity มีความต่อเนื่อง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตลอดเวลา 

Complementary 
มีการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์เเบบ จนเกิดความสมดุล สนับสนุนซึ่งกันและกันใน

ที่สุด 

ที่มา: เสร ี วงษ์มณฑา. ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากดั
,2547: 11. 

การใช้ IMC สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ นอกจาก
เป็นการประหยัดในการท าการตลาด เป็นการบริหารทรัพยากรไม่ให้เกิดการสูญเปล่า แล้วยังเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งให้ผลตามต้องการ มีความถูกต้องไม่สูญเปล่าในการทาการตลาด เพ่ือให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีความสอดคล้อง กลมกลืน และเข้ากันได้ มีความต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลาในแต่ละเครื่องมือการสื่อสารการตลาด และมีการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบจนเกิดความ
สมดุลสนับสนุนซึ่งกันและกันในที่สุด (คณิตสร จันทนะเวส 2552: 43) 

 
การวางแผน IMC และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1. การวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน เริ่มต้นด้วยการศึกษาท าความเข้าใจผู้บริโภค โดย

การศึกษาถึงความคิด ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะหัวใจของ IMC คือ
การมุ่งเน้นการสร้างให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรม ไมใ่ช่แค่การรับรู้หรือยอมรับเท่านั้น 
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2. ก าหนดงานที่แน่ชัด ก าหนดว่าก าลังท า IMC เพ่ืออะไร 
3. การวางแผนโดยใช้ฐานศูนย์ เป็นการวางแผนโดยใช้เครื่องมือหลากหลายร่วมกัน แต่

ไม่ได้ก าหนดว่าจะใช้เครื่องมือใดเป็นหลัก และเครื่องมือใดเป็นเสริม 
4. การวางแผนที่เป็นหนึ่งเดียว 
5. การวางแผนขยายผลหลายแนว ทั้งแนวยาวและเเนวลึก การวางแผนแนวยาว 

หมายถึง การวางแผนระยะยาวและทาต่อเนื่อง การวางแผนแนวกว้างหมายถึง การท าหลายอย่าง
พร้อมกันทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดโชว์โชว์รูม หรือการจัดศูนย์
ฝึกอบรม 

 
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่นิยมใช้ 
1. การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) 
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
3. การให้บริการ (Services) 
4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
5. การใช้พนักงานขาย (Employee) 
6. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations- PR) 
7. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
8. การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) 
9. การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit) 
10. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
11. การใช้ป้ายต่างๆ (Signage) 
12. การจัดแสดงสินค้า (Display) 
13. การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
14. การจัดโชว์รูม (Showroom) 
15. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) 
16. การจัดศูนย์สาธิตการทางานของสินค้า 
17. การใช้สัมปทาน (Licensing) 
 
ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดของแบรนด์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “Bye Bye 

Cat Sand” นั้น ผู้จัดท าได้ศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาการเปิดรับสื่อ รูปแบบ
การด าเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือที่จะท าการสื่อสารผ่านช่องทางนั้นๆไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
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อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายรวมกันใน
การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ  (Event Marketing) การจัดแสดง 
(Display) การใช้สื่อออนไลน์ (Online Media)  สื่อ ณ จุดขาย (Point of Purchase) เป็นต้น เพื่อจูง
ใจกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและแสดงบุคลิกภาพของสินค้าได้อย่างชัดเจน 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา 

การสร้างสรรค์ หมายถึง การประสมประสานอย่างแตกต่างจากปกติ การสร้างสรรค์ไม่
เหมือนกับการประดิษฐ์ เพราะการประดิษฐ์คือการท าสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนในโลก แต่
ส าหรับการสร้างสรรค์นอกจากจะหมายถึงการคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แล้วยังรวมหมายถึงการประสม
ประสานสิ่งต่างๆหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีนาเสนอที่แปลกออกไปจากเดิม  ซึ่งการ
โฆษณาจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก (รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา 2546: 131) 

การสร้างสรรค์เป็นการคิดใหม่หรือประสมประสานแนวคิดเดิมแล้วเสนอใหม่  ผู้
สร้างสรรค์ต้องค านึงถึงต าแหน่งของสินค้า เพ่ือทาให้ภาพของสินค้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคตามที่ได้
วางแผนไว้ 

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ลีโอ เบอร์เนท ให้ความหมายว่า ไม่มีอะไรเป็นเรื่อง
ใหม่ในโลก แต่เราต้องหาสิ่งเก่าๆในโลกที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน มารวมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์แบบใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาต้องเป็นสิ่งที่มีเป้าหมาย ต้องบอกกล่าว
บางสิ่งที่มีความใหม่มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับสินค้า 

สมาคมนักโฆษณาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า “ในงานโฆษณาความคิดที่
มีมากๆสามารถมีพลังการขายมากกว่าความคิดธรรมดาถึงสิบเท่า แม้ว่างบโฆษณาของทั้งสองความคิด
จะเหมือนกันก็ตาม ในวงการธุรกิจไม่มีปัจจัยใดที่อาจมีค่ามากเท่ากับความคิดท่ีดี” 

การสร้างสรรค์โฆษณา เป็นการคิดค้นสร้างสรรค์งานโฆษณาเพ่ือให้ข่าวสารหรือโน้มน้าว
ใจกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน) เกิดความอยากได้และอยากทดลองใช้สินค้าที่โฆษณา (Belch & 
Belch. 2001: GL13) 

 
กลยุทธ์การสร้างงานโฆษณา 
แนวคิดโฆษณา (Advertising Concept) เป็นข้อสรุปที่บ่งบอกว่าเราต้องการให้สินค้า

เป็นอย่างไรในความคิดผู้บริโภค คือ เป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคละเป็นข้อเสนอที่ยืน
ยาวไม่ล้าสมัย แนวคิดของโฆษณาเกิดจากกลยุทธ์การโฆษณาผสมผสานกับหลักพิเศษของผลิตภัณฑ์
จะถูกพัฒนาขึ้นเป็นข้อความสั้นๆที่บ่งบอกว่าต้องการให้สินค้าเป็นอะไรในความคิดของผู้บริโภค 
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แนวคิดการสร้างสรรค์การโฆษณา เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างโฆษณา โดยมุ่งประเด็น

ว่าต้องการให้โฆษณาสื่ออะไร จะบอกผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างไร โดยกลยุทธ์การสร้างสรรค์จะต้อง
ชัดเจน เรียบง่าย มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์โฆษณาประกอบด้วย 

1. Marketing Strategy (กลยุทธ์การตลาด หรือ 4P) 
2. Product Positioning (ต าแหน่งผลิตภัณฑ์) 
3. Selling Point (จุดขาย) 
4. Advertising Concept (แนวคิดโฆษณา) 
 
หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
1. A = Attention คือ การที่โฆษณาสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้ 
2. I = Interest คือ การโฆษณาที่แสดงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับ โดยเน้น

ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไรจากสินค้า 
3. D = Desire คือ ท าโฆษณาที่กระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์  โดย

การสนับสนุนจุดขายของสินค้าให้ชัดเจน โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าเรากับสินค้า
คู่แข่ง 

4. A = Action คือ การโฆษณาที่ เชิญชวนท าให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองจาก
ผู้บริโภคโดยเฉพาะการซื้อสินค้า 

 
การโฆษณาที่ได้ผลต้องสร้างสรรค์ให้เกิดผล ดังนี้ 
1. สามารถดึงดูดความสนใจ (Attention) 
2. ท าให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า (Branding) 
3. จูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ (Motivate / Persuade) 

 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ความคิด 
1. ระบุปัญหา ปัญหาที่ต้องการแก้คืออะไร 
2. เตรียมการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
3. ค้นหาความคิด โดยปล่อยจิตให้เป็นอิสระ เพ่ือระดมสมอง 
4. ขั้นฟักตัว หยุดคิดให้สมองโปร่ง 
5. ขั้นสังเคราะห์ จัดกลุ่มความคิดเพ่ือหา Big Idea (ข้อเสนอในการแก้ปัญหา ตัด

ความคิดท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป) 
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6. ตรวจสอบว่าความคิดนั้นสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ ใหม่พอที่จะสร้างความสนใจกับ
ผู้บริโภคหรือไม่และสามารถนาไปปรับใช้กับหลายๆสื่อได้หรือไม่ 

 
ส่วนประสมการสร้างสรรค์ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นค าพูด และ ส่วนที่ไม่เป็นค าพูด 
1. ค าพูด ได้แก่ พาดหัวหลัก พาดหัวรอง ข้อความ สโลแกน ตราสินค้า และบรรทัดท้าย 

1.1 พาดหัวหลัก มีหน้าที่ท าให้สะดุดตา สะดุดใจ ปลุกเร้าความสนใจ ซึ่งพาดหัวที่ดี
ต้องออกแบบสะดุดตา มีข้อความสะดุดใจ ทาให้เกิดความรู้สึกว่าพูดกับกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาที่มี
ประโยชน์ และใช้เวลาในการอ่านน้อย 

1.2 ข้อความโฆษณา มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความโดดเด่น ต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
สินค้า ตอกย้ าผลประโยชน์และให้เหตุผลจูงใจ ต้องเข้าใจง่าย น่าเชื่อถือ ใช้ภาษาของกลุ่มเป้าหมาย
เชิญชวนให้เกิดพฤติกรรมและท าให้เกิดจินตนาการ 

1.3 สโลแกน เป็นจุดที่ท าหน้าที่ในการตอกย้ าจุดขายของสินค้าและมีความเชื่อมโยง
งานโฆษณาให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เพ่ิมเพ่ือเสริมให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องมีความสั้น กระชับ
คล้องจองกัน มีจังหวะในการอ่าน มีความหมายและไม่คล้ายกับสินค้าอ่ืนๆ 

1.4 บรรทัดท้าย เป็นข้อความทิ้งท้าย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือค าลูกเล่น 
2. ไม่ใช้ค าพูด ได้แก่ ภาพ การจัดภาพ แบบตัวอักษร สี โลโก ้เพลง 
 
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาของแบรนด์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “Bye Bye Cat 

Sand” นั้น หลังจากสร้างแบรนด์เพ่ือก าหนดภาพลักษณ์และบุคลิกของสินค้า การสร้างสรรค์งาน
โฆษณาจ าเป็นต้องก าหนดแนวความคิดของงานโฆษณา เพ่ือที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้บริโภคที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ผ่าน คอนเซปต์ (Concept) ที่มีร่วมกันในทุกๆ สื่อ ในส่วนของข้อความ (Message) 
ที่ใช้ในการสื่อสารจะแสดงถึงความความสนุกสนานที่เกิดจากการฝึกแมวให้ใช้ชักโครก โดยมุ่งเน้น
อารมณ์และกระตุ้นความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือดึงดูดความสนใจและเกิดการรับรู้ในแบรนด์
ตลอดจนการเล็งเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจซื้อสินค้า 

 
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

การวางแผนการตลาดจะประสบความส าเร็จได้นั้น สิ่งที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ
จ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก คือ การมุ่งให้ความสนใจกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นควรที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ 
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ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด เพ่ือการรักษาฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด หากกิจการใดๆที่มีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ จะท าให้กิจการดังกล่าววางแผนการท างานไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะมีความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด Schiffman และ Kanuk 
(1987) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา
ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อ
เมื่อไรอย่างไร ที่ ไหน และบ่อยแค่ไหน  ส่วน รศ .ดร .เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30-36) กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อและมีอ านาจในการซื้อท าให้พฤติกรรมใน
การซื้อและพฤติกรรมการใช้โดยปัจจุบันข้างต้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค  และ
สามารถแปลความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงการแสดงออกของผู้บริโภคในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 
โดยสรุปแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าซึ่งผู้บริโภคทาการค้นหาการซื้อ

