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13530407 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง      : การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ “มูราห มิลค” 

 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหากลยุทธในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการผลิตภัณฑมูราห มิลค ซ่ึงเปนผลิตภัณฑนมควายมูราหพรอมดื่มพาสเจอรไรส และเปน

ผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดนมในไทย แตดวยปญหาท่ีวา คนไทยสวนมากมีทัศนคติในดานลบเก่ียวกับ

นมควาย ไมวาจะเปนในเรื่องของดานภาพลักษณ ดานรสชาติและกลิ่น และดานสารอาหาร จึงตองทํา

ใหกลุมเปาหมายรูจัก มีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเกิดการทดลองชิมผลิตภัณฑมูราห มิลค 

รวมท้ังทําใหมีทัศนคติท่ีมีตอนมควายใหเปนไปในทางท่ีดีมากข้ึน 

โดยศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจซ้ือ การออกแบบ และวิธีการสื่อสารการตลาด 

รวมท้ังศึกษาเรื่องนมควาย ไมวาจะเปนคุณประโยชน สารอาหาร และความคิดเห็นและทัศนคติท่ีคนมี

ตอนมควาย ซ่ึงไดทําการวิจัยกับกลุมตัวอยาง เม่ือไดผลขอมูลจากการวิจัยออกมา จึงไดทําการ

วิเคราะหขอมูลแลวนํามาหากลยุทธในการวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑมูราห มิลค 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว และไดมีการทําวิจัยเพ่ือหาวิธี และชองทางการสื่อสารไปยัง

กลุมเปาหมายใหเหมาะสมมากท่ีสุด ภายใตแนวคิด “What a Surprise…สิ่งดีๆท่ีคาดไมถึง” ซ่ึงมี

สโลแกนคือ “Murrah Milk อรอย...เกินคาด แคลเซียมสูง...เกินคิด” โดยมุงเนนในเรื่องของแคลเซียม

ของนมควายท่ีสูงกวานมวัวเกือบ 2 เทา นํามาเปนจุดขายหลักใหกับผลิตภัณฑมูราห มิลค 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ มีการใชเครื่องมือการสื่อสารท่ีตรงกับการเปดรับ

สื่อของกลุมเปาหมาย ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานทางเอกลักษณองคกร 

ไดแก สี, มาสคอต, รานจัดจําหนาย, เครื่องแบบพนักงาน และรถขนสงสินคา สื่อออนไลน ไดแก แบน

เนอร, เว็บไซต และ Youtube Channel สื่อนอกสถานท่ี สื่อสิ่งพิมพ ไดแก สื่งสิ่งพิมพทางนิตยสาร, 

บทความ, โบรชัวร และปายคอขวด สื่อวิดีโอ การสงเสริมการขาย และกิจกรรมตางๆ เพ่ือสราง

ประสบการณรวม ไดแก บูธชิมฟรี, ตัวอยางชิมฟรี, กิจกรรมพิเศษ, โรดโชว, บัตรสมาขิก และ

แอพพลิเคชั่น  รวมท้ังทําใหกลุมเปาหมายเกิดการรูจัก มีความรูในผลิตภัณฑ และมีทัศนคติตอ

นมควายเปนไปในทางท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยก่ิงรัก อิงคะวัต ซ่ึง

เปนอาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธท่ีใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

ขาพเจา รวมท้ังอาจารยชีวติ ชาญเกียรติกอง อาจารยวงศักดิ์ วงศวชิรา อาจารยอนามฤณ ดุสิตากร 

และอาจารยสุพัฒนุช สอนดําริห  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

แกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา

ของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 

ขอบคุณเพ่ือนๆ Suppy ad. ทุกคน ท่ีชวยใหคําแนะนําปรึกษา ชวยเหลือในการทํางาน 

ชวยใหกําลังใจ เปนท้ังเพ่ือนคุย เพ่ือนกิน เพ่ือนเท่ียว และเปนเพ่ือนท่ีคอยอยูเคียงขางกันเสมอ 