การใช้ ประเมินผลสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
จากความหมายข้างต้น เราอาจสรุปถึงลักษณะส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ดังนี้ 
1. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความแปรเปลี่ยน เนื่องจากเป็นการกระท าของมนุษย์ที่ได้

อิทธิพลจากสิ่งที่ไม่มีความคงที่ อันได้แก่ สภาวะแวดล้อมภายนอก และพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิด
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเอง ดังนั้นนักการตลาดพึงตระหนักว่า กลยุทธ์การตลาดควรต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ดันระหว่างความรู้สึกนึกคิด  การ
กระท าของตัวผู้บริโภคเองกับภาวะแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้น มิได้เกิด
จากปัจจัยด้านตัวผู้บริโภคเพียงล าพัง แต่ได้รับอิทธิพลจากปัจจุบันภายนอกท่ีอยู่แวดล้อมผู้บริโภคด้วย
ดังนั้นนักการตลาดพึงเข้าใจได้ว่ากิจกรรมการตลาดทั้งมวลสามารถส่งต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในทางใด
ทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

3. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่มี
ค่าระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งอาจจะแลกโดยการซื้อด้วยเงินและสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริการ ความคิดหรือประสบการณ์ต่างๆ และก่อให้เกิดความพอใจระหว่างผู้แลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายใน
ที่สุด 
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4. พฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ย วข้องกับกระบวนการได้มา  (Acquiring) การบริโภค 
(Consumer) และการกาจัด (Disposing) ซึ่งผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ จะ
เห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับ 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ได้แก่ ช่วงการค้นหาและการซื้อเพ่ือให้
ได้มา ช่วงของการใช้และการบริโภค และช่วงเลิกใช้หรือกาจัดทิ้ง ซึ่งนักการตลาดที่มีความละเอียด
รอบคอบต้องด าเนินการกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้ทั้ง 3 ช่วงเวลา 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะมีข้อได้เปรียบต่อนักการตลาดหลายประการ

ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล 2541: 50-51) 
1. การลดความสิ้นเปลืองให้น้อยลง (Less Waste) การโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

หากท าโฆษณาเข้าถึงผู้บริโภคคลาดเคลื่อนผิดกลุ่มเปรียบได้กับการยิงปืนพลาดเป้าหมาย  การเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้ทาการโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น (Greater Effectiveness) ทุกคนคงจะเห็นด้วยว่าเรายิ่ง
รู้จักบุคคลดีมากขึ้นเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถเข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในการสื่อสารการตลาดก็
เช่นกัน การเข้าใจผู้ฟังผู้รับสารอย่างลึกซึ้งจะท าให้เกิดผลดีต่อการสื่อสารการตลาด 

3. การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  (Improved Buyer-
Seller Relationship) นักการสื่อสารการตลาดที่ประสบความส าเร็จจ านวนมากมักพยายามในการ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ดังนั้นยิ่งรู้จักลูกค้าดีเพียงใดก็จะสามารถท าการตลาดเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 86) ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้น
ภายนอกที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยจะผ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black 
Box) เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถคาดคะเนได้  ทั้งนี้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 
(Buyer’s Black Box) จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อเอง และจะส่งผลให้ผู้ซื้อมีการ
ตอบสนอง (Buyer’s Response) โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด จากโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior Model) จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการก าหนด
พฤติกรรมผู้บริโภค 

ในการสร้างตราสินค้านอกจากจะสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเกิดการรับรู้แล้ว การ
เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะผู้บริโภคมีหลากหลายแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้จึงเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารทางการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

ตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการสร้างตราสินค้าอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก
ตรา “Bye Bye Cat Sand” นั้นเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ผู้ศึกษาจึง
ต้องศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้วยการท าการวิจัยทั้งในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงพฤติกรรมการเลี้ยงแมวของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าไปออกแบบแผนการสื่อสารการตลาดต่อไป 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

1. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
การรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าที่ศึกษา และการเปิดรับสื่อของกล่มเป้าหมาย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยท าการวิจัย 2 ส่วน ส่วนแรกคือการท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และส่วนที่สอง
คือการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ 
น าเสนอวิธีการ สร้างแบรนด์ และท าการสื่อสารการตลาดให้กับสินค้าอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
“Bye Bye Cat Sand” 

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่เลี้ยงแมว เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลี้ยงแมว ปัจจัยที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ความสนใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นต่อตราสินค้าที่ศึกษา รวมถึงการ
เปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่างด้วย ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ โดยผ่านเครื่องมือในการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ www.surveycan.com และการแจกแบบสอบถามตามสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง  

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) กับเจ้าของสินค้าตรา “Bye Bye Cat Sand” เกี่ยวกับที่มาของสินค้า และข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท และกลุ่มตัวอย่างที่คนเลี้ยงแมวที่สนใจสินค้า เกี่ยวกับเหตุผลที่สนใจสินค้า 
ทัศนคติที่มีต่อสินค้า การเปิดรับสื่อและช่องทางการรับข่าวสารข้อมูล และความคิดเห็นต่างๆ เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
สรุปผล วิเคราะห์ และน าไปสร้างตราสินค้าและวางกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป โดยผลที่
ได้จะน าไปประกอบกับข้อมูลที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์ต่างๆ 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. คุณพรเทพ ภูยาทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก เพื่อสอบถามข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดและทัศนคติ 

2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่มคนเลี้ยงแมว จ านวน 100 คน 
3. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์ ได้แก่ กลุ่มคนเลี้ยงแมวที่สนใจสินค้า ทั้งเพศชาย

และหญิง ในช่วงอายุ 18-25 ปี ที่อยู่ในวัยนักเรียน นักศึกษา และวัยท างาน ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามมาจากการสุ่มโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงที่เลี้ยงแมว  
และการสัมภาษณ์กลุ่มคนเลี้ยงแมวที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผล และความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อ
น ามาสร้างตราสินค้าและวางแผนการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมที่สุด 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกการเพ่ือค้นการหา
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงโดยการให้กลุ่มคนเลี้ยงแมวทั่วไปท าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เพ่ือทราบ
ถึงการรับรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก พฤติกรรมการเลี้ยงแมว ความสนใจที่มีต่อสินค้าและ
ช่องการเปิดรับสื่อของกลุ่มคนเลี้ยงแมว ต่อมาในส่วนที่สองเป็นการท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ
สอบถามทัศนคติเก่ียวกับสินค้าเพ่ือน าข้อมูลมาสร้างแนวความคิดในการท าการสื่อสารการตลาด 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ 
1. การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น 4 

ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สามารถน ามา
ศึกษาข้อมูลขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลี้ยงแมว เหตุผลที่เลี้ยงแมว ลักษณะการขับถ่าย
ของแมวที่เลี้ยง รวมถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับขับถ่ายของแมว  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจที่มีต่ออุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการสื่อสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เป็นการสอบถามถึงความสนใจในสื่อ
ต่างๆ ทั้งสื่อหลัก สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อภายนอก สื่อแนวใหม่ ฯลฯ ที่กลุ่มหมายเปิดรับและให้ความ
สนใจ เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความสนใจนั้นๆ และตัดสินใจเลือกสื่อเพ่ือที่จะได้
สื่อสารให้ตรงกับการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นที่ 2 ความคาดหวังที่เกิดหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อแมวที่สามารถขับถ่ายลงในชักโครกได้ 
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถามผ่านเครื่องมือช่ วยสร้างแบบสอบถาม 
www.surveycan.com กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ความสนใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นต่อตราสินค้าที่ศึกษา รวมถึงช่องทางการ
เปิดรับสื่อที่สนใจ 

2. การเก็บข้อมูลจากการท าแบบสอบถามโดยการสุ่มแจกตามสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อ
สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร เกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ซ้ือสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ความสนใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นต่อตราสินค้าที่ศึกษา รวมถึงช่องทางการ
เปิดรับสื่อที่สนใจ 

3. การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สนใจผลิตภัณฑ์ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2556 โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือ
ศึกษาทัศนคติและการรับรู้ พฤติกรรมการซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ความสนใจ การรับรู้ต่อตราสินค้า
ที่ศึกษา และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการรวบรวมผลจากตัวเลือกในแบบสอบถามแล้ว
ค านวณออกมาเป็นผลสรุปและร้อยละ และประมาณค่าเพ่ือวัดผล 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว จึงน ามารวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณเป็นค่าสถิติในรูปแบบค่าร้อยละในรูปของตารางและกราฟ และ
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้มาแล้วน ามาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การวาง
แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อไปให้ได้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
7. การน าเสนอข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน ามาประมวลผลในรูปแบบของจ านวนร้อยละ และรูปแบบ
คะแนน เพ่ือให้สะดวกในการท าความเข้าใจในบทที่ 4 ซึ่งหลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะน ามา
คิดหาแนวทางในวางกลยุทธ์ และผลิตชิ้นงานในการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกในบทที่ 5 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการเลี้ยงแมวและการเลือกซื้อสินค้า
ส าหรับแมว และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “Bye Bye Cat Sand” โดยสามารถสรุป
ผลการวิจัยออกมาได้ ดังนี้ 

 
1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจที่มีต่ออุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4-1    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 75 75 
ชาย 25 25 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

75 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-23 ปี 46 46 
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ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ (ต่อ) 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
31-35 ปี 12 12 
36-40 ปี 5 5 
40 ปีขึน้ไป 12 12 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-23 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 46 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ 24-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี และ 40 
ปีขึ้นไป เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-3    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 40 40 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 30 30 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 14 14 
ข้าวราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8 8 
รับจ้างทั่วไป 2 2 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 1 1 
อ่ืนๆ 3 3 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 30 
และกลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 30 30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10,001-20,000 บาท 23 23 
20,001-30,000 บาท 20 20 
30,001-40,000 บาท 6 6 
40,001-50,000 บาท 6 6 
มากกว่า 50,000 บาท 15 15 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือกลุ่มที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 และกลุ่มที่มี
รายได้มากกว่า 50,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-5    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 16 16 
ปริญญาตรี 73 73 
ปริญญาโท 9 9 
ปริญญาเอก 2 2 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16 และปริญญาโท คิดเป็นร้อย
ละ 9 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว 35 35 
ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม 25 25 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย (ต่อ) 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
คอนโดมิเนี่ยม 18 18 
อ่ืนๆ 22 22 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็น บ้าน
เดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม คิดเป็นร้อยละ 25 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 22 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามงานอดิเรก 

งานอดิเรก จ านวน ร้อยละ 
ท่องอินเตอร์เน็ต 86 17.6 
เลี้ยงสัตว์ 77 15.7 
ดูหนัง/ฟังเพลง 75 15.3 
อ่านหนังสือ 55 11.2 
ดูโทรทัศน์ 52 10.6 
ชอปปิ้ง 44 09.0 
เล่นเกม 43 08.8 
ท่องเที่ยว 33 06.7 
ออกก าลังกาย 25 05.1 

รวม 490 100 
 

จากตารางที่ 4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงานอดิเรกคือ ท่องอินเตอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมาคือเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 15.7 และดูหนัง/ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 
15.3 ตามล าดับ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
ตารางที่ 4-8    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนแมวที่เลี้ยง 

จ านวนแมว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ตัว 40 40 
2 ตัว 26 26 
3 ตัว 12 12 
มากกว่า 3 ตัว 32 32 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลี้ยงแมวจ านวน 1 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมาคือ 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 26 และ 3 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่เลี้ยงแมว 

เหตุผลที่เลี้ยง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เก็บมาเลี้ยง 35 35 
อยากเลี้ยง 34 34 
สงสาร 9 9 
คนรู้จักให้มา 7 7 
แฟนซื้อให้ 0 0 
อ่ืนๆ 15 15 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลี้ยงแมวเพราะ เก็บมาเลี้ยง คิด
เป็นร้อยละ 35 รองลงมาคืออยากเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 34 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-10    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของแมวที่ชอบ 

พฤติกรรมของแมว คะแนนรวม ร้อยละ 
แมวเป็นสัตว์น่ารัก 450 22.2 
เป็นสัตว์รักสะอาด 413 20.5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-10    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของแมวที่ชอบ (ต่อ) 

พฤติกรรมของแมว คะแนนรวม ร้อยละ 
ชอบคลอเคลียกับเจ้าของ 404 20 
ดูแลง่าย ไม่วุ่นวาย 381 18.9 
ไม่ส่งเสียงดังให้ร าคาญ 368 18.3 

รวม 2016 100 
 

จากตารางที่ 4-10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบพฤติกรรมของแมวที่ แมว
เป็นสัตว์น่ารัก คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมาคือเป็นสัตว์รักสะอาด คิดเป็นร้อยละ 20.5 และชอบ
คลอเคลียกับเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-11    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของแมวที่ไม่ชอบ 

พฤติกรรมของแมว คะแนนรวม ร้อยละ 
อุจจาระ/ฉี่มีกลิ่นเหม็น 368 28.9 
ท าลายเฟอร์นิเจอร์ 336 26.5 
ไม่เชื่อฟังเจ้าของ 288 22.7 
ท าให้บริเวณบ้านสกปรก 267 21 

รวม 1259 100 
 

จากตารางที่ 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ชอบพฤติกรรมแมวที่  มี
อุจจาระ/ฉี่มีกลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 28.9  รองลงมาคือท าลายเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร้อยละ 26.5 
และไม่เชื่อฟังเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ที่ให้แมวนอน 

สถานที ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภายในบ้าน 50 50 
นอนร่วมกับเจ้าของ 39 39 
ภายในรั้วบ้าน 7 7 
อ่ืนๆ 4 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ที่ให้แมวนอน (ต่อ) 

สถานที ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้แมวนอน ภายในบ้าน คิด

เป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือนอนร่วมกับเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 39 ภายในรั้วบ้าน คิดเป็นร้อยละ 7 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบริการหรือกิจกรรมที่เคยพาแมวเข้า
ร่วม 

บริการ/กิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
โรคพยาบาลสัตว์/คลินิก 88 49.2 
ร้านเพทช็อป 27 15.1 
เป็นสมาชิกเว็บไซต์หรือแฟน
เพจที่เกี่ยวกับแมว 

27 15.1 

ร้านอาบน้ า 21 11.7 
เข้าร่วมงานแฟร์เกี่ยวกับแมว 7 03.9 
โรงแรม/สถานที่ฝากเลี้ยงแมว 4 02.2 
ที่พักที่อนุญาตให้สัตว์เข้าได้ 2 01.1 
อ่ืนๆ 3 01.7 

รวม 179 100 
 
จากตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พาแมวไป โรงพยาบาลสัตว์/

คลินิก คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาคือร้าน Pet Shop และเป็นสมาชิกเว็บไซต์หรือแฟนเพจ คิด
เป็นร้อยละ 15.1 และร้านอาบน้ า คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-14    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการขับถ่าย 

ขับถ่ายลงในกระบะทราย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขับถ่ายในกระบะ 74 74 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-14    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะการขับถ่าย (ต่อ) 

ขับถ่ายลงในกระบะทราย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ได้ขับถ่ายในกระบะ 26 26 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้แมวขับถ่ายในกระบะทราย 
คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาคือไม่ได้ขับถ่ายในกระบะทราย คิดเป็นร้อยละ 26 

 
ตารางที่ 4-15    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัญหาจากการขับถ่าย 

ปัญหา คะแนน ร้อยละ 
กลิ่นแรง ก าจัดยาก 286 21.6 
ทรายแมวท าให้บริเวณบ้าน
เลอะเทอะ 

284 21.4 

ค่าใช้จ่ายทรายแมวมีราคาแพง 283 21.4 
เศษดิน/ทรายติดตามเท้าแมว 
ท าให้บ้านสกปรก 

278 21.0 

แมวขับถ่ายไม่เป็นที่ เช่น พรม
เช็ดเท้า 

194 14.6 

รวม 1325 100 
 

จากตารางที่ 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหา กลิ่นแรง ก าจัดยาก 
คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาคือทรายแมวท าให้บริเวณบ้านสกปรก คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ
ค่าใช้จ่ายทรายแมวมีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจที่มีต่ออุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ทราบ เคยใช้ 0 0 
ทราบ ไม่เคยใช้ 46 46 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า (ต่อ) 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ทราบ 54 54 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่รู้จักสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
54 รองลงมาคือรู้จักสินค้า แต่ไม่เคยใช้ คิดเป็นร้อยละ 46 
 
ตารางที่ 4-17    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งข้อมูลของสินค้า 

แหล่งข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต 40 86.9 
คนรู้จักแนะน า 4 06.7 
โทรทัศน์ 1 02.2 
อ่ืนๆ 1 02.2 

รวม 46 100 
 

จากตารางที่ 4-17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสินค้าจาก อินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 86.9 รองลงมาคือคนรู้จักแนะน า คิดเป็นร้อยละ 6.7 และโทรทัศน์และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 2.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-18    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไมม่ีเวลาฝึกแมว 26 28.3 
ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย 19 20.7 
ไม่แน่ใจว่าสินค้าจะสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมแมวได้จริง 

18 19.6 

ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้จากไหน 10 10.9 
สินค้าดูใช้ยาก 9 09.8 
แมวใช้ชักโครกเป็นอยู่แล้ว 3 03.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-18    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ 7 7.6 

รวม 92 100 
 

จากตารางที่ 4-18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพราะ ไม่มี
เวลาฝึกแมว คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ
ไม่แน่ใจว่าสินค้าจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแมวได้จริง คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-19     จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ “Bye 
Bye Cat Sand” 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 57 57 
ไม่สนใจ 43 43 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจสินค้า คิดเป็นร้อยละ 57 
รองลงมาคือไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 43 

 
ตารางที่ 4-20    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่สนใจสินค้า 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
บ้านไม่เลอะเทอะ 41 25.0 
ไม่ต้องทนดมกลิ่นฉี่/อุจจาระ 40 24.4 
ช่วยประหยัดค่าทรายแมว 38 23.2 
แมวที่ใช้ชักโครกดูฉลาดกว่า
แมวทั่วไป 

23 14.0 

อยากให้แมวมีสุขอนนามัยที่ดี
ขึ้น 

19 11.6 

อ่ืนๆ 3 01.8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-20    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่สนใจสินค้า (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
รวม 164 100 

 
จากตารางที่ 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจสินค้าเพราะ ไม่ต้องการ

ให้บ้านเลอะเทอะ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือไม่ต้องการทนดมกลิ่นอุจจาระ/ฉี่ คิดเป็นร้อยละ 
24.4 และต้องการประหยัดค่าทรายแมว คิดเป็นร้อยละ 23.2 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-21    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัย คะแนน ร้อยละ 
ความยากง่ายในการใช้งาน 240 17.0 
สถานที่จัดจ าหน่าย 224 15.9 
ราคาที่เหมาะสม 222 15.7 
วัสดุที่น ามาผลิต 199 14.1 
รูปแบบโปรโมชั่น 188 13.3 
บรรจุภัณฑ์ 178 12.6 
เป็นตรายี่ห้อท่ีคุ้นเคย 150 10.6 

รวม 1401 100 
 
จากตารางที่  4-21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อซื้อ

ผลิตภัณฑ์นี้คือ ความยากง่ายในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือสถานที่จัดจ าหน่าย คิด
เป็นร้อยละ 15.9 และราคาที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-22    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีปัญหากับการขับถ่ายของ
แมวในปัจจุบัน 

22 52.4 

ไม่แน่ใจว่าสินค้าจะสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมแมวได้จริง 

15 35.7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-22    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีเวลา 3 7.1 
ไม่ต้องการฝึกแมวซ้ าอีกรอบ 1 2.4 
อ่ืนๆ 1 2.4 

รวม 42 100 
 

จากตารางที่ 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับการขับถ่ายของ
แมวในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือไม่แน่ใจว่าสินค้าจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแมว
ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 35.7 และไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
ตารางที่ 4-23    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถ่ีในการเปิดรับสื่อในระยะเวลา 1 
สัปดาห์ 

ประเภทสื่อ 
6 ครั้งขึ้น

ไป/สัปดาห์ 
4-5 ครั้ง/
สัปดาห์ 

2-3 ครั้ง/ 
สัปดาห์ 

1 ครั้ง หรือ
น้อยกว่า 

คะแนน
รวม 

ร้อย
ละ 

อินเตอร์เน็ต 84 7 6 3 372 20.3 
โทรทัศน์ 43 12 30 15 283 15.5 
ป้ายโฆษณา 11 19 39 31 210 11.5 
หนังสือพิมพ์ 11 14 31 44 192 10.5 
วิทยุ 12 10 19 59 175 09.6 
SMS 8 11 22 59 168 09.2 
แผ่นพับ/ 
โบรชัวร ์

4 6 34 56 158 08.6 

นิตยสาร 3 5 32 60 151 08.2 
โรงภาพยนตร์ 1 5 13 81 123 06.7 

รวม 181 92 228 409 1832 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับสื่อผ่านทาง อินเตอร์เน็ต 6 
ครั้งขึ้นไปใน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมาคือโทรทัศน์ 6 ครั้งขึ้นไปใน 1 สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 15.5 และป้ายโฆษณา 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-24    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทสื่อออนไลน์ที่ใช้ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
เฟซบุ๊ก 95 41.7 
อินสตาแกรม 49 20.2 
กูเกิลพลัส 40 17.5 
ทวิตเตอร์ 29 12.7 
พินเทอเรสต์ 13 05.7 
ไม่ใช้ 1 00.4 
อ่ืนๆ 1 00.4 

รวม 228 100 
 
จากตารางที่ 4-24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 

41.7 รองลงมาคือ อินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 20.2 และ กูเกิลพลัส คิดเป็นร้อยละ 17.5 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-25    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเว็บไซต์ที่เข้าใช้ 

เว็บไซต์ จ านวน ร้อยละ 
ยูทูป 83 30.9 
พันทิป 78 28.9 
ฮอตเมล/จีเมล 64 23.8 
สนุก 17 06.3 
กะปุก 13 04.9 
เอ็มไทย 9 03.4 
อ่ืนๆ 5 01.9 