ขอบคุณเพ่ือนๆเตรียมพัฒนท่ีคอยรับฟงปญหา และทําใหยิ้มไดเสมอ  

ขอขอบคุณครอบครัว คุณพอ คุณแม พ่ีตาว พ่ีแจ ท่ีคอยดูแล คอยตอบคําถามขอสงสัย 

และใหกําลังใจมาโดยตลอด และขอบคุณพ่ีเอ และกลุมคุณแมท่ีเปนสวนสําคัญในการทําจุลนิพนธนี้ 

และขอขอบคุณทุกๆคนท่ีชวยทําใหจุลนิพนธจนเสร็จลุลวงไปดวยดี 
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สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอ      ง 

กิตติกรรมประกาศ     จ 

บทท่ี 1 บทนํา     1 

 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา             1 

 วัตถุประสงค             6 

 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     6 

 ข้ันตอนการศึกษา     6 

 แผนการดําเนินงาน     7 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ     7 

 นิยามศัพท     8 

บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ     9 

 ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     9 

 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค   13 

 ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ   15 

 แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับสื่อ   17 

บทท่ี 3 การเก็บขอมูล   19 

 วิธีดําเนินการวิจัย   19 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   19 

 ข้ันตอนการวิจัย   20 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   20 

 การเก็บรวบรวมขอมูล   20 

 การวิเคราะหขอมูล   21 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา   22 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   22 

 สวนท่ี 2 พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม   25 

 สวนท่ี 3 ความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย   28 

 สวนท่ี 4 ประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย   30 

 สวนท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ   30 

 การวิเคราะหขอมูล   34 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

บทท่ี 5 กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน   36 

 วิเคราะห SWOT   36 

 วิเคราะหจากสถานการณ   37 

 กลุมเปาหมายทางการตลาด   37 

 วิเคราะหคูแขง   37 

 การวางตําแหนงผลิตภัณฑ   38 

 วัตถุประสงคทางการตลาด   38 

 วัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาด   38 

 กลุมเปาหมายทางการสื่อสาร   39 

 แนวคิดทางการสื่อสารการตลาด   39 

 สโลแกนของตราสินคา   39 

 กลยุทธการสื่อสารการตลาด   40 

 เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด   40 

 แผนการสื่อสารการตลาด   76 

บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   77 

บรรณานุกรม   78 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก    การออกแบบงานสรางสรรค   80 

 ภาคผนวก ข    แบบสอบถาม   83 
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สารบัญตาราง 

ตาราง                               หนา 

1-1 แผนการดําเนินงาน     7 

2-1 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   10 

2-2 ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค   14 

4-1 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ   22 

4-2 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา   23 

4-3 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนบุตร   23 

4-4 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุบุตร   23 

4-5 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   24 

4-6 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน   24 

4-7 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีการซ้ือนมใน 1 สัปดาห   25 

4-8  จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนในการซ้ือนมตอครั้ง   25 

4-9 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามราคาในการซ้ือนมตอกลอง   25 

4-10 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือนม   26 

4-11 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือนม   27 

4-12 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยผลิตภัณฑในการตัดสินใจซ้ือ   27 

4-13 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจักผลิตภัณฑนมควาย   28 

4-14 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบถึงประโยชนของนมควาย   28 

4-15 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการดื่มของนมควาย   29 

4-16 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการดื่มของนมควายในปจจุบัน   29 

4-17 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบถึงสายพันธุควายท่ีใหนม   29 

4-18 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือ    

 ผลิตภัณฑจากนมควาย   30 

4-19 จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาการเปดรับสื่อ   30 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

นม เปนอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณและมีคุณคาทางโภชนาการสูง อุดมไปดวยแร

ธาตุอาหารครบทุกหมู คือ โปรตีน วิตามิน เกลือแร คารโบไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