รวม 269 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเว็บไซต์ ยูทูป คิดเป็น
ร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ พันทิป คิดเป็นร้อยละ 28.9 และ ฮอตเมล/จีเมล คิดเป็นร้อยละ 23.8 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-26    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเช้า       6:00-9:00 น. 11 05.5 
ช่วงสาย       9:01-12.00 น. 30 14.9 
ช่วงบ่าย      12:01-15:00 น. 25 12.4 
ช่วงเย็น       15:01-18:00 น. 25 12.4 
ช่วงค่ า        18:01-21:00 น. 41 20.3 
ช่วงดึก        21:01-00:00 น. 54 26.7 
หลังเที่ยงคืน 00:01-06.00 น. 16 07.9 

รวม 202 100 
 

จากตารางที่ 4-26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานอินเตอร์เน็ตช่วง 21:01-
24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือช่วง 18:01-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ 9:01-
12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 14.9 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-27    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแมว 

แหล่งข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 76 51.0 
พันทิป 62 41.6 
เว็บไซต์ 7 4.7 
อ่ืนๆ 4 2.7 

รวม 149 100 
 
จากตารางที่ 4-27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแมวเป็น 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ พันทิป คิดเป็นร้อยละ 41.6 และ เว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 4.7 ตามล าดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-28    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ 

ประสบการณ์ จ านวน ร้อยละ 
เคย 65 65 
ไม่เคย 35 35 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4-28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยซื้อสินค้าออนไลน์ คิดเป็น

ร้อยละ 65 รองลงมาคือไม่เคยซื้สินค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 35 
 
ตารางที่ 4-29    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการช าระเงิน 

ช่องทางการช าระเงิน จ านวน ร้อยละ 
โอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่าน 
เอทีเอ็ม 

42 42 

ช าระเงินผ่านธนาคารบน
อินเตอร์เน็ต หรือธนาคารบน
มือถือ 

27 27 

ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร 

13 13 

เพย์พอล 7 7 
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต 5 5 
ไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง 5 5 
อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกช าระเงินผ่านการ โอน
เงินจากบัญชีธนาคารผ่านเอทีเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือช าระเงินผ่านธนาคารบน
อินเตอร์เน็ต หรือธนาคารมือถือ คิดเป็นร้อยละ 27 และช าระเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 
13 ตามล าดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ: การค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละเป็นการคิดค่าร้อยละแบบการประมาณค่าจาก
จ านวนค าตอบชองผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จึงเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ แม้มีความ
คลาดเคลื่อนไปบ้างในต าแหน่งทศนิยม 
 
วิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

18-23 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาและวัยท างาน มีการศึกษาขั้นต่ าอยู่ที่ระดับปริญญาตรี อาศัย
อยู่ในบ้านเดี่ยว และเม่ือมีเวลาชอบเล่นอินเตอร์เน็ต 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลี้ยงแมว 1 ตัว ซึ่งเก็บมาเลี้ยง โดยกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบที่แมวเป็นสัตว์น่ารัก และเป็นสัตว์รักสะอาด แต่ไม่ชอบกลิ่นของอุจจาระและฉี่
ของแมวเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นและก าจัดยาก นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายไม่ชอบที่แมวท าลาย
เฟอร์นิเจอร์และเป็นสัตว์ที่ไม่เชื่อฟังค าสั่งของเจ้าของ โดยบริเวณที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จัดไว้ให้
แมวนอนคือบริเวณภายในบ้าน นอนร่วมกับเจ้าของ และภายในรั้วบ้าน ส าหรับบริการและกิจกรรมที่
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่พาแมวไปเข้าร่วมคือโรงพยาบาล/คลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทชอป และร้าน
อาบน้ าแมว 

โดยส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกฝนให้แมวขับถ่ายลงในกระบะทราย แต่มีปัญหา
เกี่ยวกับการขับถ่ายของแมวคือการที่มีกลิ่นของอุจจาระและฉี่ซึ่งก าจัดยากและมีกลิ่นแรง นอกจากนี้
ทรายแมวยังท าให้บ้านสกปรก และมีค่าใช้จ่ายแพง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจที่มีต่ออุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีสินค้าฝึกแมวใช้ชักโครกวางขายอยู่

ในตลาดสัตว์เลี้ยง แต่บางส่วนก็รู้จักสินค้าจากอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมารู้จักสินค้า
เพราะคนรู้จักแนะน า ส าหรับเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่รู้จักสินค้าแต่ไม่ได้ใช้สินค้าเพราะไม่มี
เวลาฝึกแมวใช้ชักโครก พอใจกับลักษณะการขับถ่ายของแมวในปัจจุบันแล้ว และส่วนท้ายคือไม่แน่ใจ
ว่าสินค้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแมวได้ 

หลังจากได้แนะน าผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักกับรายละเอียดและวิธีการใช้งานแล้ว 
พบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างสนใจสินค้าเนื่องจากต้องการรักษาความสะอาดของบ้าน ไม่ต้องคอย
ดมกลิ่นของอุจจาระหรือฉ่ีของแมวอีกต่อไป และสุดท้ายคือต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปใน
เรื่องของค่าทรายแมวในทุกๆ เดือน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ตอบว่าไม่สนใจ สาเหตุหลักคือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายในปัจจุบันของแมว ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพการท างาน
ของสินค้า และคิดว่าไม่มีเวลาพอที่จะฝึกแมวให้ใช้ชักโครกได้ส าเร็จ 

ส าหรับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกซ้ือสินค้าประเภทนี้อันดับหนึ่ง
คือปัจจัยในเรื่องของความยาก-ง่ายในการใช้งานของสินค้าที่เป็นปัจจัยที่ผลต่อการซื้อมาที่สุด 
รองลงมาเป็นเรื่องของสถานที่จัดจ าหน่าย และราคา 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อทางสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตมาก

ที่สุด โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้งานคือ เฟซบุ๊ก ยูทูป และ พันทิป ในช่วงค่ า เวลา 
18:00-21:00 น. มากที่สุด สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับรองลงมาคือโทรทัศน์ และป้ายโฆษณา ในส่วน
ของแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแมวหลักๆ คือผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ร อ ง ล ง ม า เป็ น  พั น ทิ ป  แ ล ะ สุ ด ท้ า ย คื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ กี่ ย ว กั บ แ ม ว ทั่ ว ไ ป  เ ช่ น 
www.catandkittenstory.com, www.catlikelove.com เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าออนไลน์โดยช่องทางช าระเงินที่
กลุ่มตัวอย่างสะดวกท่ีสุดคือการโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านตู้ ATM รองลงมาเป็นการช าระเงินผ่าน
ธนาคารบนอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ 
 
2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สนใจสินค้าอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 

กลุ่มตัวอย่างเป็นคนเลี้ยงแมวอายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งมีความสนใจสินค้าอุปกรณ์ฝึก
แมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจสินค้าและเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์เนื่องจากพบปัญหามากมายในการใช้ทรายแมว กลุ่มตัวอย่างมองว่าการให้แมวเปลี่ยนมา
ใช้ชักโครกจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เหมือนเป็นการเสียเวลาในช่วงฝึกแมวเพ่ือให้สามารถ
ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายตลอดไป 

ประเด็นที่ 2 ความคาดหวังท่ีเกิดหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มตัวอย่างยังมีความกังวลว่าสินค้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้จริง เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่

สอนยาก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับสุนัข กลุ่มตัวอย่างจึงต้องการให้มีการแสดงผลที่เกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงขั้นตอนการใช้งาน เพราะยังมีความสงสัยว่าสินค้าจะท างานอย่างไร 
เนื่องจากไม่เคยชินกับสินค้าชนิดนี้ 
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ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อแมวที่สามารถขับถ่ายลงในชักโครกได้ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าแมวที่สามารถใช้ชักโครกเป็นนั้นเป็นแมวที่พิเศษกว่าแมวทั่วไป 

ดูเป็นแมวฉลาด เชื่อฟังค าสั่งเจ้าของและไม่ธรรมดา 
ประเด็นที่  4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่ องทางการจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
จากการสัมภาษณ์พบว่าต้องการให้มีการวางขายเพ่ิมเติมจากการขายเพียงแค่ใน

อินเตอร์เน็ต เป็นไปวางขายตามห้างสรรพสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น  
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เนื่องจากถ้าหากเห็นสินค้าก่อนจะช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที 

ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ถึงแม้ว่าสินค้าจะมีการบอกประโยชน์ว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ แต่การสื่อสารทาง

การตลาดที่ผ่านมายังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายยังไม่รู้จักสินค้า ควรเพ่ิมการสื่อสาร
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย 
 
3. สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึก
แมวใช้ชักโครก “Bye Bye Cat Sand” พบว่า 

1. “Bye Bye Cat Sand” ควรสร้างแบรนด์และท าการสื่อสารการตลาดให้เป็นที่รู้จัก 
จดจ า และดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

2. “Bye Bye Cat Sand” ควรปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับประเภทของสินค้า เพ่ือ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 

3. “Bye Bye Cat Sand” ควรมีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และมีการสื่อสาร
การตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

เมื่อได้ผลวิจัยดังนี้แล้ว ได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง   
แบรนด์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก “Bye Bye Cat Sand” ให้สามารถสร้างแบรนด์ให้ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ จึงมีการศึกษาทฤษฎีการสร้างแบรนด์เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ และเมื่อมีการออกแบบองค์ประกอบของแบรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ก็ได้ทฤษฎีการสื่อสารการตลาด เพ่ือที่จะน ามาออกแบบการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะยึดเอาผลวิจัยในการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่างมาอ้างอิง 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขึ้น
ตอน จึงได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat 
Sand” และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 

จากการส ารวจและวิจัยตลาดเพ่ือน าข้อสรุปมาใช้ในการสร้างตราสินค้าส าหรับอุปกรณ์
ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” พบว่า “Bye Bye Cat Sand” ยังไม่มีการสร้างตรา
สินค้าหรือท าการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจนไปยังกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายจึงขาดการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ “Bye Bye Cat Sand” ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนเลี้ยงแมว การสร้างตราสินค้านี้ก็
เพ่ือที่จะช่วยให้อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย
มากยิ่งขึ้น อีกท้ังผลิตภัณฑ์ยังเป็นสินค้าใหม่ในตลาดสัตว์เลี้ยง ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่คุ้นเคย 
 
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market) 

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนเลี้ยงแมวที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี เป็นกลุ่มคนยุคใหม่และมี
ความทันสมัย เวลาว่างส่วนใหญ่มักจะอยู่กับสัตว์เลี้ยง และรับข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์หรือ
อินเตอร์เน็ตและสื่อทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มคนที่คิดว่าการขับถ่ายของแมวเป็นสิ่งที่สร้าง
ปัญหาและต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 
คู่แข่งขัน (Competitors) 

ในตลาดสัตว์เลี้ยง สินค้าที่เกี่ยวกับการจัดการกับของเสียของสัตว์เลี้ยงมีเพียงทรายแมวที่
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมาก ท าให้ทรายแมวมีหลากหลายชนิดให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรร
ไปจัดการกับปัญหาการขับถ่ายของแมว อีกทั้งทรายแมวซึ่งเป็นคู่แข่งหลักยังเป็นสิ่งแรกที่ผู้ที่เริ่มที่จะ
เลี้ยงแมวนึกถึง อีกทั้งในเรื่องของสถานที่ในการจัดจ าหน่ายที่มีวางขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เช่น 
โลตัส บิ๊กซี ฯลฯ ท าให้สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจุดจ าหน่ายสินค้า และท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อได้ทันที นอกจากชุดอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” แล้ว บาง
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เว็บไซต์ที่ขายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงมีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ในรูปแบบที่ต่างกัน แต่มีราคา
ที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางอ้อมของอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” 
 
วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” ช่วยให้ผู้ที่เลี้ยงแมวมี
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าการใช้ทรายแมว 

จุดอ่อน ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเป็นสินค้าประเภทที่ไม่มีการซื้อซ้ า หรือโอกาส
การซื้อซ้ ามีน้อยมาก ท าให้ต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่มาเป็นลูกค้า 

โอกาส เนื่องจากในปัจจุบันจ านวนคนเลี้ยงแมวมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ตลาดสัตว์
เลี้ยงขยายตัวอย่างรวดเร็ว บวกกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับแมวก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การสร้าง
รับรู้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึน และวงกว้างขึ้น 

อุปสรรค ผู้เลี้ยงแมวมีความคิดว่าแมวเป็นสัตว์ที่ฝึกยากหรือถึงขั้นที่ว่าฝึกไม่ได้  ท าให้
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความที่อยากจะฝึกแมวให้เปลี่ยนมาขับถ่ายลงในชักโครก 
 
ก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

 
ภาพที่ 5-1    ภาพต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
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“Bye Bye Cat Sand” เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถขจัดปัญหาที่เกิดจากการ
ขับถ่ายของแมว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่น ความสะอาดภายในบ้าน และสามารถตัดปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายได้อย่างสินเชิง 
 
วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 

1. สร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ให้กับอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat 
Sand” 

2. สร้างการรับรู้ในตราสินค้าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ 
3. กระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของผลิตภัณฑ์ 

 
แนวความคิดของผลิตภัณฑ์ (Product Concept) 

“Friendly Helper” หมายถึง การเป็นผู้ช่วยที่จะคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
ขับถ่ายของแมวด้วยวิธีง่ายๆ เนื่องจากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายไม่มองว่าการฝึกแมวใช้ชักโครกเป็น
เรื่องที่วุ่นวาย แต่ให้มองว่าการฝึกแมวเป็นเรื่องสนุกที่ใครๆ ก็สามารถฝึกแมวได้หากใช้ผลิตภัณฑ์ฝึก
แมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” 
 
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด (Communication Concept) 

จากผลวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสินค้ าใช้งานอย่างไร และยังไม่
เล็งเห็นว่าถ้าหากใช้สินค้าแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับผู้ที่ใช้บ้าง ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นว่าควรสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายภายใต้คอนเซ็ปต์ “How to be a cat’s 
boss” หมายถึงวิธีการเป็นเจ้านายแมว หรือการท าให้แมวเชื่อฟังค าสั่งของเจ้าของ เนื่องจากการการ
ขับถ่ายของแมวเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าของแมว และเป็นการมอบต าแหน่งทาสรับใช้ให้กับ
เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจะเปลี่ยนความเป็น
ทาสให้กลายเป็นความเป็นเจ้านายที่ไม่ต้องคอยเก็บอุจจาระ หรือทนดมกลิ่นอีกต่อไป 
 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

จากวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างการรับรู้ตราสินค้าในกลุ่มเป้าหมายให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นนั้น ต้องท าการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้มีความชัดเจนและเป็นที่รู้จักเพ่ือดึงดูด
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นท าการสื่อสารตลาดเกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย เห็น
ความส าคัญของการฝึกแมวให้ใช้ชักโครก แล้วเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 
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ชื่อตราสินค้า (Brand Name) 
Bye Bye Cat Sand (บายบายแคทแซนด์) 

 
ตราสินค้า (Logo) 

 
ภาพที่ 5-2    โลโก้ของตราสินค้า 

ตราสินค้าถูกออกแบบมาเพ่ือให้ตราสินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดูสนุกสนานโดยเลือกใช้
ลักษณะของแมวหันหลัง ที่เน้นให้เห็นรูขับถ่ายในท่าทางเตรียมพร้อมที่จะขับถ่ายของแมว โดยท่าทาง
นี้เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกี่ยวกับการขับถ่ายของแมวซึ่งต้องการสื่อสารให้มีความสนุกสนานของแบรนด์ 
โดยเลือกใช้โทนสีสีส้ม ในเรื่องของรูปแบบตัวอักษร เลือกใช้ตัวอักษรแบบลายมือตัวเขียน เพ่ือเพ่ิม
ความสนุกสนานและความน่ารักให้กับโลโก้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเพ่ือให้
เข้ากับแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ 
 
โทนสีของตราสินค้า (Brand Colour Tone) 

 
ภาพที่ 5-3    โทนสีของตราสินค้า 
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โทนสีหลักคือ สีส้ม สีน้ าตาล และสีเทาเข้ม โดยสีส้มเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานและ
เป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีแมวจริงๆ เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนผสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งถือเป็นปัจจัยการตลาดที่สร้าง
ความแตงต่างได้ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงเพ่ือน าเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้
ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” ให้ผู้บริโภคเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” เป็นอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก
ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และขั้นตอนการฝึกแมวใช้ชักโครกอย่างละเอียด โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 
สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความมีระเบียบวินัยของเจ้าของที่ฝึกแมวและนิสัยที่แตกต่างกันของแมวแต่ละตัว 
อุปกรณ์ถูกบรรจุอยู่ในกล่องป้องกันการแตกหัก ตัวผลิตภัณฑ์ผลิตจากแผ่นพลาสติกเอบีเอส ซึ่งมี
ความทนทาน แข็งแรงและยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีคัตเตอร์ส าหรับเจาะรู โฟมส าหรับยึดติดกับชักโครก 
และคู่มือในการฝึกแมวซึ่งมาพร้อมกับแผ่น DVD ที่มีวิดีโอสาธิตขั้นตอนการฝึกแมวในแต่ละสัปดาห์
เพ่ือให้แมวสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในที่สุด 

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

 

ภาพที่ 5-4    บรรจุภัณฑ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

บรรจุภัณฑ์ของ “Bye Bye Cat Sand” ขนาด 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร x 10 
เซนติเมตร ใช้กระดาษลูกฟูกเป็นวัสดุหลักในการท า เพ่ือป้องกันให้สินค้าภายในไม่แตกหักขณะขนส่ง
และถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย เนื่องจากการซื้อขายสินค้าของ “Bye Bye Cat Sand” นั้นท าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต และไปรษณีย์ ในส่วนด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ห่อด้วยโอบิที่มีตราโลโก้สินค้าชัดเจน มี
ช่องทางติดต่อรับข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีสติกเกอร์เชิญชวนให้ผู้ที่ใช้สินค้าท าการ
รีวิวสินค้าหลังใช้งานในเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งการให้ผู้ที่ใช้สินค้าท าการรีวิวก็เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ที่สนใจสินค้าเกิดความชื่อม่ันว่าสินค้าสามารถใช้งานได้จริง 

 
การออกแบบหลักๆ ของบรรจุภัณฑ์จะมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ชื่อตราสินค้า ตราสินค้า เพื่อบ่งบอกและตอกย้ าความเป็นแบรนด์ 
2. โทนสีของตราสินค้า 
3. อีเมล เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อเพ่ือสอบถาม และติดตาม

ข่าวสารข้อมูลของแบรนด์ และยังเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค 

 
2. ราคา (Price) 

การตั้ งราคาของสินค้าจะเน้นที่ความคุ้มค่าสมราคา ดังนั้นราคาจึงไม่แพง และ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายกับทรายแมว ซึ่งจะเห็นได้ อย่างชัดเจนถึงความ
แตกต่างที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจซื้อ โดยสินค้าจะมี
ราคา 1,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์) 

 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.1 เว็บไซต์ www.byebyecatsand.com  
เนื่องจากงบประมาณที่มีจ ากัด จึงท าให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีจ ากัดและเพ่ือให้

ประหยัดงบประมาณที่สุด อีกท้ังอินเตอร์เน็ตยังเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี จึงท าให้เว็บไซต์เป็น
ที่ๆ สามารถให้ทั้งข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจและเป็นที่ๆ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ เดิมแล้วเว็บไซต์ที่มีไว้ส าหรับ
ซื้อสินค้าอยู่ในเว็บไซต์ www.weloveshopping.com ซึ่งเหมือนเป็นการฝากขายและไม่มีการ
ออกแบบภาพลักษณ์ตราสินค้า ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการสร้างเว็บไซต์หลัก ซึ่งจะช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และมีการออกแบบที่สวยงามเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินค้า 
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3.2 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ: www.facebook.com/byebyecatsand 
นอกจากเฟซบุ๊กจะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และตอบข้อซักถามจาก

ผู้บริโภคแล้ว ลูกค้าที่สนใจและต้องการสั่งซื้อสินค้าก็สามารถส่งข้อความข้อมูลและรายละเอียดของที่
อยู่จัดส่งมา เจ้าหน้าที่ที่คอยตอบข้อซักถามก็จะแจ้งข้อมูลการช าระเงินกลับไปเพ่ือเป็นการยืนยันการ
สั่งซื้อ ซึ่งเป็นการสั่งสินค้าอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกสบายต่อผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายต่างเป็นกลุ่มคนที่มี
พฤติกรรมการเล่นเฟซบุ๊กเป็นประจ าอยู่แล้ว และยังคงโทนสีหลักคือสีส้มเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของ 
แบรนด์ไว้ให้สอดคล้องกับสื่ออ่ืนๆ ผ่านภาพหน้าปก (Facebook Cover Photo) และภาพประจ าตัว 
(Profile Photo) 

3.3 ร้านค้าภายในงานแสดงสินค้า (Event) 
โดยจะมีการจัดร้านเพ่ือขายสินค้าภายในงานแสดงสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น Pet Expo, 

Thailand Cat Show ฯลฯ เนื่องจากงานแสดงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นงานรวมกลุ่มคนที่รักสัตว์เลี้ยง 
และมีความต้องการและแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว การตั้งร้านในงานจึงเหมาะสม
ที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีเมื่อกลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจในตัวสินค้า 

โดยบูธจะถูกออกแบบโดยใช้โทนสีส้ม และเน้นให้เห็นโลโก้ของสินค้า หน้าบูธมีรูปโถ
ส้วมและอุปกรณ์วางไว้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าสินค้าใช้งานอย่างไร ภายในร้านมีจอแอลซีดีแสดง
วิธีการท างานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังดึงดูดกลุ่มคนรักแมวด้วยการสร้างให้บูธมีแมวเดินเล่นอยู่
ภายในบูธ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเข้ามาภายในบูธ ก็จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากการแนะน าของ
พนักงานขาย หรือป้ายที่ติดอธิบายสินค้าภายในบูธ 

 
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

เนื่องจากอุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกถือเป็นสินค้าใหม่ส าหรับตลาดสัตว์เลี้ยง ยังไม่เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง เป็นสินค้าที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม และยังไม่เคยสร้างตราสินค้าหรือท าการสื่อสารการตลาด
อย่างจริงจัง ดังนั้นเพ่ือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat 
Sand”จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ท าการโฆษณา และใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่หลากหลายมาบูรณาการกันเพ่ือดึงดูความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักกับ
สินค้า รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด โดยมีการผลิตชิ้นงานเพ่ือการสื่อสารการตลาดภายใต้แนวคิด ‘How to 
be a cat’s boss’ ดังนี้ 
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1. ภาพยนตร์โฆษณา 