น้ําตาลนม หรือแล็กโทส (Lactose) และโปรตีนท่ีเรียกวา เคซีน (Casein) จะพบในธรรมชาติคือในนม

เทานั้น ดวยสารอาหารมากมายนี้ นมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนารางกาย และสมองของเด็ก 

ป พ.ศ. 2555 มูลคาภาพรวมตลาดนมของไทยมีมูลคาประมาณ 40,000 ลานบาท เปน

ตลาดท่ีเติบโตตอเนื่อง แบงเปน นมยูเอชที 12,000 ลานบาท เติบโต 6% นมพาสเจอไรซ 6,000 ลาน

บาท โยเกิรต 7,000 ลานบาท นมเปรี้ยว 8,000 ลานบาท และตลาดนมถ่ัวเหลืองและนมธัญพืช 

4,500 ลานบาท 

 

 

Ê¶ÔµÔÁÙÅ¤‹ÒµÅÒ´¹Á¾ÃŒÍÁ ×่́Á 

 
 

 

ภาพท่ี 1-1    แสดงสถิติมูลคาตลาดนมพรอมดื่ม 
 

ถึงแมวาอุตสาหกรรมนมพรอมดื่มตองเผชิญการแขงขันท่ีรุนแรง แตตลาดยังคงเติบโต

อยางตอเนื่องตลอดชวง 5 ปท่ีผานมา กลาวคือ ป 2550 มูลคาตลาดนมพรอมดื่มประมาณ 31,350

ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปน 40,580 ลานบาทในป 2554 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอ

ป โดยผลิตภัณฑนมโคพรอมดื่มชนิดพาสเจอรไรสมีอัตราการเติบโตสูงสุด หรือรอยละ 10.1 ตอป 

(ÅŒÒ¹ºÒ·) 
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Ê¶ÔµÔÁÙÅ¤‹ÒµÅÒ´¹Á¾ÃŒÍÁ ×่́Ááº‹§µÒÁ»ÃÐàÀ· 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1-2    แสดงสถิติมูลคาตลาดนมพรอมดื่มแบงตามประเภท 
 

แมวาตลาดนมโคพรอมดื่มชนิดพาสเจอรไรสจะมีขนาดเล็กเพียงรอยละ 8.3 ของตลาด

นมพรอมดื่มท้ังหมดก็ตาม ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากจุดเดนของผลิตภัณฑในเรื่องความสดใหม รวมถึง

รสชาติและกลิ่นท่ีดีกวา นอกจากนี้คุณคาทางอาหารมีกวานมยูเอชที ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรม

ผูบริโภคในปจจุบันท่ีใหความสนใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃºÃÔâÀ¤¹Á¾ÃŒÍÁ ×่́Á 

 
 

 

ภาพท่ี 1-3    แสดงสถิติการบริโภคนมพรอมดื่ม 
 

รวมท้ังปริมาณการบริโภคนมพรอมดื่มคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป เนื่องจาก

มีปจจัยสนับสนุนจากโครงการรณรงคบริโภคนม ซ่ึงสงผลใหตลาดนมโรงเรียนยังมีแนวโนมเติบโต สวน

ตลาดนมเชิงพาณิชยนั้น เติบโตตามจํานวนประชากรและกระแสการบริโภคนมเปนอาหารเสริม

สุขภาพ จึงแสดงใหเห็นวาตลาดนมในประเทศไทยนั้นเจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ  

 

(µÑ¹) 

(ÅŒÒ¹ºÒ·) 
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นมควาย 
 

นมท่ีผลิตท่ัวโลกมากกวา 5% มาจากนมควาย ซ่ึงนํามาใชประโยชนไดเชนเดียวกับนมวัว 

ในประเทศอินเดียมีจํานวนผูบริโภคนมควายประมาณ 60% และมากกวา 80% ในบางรัฐ อัตราการ

ผลิตนมควายในภูมิภาคเอเชีย ป 2554 มีการขยายตัวถึงรอยละ 57.9 

ตลาดนมควายเปนตลาดท่ีเปดกวางมาก วัฒนธรรมการดื่มนมควายนั้นเกิดข้ึนมานาน

แลวบนโลกใบนี้ ในประเทศอิตาลีมีผูคนท่ีดื่มนมและรับประทานมอสซาเรลลาชีส ซ่ึงผลิตจากนมควาย 

มาตั้งแต 400 ปกอน ในประเทศจีนเริ่มตนมาแลวราว 60 ป สวนในอาเซียนประเทศฟลิปปนสก็ได

สรางวัฒนธรรมการดื่มนมควายมานานกวา 20 ปแลวเชนกัน ซ่ึงเหตุผลท่ีคนเลือกดื่มนมควายคือ ชาว

อินเดียเชื่อวา นมควายมีความหอมมัน มีสารอาหารสูง และเขมขน เหมาะกับการทําไจ (ชารอนใสนม) 

มากกวานมโค และควายยังสามารถกินเนื้อได เพราะไมใชสัตวศักดิ์สิทธิ์แบบวัวในศาสนาฮินดู และ

นมควายสามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆไดดีกวา เชน ชีส เนย เพราะมีความเขมขน และท่ีสําคัญคือ 

นมควายมีสารอาหารท่ีสูงกวานมชนิดอ่ืนๆ ไมวาจะเปน แคลเซียม โปรตีน และพลังงาน 
 

 

ÊÒÃÍÒËÒÃã¹¹ํ้Ò¹Á¢Í§ÊÑµÇ�áµ‹ÅÐª¹Ô´ 

 
 

 

ภาพท่ี 1-4    แสดงเปรียบเทียบสารอาหารในน้ํานมของสัตวแตละชนิด 
 

แตในประเทศไทย นมควายอาจจะยังไมเปนท่ีรูจักของคนหมูมากมากนัก เนื่องจากคน

สวนใหญมีความนิยม และเคยชินการบริโภคนมวัว นมควายจึงเปนเพียงตลาดเล็กๆท่ีนอยคนนักจะให

ความสนใจ และคนสวนมากมีทัศนคติเชิงลบกับผลิตภัณฑนมควาย เนื่องจากไมไดรับความรูท่ีถูกตอง 

และไมเคยไดทดลองดื่มนมควาย และเม่ือไดมีการนําผูท่ีไมเคยดื่มนมควายจํานวน 38 คน ท่ีมาสราง

ภาพคิดเชื่อมโยงในใจ แลวนํามาทําแผนความคิด (Mental Map) โดยตั้งคําถามวา เม่ือนึกถึงนมควาย
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แลว สิ่งท่ีเก่ียวพันกับนมควายนั้นมีอะไรกันบาง พบวาสวนมากจะเปนในทางลบเม่ือนึกถึงนมควาย ซ่ึง

จะแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานภาพลักษณ ดานรสชาติและกลิ่น และดานสารอาหาร ดังตอไปนี้ 
 

 

á¼¹¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¹ํ้Ò¹Á¤ÇÒÂ (Mental Map) 

 

 

ภาพท่ี 1-5    แผนความคิดของน้ํานมควาย 
 

เนื่องจากนมควายมีคุณประโยชน และสารอาหารสูงมาก จึงมีผูสนใจในนมควาย จึงเกิด

เปนมูราหฟารม ฟารมเลี้ยงควายนมสายพันธุมูราหแหงแรกในประเทศไทย มูราหฟารม เปนฟารมท่ี

เลี้ยงควายสายพันธุมูราหและควายไทย มีคุณชาริณี ชัยยศลาภ ทําหนาท่ีเปนผูจัดการบริษัท มูราห 

แดรี่ จํากัด โดยมีคุณรัญจวณ เฮงตระกูลศิลป คุณแมเปนผูริเริ่มทําฟารมแหงนี้ ฟารมมูราห เปนฟารม