มีการจัดท าภาพยนตร์โฆษณาความยาว 30 วินาที เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ในตัวสินค้าโดย
การน าคลิปไปลงไว้ในสื่อออนไลน์อย่าง ยูทูป เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาอยู่ด้วยมาก
ที่สุด และเป็นการประหยัดงบประมาณซึ่งมีจ ากัด นอกจากนี้ยังต้องการให้เกิดการแชร์ เนื่องจาก    
เทรนด์การแชร์ภาพหรือโพสต์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในอิริยาบถน่ารักๆ ก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสัตว์
ที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้ต้องการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ “Bye Bye Cat Sand” โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าก่อนใช้ “Bye Bye 
Cat Sand” เจ้าของแมวถูกสัตว์เลี้ยงของตัวเองมองว่าเป็นทาส แต่เมื่อแมวใช้ชักโครกเป็น เจ้านายก็
ได้กลับมาเป็นเจ้านายตัวจริงของแมวอีกครั้ง 

โดยภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้เน้นการใช้กริยาท่าทางกวนๆ ของแมว ซึ่งความน่ารักของ
แมวนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายซึ่งมักจะสนใจสื่อทุกอย่างที่มีแมวอยู่ในนั้น  
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2. สื่อนิตยสาร (Magazine) 

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลงในนิตยสาร a day เพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้าในกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเลือกลง a day เพราะเป็นนิตยสารที่รายเดือนที่กลุ่มเป้าหมายอ่านเป็นส่วนใหญ่หลังจากท าการ
วิจัย อีกทั้งยังเป็นนิตยสารที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบ
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) ทีมี่ความแปลกใหม่ และเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเนื้อหาที่
จะลงในนิตยสารเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 สื่อนิตยสารรูปแบบบทความเชิงโฆษณา (Advertorial) 
การใช้บทความเชิงโฆษณา (Advertorial) นี้ก็เพ่ือการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้าโดยที่ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากเกินไป โดยส่วนมากบทความ
เชิงโฆษณาจะอยู่ในรูปแบบของบทความในรูปแบบต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาข้อมูลของตัวสินค้า 
ส าหรับสื่อชนิดนี้เลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้ที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์สอดคล้องกับแบรนด์ โดย
บทความเชิงโฆษณานี้เลือกใช้บทสัมภาษณ์ของคุณเพชร นาระ เอ้ือทวีกุล เจ้าของร้าน Purr Cat 
Café Club ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะรู้จักดีในเรื่องที่เป็นคนรักแมว โดยจะมีการใส่โลโก้ของสินค้า และลิงค์
เฟซบุ๊ก แฟนเพจของสินค้าไว้ที่มุมล่างของบทความเชิงโฆษณาชิ้นนี้ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจ
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าได้  

เนื้อหาหลักๆ ที่จะกล่าวถึงจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายที่ลดลงหลังจากให้แมวที่ 
Purr Cat Café Club ได้ฝึกใช้และปัญหาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยจะเป็นการกล่าวเชิญชวนให้
คนเลี้ยงแมวที่มีปัญหาเหมือนๆ กันหันมาให้ความสนใจฝึกให้แมวขับถ่ายลงในชักโครกแทน การใช้
ภาพของคุณเพชรและภาพของแมวขนาดใหญ่ จะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของคนที่ติดตามคุณ
เพชร และคนรักแมวให้อ่านบทความนี้ 

2.2 สื่อนิตยสารรูปแบบภาพโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
โฆษณาผ่านสื่อนิตยสารในรูปแบบของการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์บนนิตยสาร โดย

เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายว่ามีสินค้าที่สามารถแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายก าลังเจอ
และต้องการสื่อว่าสินค้าใช้งานง่าย เป็นทางออกที่ดีส าหรับคนเลี้ยงแมวที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่าย 
ที่มุมขวาล่างมีภาพของผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนึกภาพการใช้งานได้ เนื่องจากเป็นสินค้า
ใหมใ่นตลาดสินค้าส าหรับสัตว์เลี่ยงและยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่ม 

โดยจะตีพิมพ์โฆษณาชิ้นนี้ลงในนิตยสาร a day เช่นเดียวกันกับบทความเชิง
โฆษณา เพ่ือเป็นการตอกย้ าตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แนวคิดที่ว่า “ควบคุมได้
ตามใจสั่ง” ซึ่งมี Print Ad สองแบบ ซึ่งสื่อความหมายไปในทางเดียวกัน 
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3. สื่ออินเตอร์เน็ต 

เนื่องจากผลการวิจัยท าให้พบว่ากลุ่มเป้าหมายใช้ชีวิตอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็น
ส่วนใหญ่ การวางแผนการสื่อสารจึงควรเน้นหนักไปทางด้านสื่อออนไลน์ เพราะจะท าให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ดีในบริษัท
ขนาดเล็ก ซึ่งสื่อออนไลน์ที่ใช้มีทั้งหมด 6 ช่องทาง ได้แก่ 

3.1 เว็บไซต์หลัก (Official Website) 
เว็บไซต์หลักจะเป็นช่องทางที่มีการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้ส าหรับผู้ที่

ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้จะมีเรื่องของโปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึง
ยังยังเป็นช่องทางการติดต่อสอบถามหรือตอบค าถามข้อสงสัยของผู้บริโภค 

หน้าหลักของเว็บไซต์จะมีโลโก้ของ “Bye Bye Cat Sand” และมีแถบเมนู
ด้านบนให้ผู้บริโภคสามารถเลือกดูข้อมูลได้ ทั้งในเรื่องของรายละเอียดของตัวสินค้า Home Video 
ของผู้ที่ใช้สินค้าจริง ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งส่วนที่อนุญาตให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
มาแล้วสามารถโพสข้อมูลหลังจากได้ใช้งานสินค้าแล้ว หรือถ้าหากผู้บริโภคสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อ
สินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีส่วนที่สามารถลิงค์เชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 
ได้อีกด้วย 

3.2 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
เป็นการสร้างหน้าเฟซบุ๊ก แฟนเพจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามากดไลค์เพ่ือเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการขายต่างๆ ของแบรนด์ รวมทั้งการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์อันดีระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่ให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกแมวใช้ชักโครกระหว่างกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเอง ซึ้งยัง
มีการตั้งภาพหน้าปก (Cover Photo) ในการตอกย้ าตราสินค้าและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ทีก่ าลังจะเกิดข้ึน 

โดยเนื้อหาที่จะอัพเดทในแต่ละวันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าสลับกับการ
อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับแมว โดยใช้ภาพแมวที่ดูสนุกสนาน หรือภาพแมวในท่าทางแปลกๆ เพ่ือให้เกิด
การแชร์ต่อเกี่ยวกับโพสต์ของแฟนเพจ เพ่ือให้คนเหล่านั้นเข้ามาชมสินค้า เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับ
ตราสินค้า  

3.3 อินโฟกราฟิก (Infographic) 
นอกจากการโพสต์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแมวในรูปแบบของรูปภาพและข้อความ

แล้ว อินโฟกราฟิกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบ
ทางอ้อม และเป็นช่องทางที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเล็งเห็นถึงปัญหาที่มีเกี่ยวกับการขับถ่ายของ
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แมวอย่างชัดเจน เนื่องจากอินโฟกราฟิกเป็นการท าข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการสรุปใจความ
ส าคัญของข้อมูลออกเป็นประเด็นๆ และมีการใช้การออกแบบที่น่ารักให้สอดคล้องกับตราสินค้า จะท า
ให้ผู้ที่อ่านอินโฟกราฟิกชิ้นนี้นึกถึงผลิตภัณฑ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” และเกิด
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ 

ในเรื่องของการออกแบบเน้นการใช้โทนสี และรูปทรงเดียวกับโลโก้เพ่ือท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ าในตราสินค้า โดยยังคงเน้นย้ าในเรื่องของแนวคิด “How to be a cat’s 
boss” นอกจากการแชร์ผ่านหน้าเฟซบุ๊กหลักของ “Bye Bye Cat Sand” แล้ว ยังมีการแชร์ผ่านหน้า
เฟซบุ๊กแฟนเพจของ Infographic Thailand ซึ่งเป็นแหล่งรวมอินโฟกราฟิกต่างๆ และคนที่ชอบการ
เสพข้อมูลที่ง่ายๆ เข้าใจไม่ยาก ซึ่งจะท าให้เกิดการแชร์ต่อไป 

3.4 ยูทูป ชาแนล (Youtube Channel) 

เลือกใช้ยูทูปเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลเพราะเป็นช่องทางที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และเป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับบ่อย โดยใช้ยูทูปเป็นช่องทางที่รวบรวมข้อมูลและคลิป โฮมวิดี
โอ (Home Video) ของลูกค้าที่ฝึกแมวจนส าเร็จแล้วมาเป็นตัวอย่าง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
สินค้าส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มั่นใจในตัวสินค้า ว่าสินค้าจะสามารถใช้ได้จริงหรือไม่  โดยคลิปจะถูก
กระจายไปในสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยการแชร์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น 

3.5 พันทิป รีวิว (Pantip Review) 
จากการท าวิจัยพบว่านอกจากสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กแล้วเว็บไซต์พันทิปก็เป็น

อีกช่องทางส าคัญอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแมวผ่านทางนี้ นอกจากนี้ 
พันธ์ทิพยังเป็นเว็บบอร์ดที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันเป็นจ านวนมาก โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ 
และห้องที่มีข่าวสารเกี่ยวกับแมวคือห้องจตุจักร ที่นอกจากเรื่องราวของแมวแล้ว ยังมีห้องที่สามารถ
ซื้อขายแลกเปลี่ยน และมักจะมีผู้ใช้สินค้ามารีวิวสินค้า ซึ่งการรีวิวจากผู้ใช้จริงจะช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับสินค้ามากกว่าการฟังค าโฆษณา 

3.6 อินสตาแกรม (Instagram) 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น การอัพเดท

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและแมวผ่านช่องทาง Instagram ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เหมาะสมกับ
คนรักแมว ที่ชอบที่จะเห็นภาพแมวในท่าทางตลกๆ เพราะในปัจจุบันคนชอบที่จะรับข่าวสารเป็น
รูปภาพมากกว่าการรับข่าวสารเป็นตัวอักษรเนื่องจากไร้ความสวยงามและน่าเบื่อ  

โดยจะมีการสร้าง Hashtag (#) ให้เกิดเป็น Trend เฉพาะตัวของ “Bye Bye 
Cat Sand” โดยใช้ Hashtag ว่า #howtobeaboss เมื่อคนเข้าไปในรายละเอียดของ Hashtag นี้จะ
ท าให้ผู้ค้นหาเห็นข้อมูลที่ติด Hashtag นี้ไว้ 

   ส
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4. การจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า (Event Marketing) 

ส าหรับการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าจะถูกจัดขึ้นในงาน Pet Expo และ Thailand 
Cat Show ซึ่งเป็นงานแสดงสัตว์เลี้ยง ที่รวบรวมคนรักสัตว์เลี้ยงที่มองหาสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเป็นทั้งการสร้างการรับรู้และการเพ่ิมประสบการณ์ร่วมกันระหว่างแบรนด์
กับผู้บริโภค เพราะเป็นการน าแบรนด์เข้าไปหาผู้บริโภคโดยตรง ให้ผู้บริโภคได้เห็นขั้นตอนการใช้ และ
ได้รับค าแนะน าจากพนักงานขาย โดยจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน 