ปศุสัตวอินทรีย (Organic Farm) ท่ีอยูในรูปแบบของเกษตรกรรมครบวงจรและยั่งยืน คือมีการ

เพาะปลูกพืชเพ่ือใชเปนอาหารใหกับสัตวในฟารม มีการเลี้ยง รีดนม และแปรรูปผลิตภัณฑนมควาย

จัดจําหนาย 

มูราห (Murrah) เปนควายสายพันธุควายนมท่ีใหน้ํานมดี และมีคุณภาพสูงสุดในบรรดา

ควายน้ํา (Riverine Buffalo) มีถ่ินกําเนิดดั้งเดิมประเทศอินเดีย นิยมเลี้ยงในแถบทวีปยุโรป อิตาลี 

บัลแกเรีย และแถบอเมริกาใต มีลักษณะทางกายภาพลําตัวเปนสีดํา หนาผากนูน เขาสั้นและมวนงอ 

เม่ือโตเต็มท่ีตัวผูจะมีน้ําหนักโดยประมาณ 550 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีน้ําหนักโดยประมาณ 450 

กิโลกรัม ซ่ึงแมพันธุ 1 ตัว สามารถผลิตน้ํานมไดประมาณ 1,300-2,300 ลิตรตอ 1 รอบ และใหนมได

นานถึง 8-10 เดือน มูราห เปนสัตวท่ีรักความสะอาด ชอบแชในน้ําสะอาดท่ีมีการไหลเวียนอยูเสมอ 

แมวาควายมูราหจะเปนสายพันธุตางชาติ แตสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในเมืองไทยไดดี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99


5 

 
  

 
 

 

ภาพท่ี 1-6    ควายมูราห 
 

ในการทําฟารมควายนั้น ทางมูราหฟารมไดใหความสําคัญไปท่ีผลผลิตนมควายเปนหลัก 

นมควายท่ีมาจากสายพันธุมูราหจะมีสารอาหาร และแคลเซียมสูงมากกวานมท่ัวไปเกือบ 2 เทา ซ่ึง

เปนแคลเซียมจากนมแบบธรรมชาติ 100% ท่ีรางกายสามารถดูดซึม ไมมีสารตกคางอยางแคลเซียม

ท่ีมาจากการสังเคราะห มีโปรตีนสูง แตมีคลอเลสเตอรอลท่ีต่ํากวานมวัว และยังมีสารตานอนุมูลอิสระ 

เหมาะสําหรับผูรักสุขภาพ ผูท่ีแพแลกโตสในน้ํานมวัว นมแพะ หรือนมถ่ัวเหลือง และผูท่ีตองการ

แคลเซียมสูง ซ่ึงนมควายจากมูราหฟารมนี้ ยังไดรับการยอมรับจากนักวิชาการหลายทานในเมืองไทย 

วาเปนน้ํานมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และไดมาตรฐานคุณสมบัติของนมอินทรียสากล ไดแก (1) มีรสชาติ

ธรรมชาติ (2) ไมมีสารเคมีตกคาง ลดความเสี่ยงตอยาฆาแมลง ยาปฏิชีวนะ ฮอรโมนตกคางในน้ํานม 

(3) มีคุณคาทางอาหารสูงกวาน้ํานมท่ีไดจากสัตวใหนมชนิดอ่ืนๆท่ีเลี้ยงโดยใชอาหารขนสูง ซ่ึงกรด

ไขมันและแรธาตุอาหารตางๆท่ีเพ่ิมข้ึนในนมออรแกนิคของมูราหนี้มีผลดีตอสุขภาพ ระบบความจํา ไม

ทําใหไขมันสะสม ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด และลดอาการแพตางๆ เปนตน 

เนื่องจากตลาดนมควายยังเปนเพียงตลาดเล็กๆ ทําใหผลิตภัณฑมูราห มิลคจากมูราห

ฟารมนั้นยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก และยังมีทัศนคติทางดานลบท่ีมีตอนมควาย จึงตองหาขอมูลนํามาทํา

การวิเคราะห และนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดใหผลิตภัณฑมูราห มิลค

ของมูราหฟารมใหเปนท่ีรูจัก มีความรูเคาเขาใจท่ีถูกตอง และมีทัศคติท่ีมีตอนมควายใหเปนไปในทาง

ท่ีดีมากข้ึน  โดยจะมีการสอบถามขอมูลจากกลุมเปาหมาย จะเปนขอมูลท่ัวไป รูปแบบการใชชีวิต 

การเปดรับสื่อ และขอมูลเชิงทัศนคติท่ีมีตอนมควาย เพ่ือนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห และหาวิธีการ

สื่อสารทางการตลาดใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมท่ีสุด ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ 

และเกิดความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑมูราห มิลคในท่ีสุด 

 

 

   ส
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วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปจจัยในการเลือกซ้ือนมของกลุมเปาหมาย 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของกลุมเปาหมายท่ีมีตอนมควาย 

3. เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหกับผลิตภัณฑมูราห มิลค 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
 

การศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑมูราห มิลค จะเนนศึกษา

พฤติกรรม ทัศนคติ และปจจัยการเลือกซ้ือนมของกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางการสื่อสารให

กลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณฑมูราห มิลค ทําใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิดความสนใจในการ

บริโภคผลิตภัณฑในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะใชวิธีเก็บขอมูลจากแบบสอบถามโดยทําการสํารวจกับ

กลุมเปาหมายจํานวน 110 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือไดขอมูลมาแลว จะนํามาทําการวิเคราะห

ขอมูล และสรุปผล เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดใหตรงกับ

กลุมเปาหมายตอไป 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

มีการสรางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีนาสนใจ และตรงกับกลุมเปาหมาย

รวมท้ังกลุมเปาหมายเกิดการรับรู มีความรูความเขาใจ และความสนใจลองบริโภคผลิตภัณฑมูราห 

มิลค และทําใหกลุมเปาหมายมีทัศนคติตอนมควายเปนไปในทางท่ีดีมากข้ึน 

 

ข้ันตอนการศึกษา 
 

1. ศึกษาสิ่งท่ีสนใจและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3. สัมภาษณและทําการวิจัยกับกลุมเปาหมาย 

4. นําเสนอผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปวางแผนการสื่อสาร 

5. สรางเครื่องมือการสื่อสารการตลาดตามท่ีวางแผนไว 

6. ปรับปรุงแกไขชิ้นงานตามคําแนะนํา 

7. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสาร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

แผนการดําเนนิงาน 
 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 1. รวบรวมขอมูล          

 2. ศึกษาและรวบรวม แนวคิดทฤษฎ ีและ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

         

 3. ทําการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลท่ีได และนํา  

 ขอมูลมาวิเคราะห 

         

 4. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ          

 5. ออกแบบสื่อ          

 6. ปรับปรุงชิ้นงาน และสรุปผล          

 7. จัดทําเอกสาร          
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นิยามศัพท 

 

ออรแกนิค (Organic) คือ ผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีปลูกโดยวิธีทางเกษตร ซ่ึงเปน

วิธีการปลูกท่ีควบคุมไมใหมีการปนเปอนของสารเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต ดังนั้นผูผลิตจะตองมีการ

เตรียมดินและน้ําเปนเวลาหลายป เพ่ือไมใหมีสิ่งปนเปอนหลงเหลือ นอกจากนั้นยังตองใชปุยท่ีทําจาก

ธรรมชาติ ไมใชสารเคมีใดๆในการปลูก ผลิตภัณฑออรแกนิคจะถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑโดยใหมีการเจือปนของสารเคมีนอยท่ีสุด 
 