4.1 บูธ (Booth) 
เป็นโซนผลิตภัณฑ์ที่จะโชว์สินค้า ขั้นตอนการท างาน และวิธีใช้ โดยจะมีพนักงาน

คอบให้ข้อมูลสินค้า และจ าหน่ายสินค้าในโซนนี้ โดยจะมีการส่งเสริมการขายคือการน าถุงทรายแมว
ยี่ห้อใดก็ได้มาเป็นส่วนลด 30% ในการซื้อสินค้าภายในงานอีกด้วย 

โดยภายในบริเวณบูธนอกจากจะมีการโชว์แสดงสินค้าแล้ว ยังมีแมวอยู่ภายในบูธ
เพ่ือเป็นการเรียกความสนใจจากคนเลี้ยงแมวที่ไม่ว่าจะเห็นแมวที่ไหนต้องเข้าไปจับ  

4.2 Cat’s Big Boss Contest 
เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มเป้าหมายถ่ายรูปคู่กับแมวในหัวข้อ Being Like a Boss 

เป็นการตอกย้ าแนวความคิดของสินค้าเพ่ือหาคนที่จะเป็นเจ้านายตัวจริงของแมว โดยจะมีการ
ประกวดรอบแรกภายในเฟซบุ๊กแฟนเพจ แล้วหาผู้ชนะมาประกวดอีกครั้งในวันงาน โดยมีของรางวัล
เป็นผลิตภัณฑ์และเงินรางวัล ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 

สื่อ ณ จุดขายแบบแขวน โดยป้ายจะถูกแขวนไว้ด้านบนของเพดานภายในบูธ เป็นการ
บอกชักจูงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้า โดยป้ายนี้จะบอกรายละเอียดวิธีของการใช้สิทธิ์แลกสินค้า โดย
ยังคงการใช้โทนสีส้มในการตอกย้ าตราสินค้า 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นพิเศษ! น าถุงทรายแมวมาแลกรับส่วนลด 30% 
ส าหรับการซื้ออุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” โดยจะมีการแจ้งข้อมูลกิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมภายในงานแสดงสัตว์เลี้ยง 

 

 
ภาพที่ 5-5    สื่อ ณ จุดขายบอกกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 5-1    ชูตติ้งบอร์ดโฆษณา “ทาสแมว” 30 วินาที 

Shot Action Sound 

 

Medium Shot 
 
แมวก าลังตะกุยทราย
อย่างสนุกสนาน 

เสียงดนตรีประกอบ 

 

Medium Shot 
 
แมวก าลังตะกุยทราย
อย่างสนุกสนาน 

เสียงดนตรีประกอบ 

 

Close-Up Shot 
 
แมวส่งสายตาเจ้าเล่ห์ไป
ยังเจ้าของ 

เสียงดนตรีประกอบ 
แมว: “เหมียว” 

 

Medium Shot 

 
เจ้าของหันไปทันทีเมื่อ
ได้ยินเสียงแมว 

เสียงดนตรีประกอบ 

 

Long Shot 

 
เจ้าของเดินถือไม้กวาด
มารอแมวขับถ่าย 

ผู้หญิง: “นี่ฉันไม่ใช่คน
รับใช้นะ!” 

เสียงดนตรีประกอบ 

   ส
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ตารางที่ 5-1    แสดง Shooting Board โฆษณา “ทาสแมว” 30 วินาที (ต่อ) 

Shot Action Sound 

 

Close-Up Shot 
 
ทรายที่หกเลอะออกมา
นอกกระบะทราย 

VO: “ถ้าทรายแมวต้อง
ท าให้เลอะ” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Close-Up Shot 
 
แมวหันหน้ามาส่งยิ้ม
เจ้าเลห์ 

เสียงดนตรีประกอบ 

 

Close-Up Shot 
 
แมวเบ่งอึออกมาก้อนโต 

เสียงดนตรีประกอบ 
SFX: ปู๊ดดดด 

 

Close-Up Shot 
 
แมวเดินจากไป ทิ้งกอง
อึไว้ 

VO: “กลิ่นแรงจนทน
ไม่ไหว” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Close-Up Shot 
 
เจ้าของแมวใส่ผ้าปิด
ปาก 

VO: “เปลืองเงิน 
เปลืองเวลา” 
เสียงดนตรีประกอบ 
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ตารางที่ 5-1 แสดง Shooting Board โฆษณา “ทาสแมว” 30 วินาที (ต่อ) 

Shot Action Sound 

 

Close-Up Shot 
 
เจ้าของแมวหยิบ
อุปกรณ์ เก็บอึ
เตรียมพร้อม 

VO: “บายบายแคท
แซนด์ อุปกรณ์ฝึกน้อง
แมวใช้ชักโครก” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Medium Shot 
 
อุปกรณ์ถูกวางลงไปบน
ชักโครก 

VO: “เพียง หนึ่ง...” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Medium Shot 
 
แมวถูกจับวางลงไปบน
อุปกรณ์ 

VO: “สอง...” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Medium Shot 
 
อุปกรณ์ถูกตัดออกจน
เป็นรู 

VO: “สาม...” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Medium Shot 
 
แมวถูกจับวางลงไปบน
อุปกรณ์ที่ถูกตัดแล้ว 

VO: “สี่” 
เสียงดนตรีประกอบ 
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ตารางที่ 5-1 แสดง Shooting Board โฆษณา “ทาสแมว” 30 วินาที (ต่อ) 

Shot Action Sound 

 

Long Shot 
 
แมวมาอ้อนเจ้านาย 

ผู้หญิง: “รู้หรือยังว่า
ใครเป็นเจ้านายเธอ” 
เสียงดนตรีประกอบ 

 

Logo ‘บายบายแคท
แซนด์’ 

VO: “จัดการเจ้าแมว
ตัวร้ายได้อยู่หมัด บาย
บายแคทแซนด์” 
เสียงดนตรีประกอบ 
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ภาพที่ 5-6    ภาพรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ 

   ส
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ภาพที่ 5-7    ภาพบทความเชิงโฆษณา 
 
 

   ส
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ภาพที่ 5-8    ภาพโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) (1) 
 
 

   ส
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ภาพที่ 5-9    ภาพโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) (2) 

   ส
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ภาพที่ 5-10    ภาพหน้าเว็บไซต์หลักหน้าแรก 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 5-11    ภาพหน้าเว็บไซต์หลักหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า 

   ส
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ภาพที่ 5-12    ภาพหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Bye Bye Cat Sand) 
 
 

   ส
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ภาพที่ 5-13    ภาพอินโฟกราฟิกเก่ียวกับ “ปูปู้แมวกับความเป็นเจ้านาย” 
 

   ส
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ภาพที่ 5-14    ภาพหน้าเฟซบุ๊กของ Infographic Thailand  
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ภาพที ่5-15    ภาพหน้า Youtube Channel 
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ภาพที่ 5-16    ภาพหน้าแรกของอินสตาแกรม 
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ภาพที่ 5-17    ภาพบูธแสดงสินค้าในงานสัตว์เลี้ยง  

   ส
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ภาพที่ 5-18    แสดงภาพบูธแสดงสินค้าในงานสัตว์เลี้ยง  

   ส
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แผนการสื่อสาร (Media Plan) 
ตารางที่ 5-2    แสดงช่วงเวลาการใช้สื่อ 

Media ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
บทความเชิงโฆษณา       
โฆษณาทางสิ่งพิมพ์       
บูธ       
Cat’s Big Boss Contest       
เว็บไซต์หลัก       
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ       
อินโฟกราฟิก       
ภาพยนตร์โฆษณา       
ยูทูป ชาแนล       
อินสตาแกรม       
พันทิป รีวิว       

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาจุลนิพนธ์เรื่องการสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก
ตรา “Bye Bye Cat Sand” ท าให้ทรายถึงความส าคัญของภาพลักษณ์ตราสินค้า การที่ตราสินค้าขาด
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายท าให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายขาดความ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการพัฒนาตราสินค้าในครั้งนี้ ต้องศึกษาทัศนคติและการ
รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก พฤติกรรมการเลี้ยงแมว การรับรู้ในตราสินค้า “Bye 
Bye Cat Sand” พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และก าหนดเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการสื่อสารการตลาด 
เพ่ือน ามาวางแผนการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ในขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคนเลี้ยงแมว จ านวน 100 คน เพ่ือศึกษาหากลุ่มเป้าหมาย และทัศนคติ 
การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก พฤติกรรมการเลี้ยงแมว การรับรู้ในตราสินค้า 
และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และนอกเหนือจากนี้ ผู้ศึกษายังท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์คนเลี้ยงแมวที่สนใจสินค้าจ านวน 10 คน อายุระหว่าง 18 -25 ปี ถึง
เหตุผลที่สนใจในตัวสินค้า ความคาดหวังที่ต้องการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ และค าแนะน าเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชัก
โครกตรา “Bye Bye Cat Sand” ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เนื่องจากพบปัญหา
มากมายจากการใช้ทรายแมวในการจัดการกับของเสียของแมว ทั้งปัญหาเรื่องของกลิ่น ความสะอาด 
และค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากแมวสามารถใช้ชักโครกได้ ก็จะท าให้เจ้าของแมวสามารถก าจัดปัญหาต่างๆ 
ให้หมดไปได้ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีความไม่มั่นใจในการท างานของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ใช้
งานอย่างไร และจะได้ผลจริงหรือไม่เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าแมวเป็นสัตว์ที่สอนยาก หรือ
อาจจะสอนไม่ได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์นี้อาจใช้ไม่ได้ผล 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น าเอาเอกลักษณ์และจุดเด่นของทั้งตราสินค้าและผลิตภัณฑ์มาปรับ
ใช้เป็นแผนการสื่อสารการตลาด รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางในการสื่อสาร เพ่ือท าให้ตราสินค้าโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์และมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวความคิด “How to be a cat’s 
boss” ที่จะสื่อว่าการฝึกแมวด้วยผลิตภัณฑ์ฝึกแมวใช้ชักโครกตรา “Bye Bye Cat Sand” ท าให้แมว

   ส
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เชื่อฟังเจ้าของเหมือนแมวกลายเป็นทาสเจ้าของ โดยอาศัยความน่ารักของแมวใส่ลงไปในทุกๆ สื่อที่
ส่งออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

การวางแผนการสื่อสารการตลาดและออกแบบชิ้นงาน ผู้ศึกษาได้เลือกสื่อที่เหมาะสม 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัยในเรื่องของพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเน้นหลักที่การใช้สื่อออนไลน์ ควบคู่ไปกับการใช้สื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อ
นิตยสาร การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นต้น 

จากการศึกษานั้นผู้ศึกษาเชื่อว่าการวางแผนการสื่อสารการตลาดนี้จะสามารถสร้างการ
รับรู้และการจดจ าให้กับกลุ่มเป้าหมายจนเกิดการตัดสินใจซื้อได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเลือกใช้สื่อควรค านึกถึงงบประมาณตามความเป็นจริง แต่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม โดยการใช้สื่อ Below-the-line ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรค านึงในเรื่องของความคุ้มค่ามาเป็นอันดับหนึ่ง 

2. เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครกเป็นสินค้าใหม่ส าหรับตลาดสัตว์เลี้ยง
ท าให้ทัศคติของคนเลี้ยงแมวที่มีต่อสินค้าชนิดนี้ยังเป็นทัศนคติแบบเดิมๆ ว่าการจัดการกับของเสียของ
แมวมีแต่ทรายแมวเท่านั้น ซึ่งเป็นความคิดแรกท่ีจะขึ้นมาให้หัวของคนเลี้ยงแมว ดังนั้นการที่จะให้คน
เลี้ยงแมวเปลี่ยนมาให้แมวใช้ชักโครกต้องใช้เวลาในการท าการสื่อสารการตลาดมากกว่าสินค้าทั่วๆ ไป 
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เรื่อง “การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก ตรา Bye Bye Cat Sand” 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรม
การเลี้ยงแมว และการเลือกซ้ือสินค้าส าหรับแมว 

1. แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
ส่วนที่ 3 การรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก  
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 

2. กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง ที่ตรงกับค าตอบและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ       
 ชาย    หญิง  
2. อายุ       
 -23       -30  -35    
 -40  ปี ขึ้นไป  
3. อาชีพ  
 นักเรียน/นักศึกษา   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท  
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รับจ้างทั่วไป  แม่บ้าน/พ่อบ้าน  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................  
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4. รายได ้(บาท)  
 ต่ ากว่า 10,000  -20,000  -30,000  
 -40,000  -50,000  มากกว่า 50,000  
5. ระดับการศึกษาสูงสุด  
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
6. ลักษณะที่อยู่อาศัย  
 ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว  คอนโดมิเนียม อ่ืนๆ..............  
7. งานอดิเรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ดูหนัง ฟังเพลง  อ่านหนังสือ เล่นเกม  ท่องเที่ยว   
 ดูโทรทัศน์  ช๊อปปิ้ง  ออกก าลังกาย  อินเตอร์เน็ต 
 เลี้ยงสัตว์  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................  
8. หากท่านสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
ชื่อ...........................................................นามสกุล..................................................................... ............. 
เบอร์โทรศัพท์...................................../..................................e-mail................................................... 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
1. คุณเลี้ยงแมวทั้งหมดก่ีตัว 
  1 ตัว  2 ตัว  3 ตัว  
  4 ตัว  มากกว่า 4 ตัว 
2. เหตุผลที่เลี้ยงแมว 
  คนรู้จักให้มา   เก็บมาเลี้ยง   แฟนซื้อให้  อยากเลี้ยง  
  สงสาร  อ่ืนๆ ……………………….. 
3. กรุณาเรียงล าดับพฤติกรรมของแมวที่ท่าน “ชอบ” 

พฤติกรรมของแมว มากที่สุด มาก เฉยๆ น้อย น้อยท่ีสุด 
เป็นสัตว์รักสะอาด      

ชอบคลอเคลียกับเจ้าของ      
ดูแลง่าย ไม่วุ่นวาย      

แมวเป็นสัตว์น่ารัก      

ไม่ส่งเสียงดังให้ร าคาญ      
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4. กรุณาเรียงล าดับพฤติกรรมของแมวที่ท่าน “ไม่ชอบ” 

พฤติกรรมของแมว มากที่สุด มาก เฉยๆ น้อย น้อยท่ีสุด 
ท าให้บ้านสกปรก      

ท าลายเฟอร์นิเจอร์      

ไม่เชื่อฟังเจ้าของ      
อุจจาระ/ฉี่มีกลิ่นเหม็น      

5. โดยปกติคุณให้แมวนอนที่ใด  
 ภายในรั้วบ้าน  ภายในบ้าน นอนร่วมกันกับเจ้าของ   
 อ่ืนๆโปรดระบุ…….....................  
6. คุณเคยพาแมวไปใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดต่อไปนี้บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ร้านอาบน้ า 
 ร้านขายอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว 
 โรงพยาบาล/คลินิกสัตว์  
 โรงแรม หรือสถานที่ฝากเลี้ยงแมว 
 โรงแรมที่พักท่ีอนุญาตให้สัตว์เข้าพักได้  
 เข้าร่วมงานแฟร์เกี่ยวกับแมว pet expo ต่างๆ  
 เป็นสมาชิกเว็บไซต์หรือเป็นแฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและแมวโดยเฉพาะ  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................................................  
7. คุณให้แมวขับถ่ายลงในกระบะทรายใช่หรือไม่ 
 ใช่  ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 13) 
8. คุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายของแมวอย่างไรบ้าง  

ปัญหา มากที่สุด มาก เฉยๆ น้อย น้อยท่ีสุด 

ค่าทรายแมวมีราคาแพง      
ทรายท าให้บ้านสกปรก      

ทรายติดเท้าแมว      

แมวขับถ่ายไม่เป็นที่      
กลิ่นแรงก าจัดยาก      

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฝึกแมวใช้ชักโครก 
1. คุณทราบหรือไม่ว่ามีสินค้าที่ช่วยฝึกฝนแมวให้สามารถเรียนรู้การขับถ่ายลงในชักโครกได้ 
 ทราบ เคยใช้   
 ทราบ ไม่เคยใช้ (ข้ามไปตอบข้อ 3)  
 ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 5) 
2. คุณรู้จักสินค้าที่ช่วยฝึกฝนแมวให้สามารถเรียนรู้การขับถ่ายลงในชักโครกจากท่ีใด (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
 คนรู้จักแนะน า  อินเตอร์เน็ต  
 โทรทัศน์  วิทยุ  
 หนังสือพิมพ์  นิตยสาร   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ................................  
3. ท าไมคุณถึงใช้ผลิตภัณฑ์ฝึกแมวใช้ชักโครก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ลดปัญหาค่าทรายแมว   
 ไม่อยากให้แมวสัมผัสทรายแมวซึ่งเป็นสารเคมี 
 อยากให้แมวมีระเบียบวินัย   
 ลดความยุ่งยากในการก าจัดของเสีย 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................ 
4. หากคุณรู้จัก ท าไมคุณถึงไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ฝึกแมวใช้ชักโครก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 แมวใช้ชักโครกเป็นอยู่แล้ว   
 ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหน 
 ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายของแมว  
 สินค้าดูมีความยุ่งยากในการใช้งาน 
 ไม่มีเวลาฝึกแมว   
 ไม่แน่ใจว่าสินค้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแมวได้ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................... 
5.  หากมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฝึกฝนแมวให้สามารถเรียนรู้การขับถ่ายลงในชักโครกได้ คุณสนใจหรือไม่ 

ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยฝึกฝนให้แมวเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ่ายจากแบบเดิมๆ 
ให้มาขับถ่ายลงในชักโครก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายทรายแมวที่ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้อีกต่อไป นอกจากนี้ ในเรื่องของสุขอนามัยของทั้งเจ้าของและแมวก็มีมากข้ึน ผู้ใช้ต้องฝึกฝนแมว
โดยท าตามโปรแกรมที่มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะเริ่มตั้งแต่การสร้างความเคยชินใน
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การขับถ่ายในห้องน้ า ไปจนถึงการสร้างความเคยชินให้แมวนั่งบนชักโครก และขับถ่ายลงในนั้น ใน
ส่วนนี้ ตัวเจ้าของก็ไม่ต้องทนดมกลิ่นขณะเก็บอึของน้องแมว เพียงแค่กดชักโครกหลังน้องแมวขับถ่าย
เสร็จเท่านั้น 

โดยทั้งหมดของกระบวนการใช้เวลาฝึก 8-10 สัปดาห์ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความเอาใจใส่ของ
เจ้าของแมวด้วย สินค้าราคา 1,100 บาท ผลิตจากพลาสติก ABS ที่มคีวามคงทน เหนียว แตกหักยาก 
หนึ่งชิ้นฝึกแมวได้พร้อมกัน 2-3 ตัว หลังจากแมวสามารถใช้ชักโครกเป็นแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์อีกต่อไป 

 

 สนใจ  
 ไม่สนใจ (ข้ามไปตอบข้อ 8) 
6. หากคุณตอบว่าสนใจ ท าไมคุณถึงสนใจสินค้าชนิดนี้ (เลือกตอบ 3 ข้อ) 
 ช่วยประหยัดค่าทรายแมว 
 แมวที่ใช้ชักโครกดูฉลาดกว่าแมวทั่วไป 
 บ้านไม่เลอะเทอะ 
 ไม่ต้องคอยดมกลิ่นเหม็นของอึแมว 
 อยากให้แมวมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น เพราะไม่สัมผัสกับทรายแมวโดยตรง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
7. กรุณาระบุล าดับความส าคัญของปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าชนิดนี้ 

ปัจจัย มากที่สุด มาก เฉยๆ น้อย น้อยท่ีสุด 

ราคาที่เหมาะสม      

วัสดุที่น ามาผลิต      
สถานที่จัดจ าหน่าย      
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ปัจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ความยาก-ง่ายในการ
ใช้งาย 

     

บรรจุภัณฑ์      

เป็นตรายี่ห้อท่ีคุ้นเคย      
โปรโมชั่น      

8. หากคุณตอบว่าไม่สนใจ ท าไมคุณถึงไม่สนใจสินค้าชนิดนี้ 
 ไม่แน่ใจว่าสินค้าจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแมวได้จริง 
 ไม่มีปัญหากับการขับถ่ายของแมวในปัจจุบัน 
 ไม่ต้องการฝึกแมวซ้ าใหม่อีกรอบ 
 ไม่มีเวลาฝึกแมวให้ใช้ชักโครกได้ 
 แมวใช้ชักโครกเป็นอยู่แล้ว 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 
 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 
1. ท่านเปิดรับสื่อในข้อต่อไปนี้บ่อยเพียงใด ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ประเภทสื่อโฆษณา 

ประเภทสื่อ (6 ครั้งขึ้นไป) (4-5 ครั้ง) (2-3 ครั้ง) (1 ครั้ง หรือ
น้อยกว่า) 

อินเตอร์เน็ต     

โทรทัศน์     
วิทยุ     

หนังสือพิมพ์     
นิตยสาร     

ป้ายโฆษณา     

SMS     
โรงภาพยนตร์     

แผ่นพับ/โบรชัวร์     
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2. คุณใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 Facebook  Twitter  Instagram  Google+  
 Pinterest ไม่ใช้ อ่ืนๆ โปรดระบุ......................  
3. นอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์อะไรบ้างเป็นประจ า 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  /Gmail   
   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
4. ช่วงใดบ้างท่ีคุณใช้งาน Internet มากที่สุด 
 ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต 6:00-9:00 น. 9:01-12.00 น. 12:01-15:00น  
 15:01-18:00 น.  18:01-21:00 น. 21:00-24:00 น. 00:01-06.00น  
5. คุณติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแมวผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 Facebook Fanpage โปรดระบุ...............................................................   
 Pantip 
 Website โปรดระบุ......................................................................... 
 นิตยสาร โปรดระบุ......................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................  
7. คุณเคยซื้อสินค้าออนไลน์บ้างหรือไม่  
 เคย โปรดระบุประเภทสินค้าท่ีซื้อ ไม่เคย 
8. ช่องทางการช าระเงินใดที่คุณคิดว่าสะดวกที่สุด  
 โอนเงินจากบัญชีธนาคาร ผ่าน ATM  
 ช าระเงินผ่านธนาคารบนอินเตอร์เน็ต หรือธนาคารบนมือถือ  
 ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  
 ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต  
  
 ไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................... 
11. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ................................... 

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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