นมอินทรียสากล (Organic Milk) หมายถึง นมท่ีมีคือ มีรสชาติธรรมชาติ ไมมีสารเคมี

ตกคาง ลดความเสี่ยงตอยาฆาแมลง ยาปฏิชีวนะ ฮอรโมนในน้ํานม และมีคุณคาทางอาหารสูงกวา

น้ํานมท่ีไดจากสัตวใหนมอ่ืนๆท่ีเลี้ยงโดยใชอาหารขนสูง 
 

ปศุสัตวอินทรีย (Organic Livestock) หมายถึง การจัดการเลี้ยงสัตวท่ีปฏิบัติตาม

หลักการเกษตรอินทรียสากล ไมแยกกิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตวและการเลี้ยงสัตวออกจากกัน 

สัตวเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศนเกษตรในฟารม เปนระบบการจัดการฟารมท่ีเก้ือกูลกัน เริ่มจาก 

ดินท่ีอุดมสมบรูณ ปราศจากการใชสารเคมีใดๆท่ีทําลายดินและสิ่งมีชีวิตในดิน ปลูกพืชโดยไมใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนระบบการจัดการผลิตปศุสัตวท่ีมีความสัมพันธกลมกลืนระหวางผืนดิน 

พืช สัตวท่ีเหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมสัตว ท่ีทําใหเกิด

ความเครียดตอสัตวนอยท่ีสุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรคโดยการจัดการฟารมท่ีดี 

หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี 
 

ควายมูราห (Murrah) ควายสายพันธุแมน้ําท่ีสามารถใหนมท่ีมีปริมาณมาก และมี

คุณภาพสูง ซ่ึงแมพันธุ 1 ตัว สามารถผลิตน้ํานมไดประมาณ 1,300-2,300 ลิตรตอ 1 รอบ และใหนม

ไดนานถึง 8-10 เดือน มีลักษณะลําตัวสีดํา หนาผากนูน เขาสั้นและมวนงอ เม่ือโตเต็มท่ีแลวตัวผูจะมี

น้ําหนักโดยประมาณ 550 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีน้ําหนักโดยประมาณ 450 กิโลกรัม เม่ือแรกเกิดมี

น้ําหนักประมาณ 30-35 กิโลกรัม ถึงวัยเจริญพันธุเม่ืออายุได 3 ปครึ่ง-4 ปครึ่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑมูราห มิลค ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

2. ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับสื่อ 

 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

เสรี วงษมณฑา (2540 : 28-29) ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated 

Marketing Communication) วาหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาด

ตองใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปาหมายของ IMC คือ การท่ีมุงสราง

พฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อ

สารตราสินคา (Brand Contacts) เพ่ือใหผูบริโภคเปาหมายไดรูจักสินคา เปนการจูงใจทุกรูปแบบ 

เพ่ือแสดงบุคลิกภาพของสินคาและเพ่ือท่ีจะนําไปสูความรู ความเชื่อม่ันในตราสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง 

   1.1 ลักษณะของ IMC มีคุณสมบัติดังนี้ 

เสรี วงษมณฑา (2540 : 75-76) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของกลยุทธการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการไว ท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้ 

         1.1.1 เปนกระบวนการ (Process) จึงไมใชกิจกรรมเดียว ซ่ึงจะตองทําตอเนื่อง ในการพัฒนา

แผนนั้นเปนแผนเพ่ือการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ไมใชเพียงการโฆษณา 

หรือการประชาสัมพันธ และตองใชการสื่อสารหลายแบบ 

         1.1.2 เปนการสื่อสารเพ่ือจูงใจ (Persuasive Communication) หลายรูปแบบกับ

กลุมเปาหมายหลายแบบ ไมไดหมายความวาทุกแบบจะตองใชพรอมกันทุกเวลา 

         1.1.3 เปาหมาย IMC คือมุงสรางพฤติกรรม (Behavior) ไมใชเพียงแคการสรางทัศนคติหรือ

การรับรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยพิจารณาจากวิธีการสื่อสารตราสินคา (Brand 

Contacts) 

   ส
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         1.1.4 เปนกระบวนการท่ีทําในระยะยาว (Long Run) และกระทําตอเนื่องกัน (Continuity) 

เนื่องจาก IMC ตองใชหลายเครื่องมือรวมกัน โดยใหน้ําหนักตามความสําคัญของแตละเครื่องมือ 

ดังนั้นจึงตองเลือกวาจะใชเครื่องมือใดมากท่ีสุด ต่ําท่ีสุด โดยใหการใชแตเครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

         1.1.5 เม่ือจะทํา IMC จะตองใชการสื่อสารในตราสินคา (Brand Contact) โดยจะตอง

พยายามครอบคลุมกิจกรรมท่ีไมใชสื่อใหมากเทาท่ีจะทําได ดังนั้นการทํา IMC จะตองใชกิจกรรมท่ีใช

สื่อทุกชนิด (All Media Activities) และกิจกรรมท่ีไมใชสื่อท้ังหมด (Non-media Activities) 
 

   1.2 เครื่องมือการติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

IMC จะใชทุกรูปแบบของการติดตอสื่อสาร โดยจะใชการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับผูบริโภคกลุมนั้น หรือเปนสิ่งท่ีผูบริโภคเปดรับ เสรี วงษมณฑา ไดรวบรวมไวดังนี้ 
 

ตาราง 2-1    เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

 1. การโฆษณา (Advertising) เชน โทรทัศน นิตยสาร   

 หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 12. การจัดศูนยฝกอบรม (Training center) 

 2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)  13. การใหบริการ (Service) 

 3. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)  14. การใชพนักงาน (Employee) 

 4. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  15. การบรรจุภณัฑ (Packaging) 

 5. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ การตลาด 

 เชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

 16. การใชพาหนะของบริษัทเคลือ่นท่ี (Transit) 

 6. การประชาสมัพันธ (Public Relation; PR)  17. การใชปายตาง ๆ (Signage) 

 7. การจดัแสดงสินคา (Display)  18. การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส   

 (Internet) 

 8. การจดัโชวรูม (Showroom)  19. การใชผลติภณัฑเปนสื่อ (Merchandising) 

 9. การจดัศูนยสาธิตการทํางานของสินคา 

 (Demonstration Center) 

 20. การใหสมัปทาน (Licensing) 

 10. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  21. คูมือสินคา (Manual) 

 11. การจัดสัมนา (Seminar)  22. อ่ืนๆ 
 

ท่ีมา : เสรี วงษมณฑา. ครบเครื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา, 2540 : 81. 

ตอไปจะเปนการอธิบายความหมายของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แบบตางๆ ดังตอไปนี้ 
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         1.2.1. การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบของการสรางการติดตอสื่อสารดานตราสินคา 

การโษณาใชในกรณีตอไปนี้ 

     - ตองการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ (Differentiate Product) อยางรวดเร็วและ

กวางขวาง 

     - ตองการยึดตําแหนงครองใจสินคา (Brand Positioning) 

     - ใชการโฆษณาเม่ือตองการสรางผลกระทบท่ียิ่งใหญ 

     - ถาสินคาเปนท่ีรูจักดีอยูแลวไมตองใหความรูกับคน ตองตอกย้ําตําแหนงสินคา 

ตองการสรางความแตกตาง ลูกคามีพฤติกรรมท่ีไมตองไปเปลี่ยนความคิดลูกคาก็ควรใชการโฆษณา 

         1.2.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation) ใชในกรณีตอไปนี้ 

     - ใชการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณวาเหนือกวาคูแขง ภาพลักษณจะเปนสิ่ง

เดียวท่ีสรางความแตกตางในผลิตภัณฑไดดี  

     - การประชาสัมพันธใชเม่ือตองการใหความรูกับบุคคล สินคาบางชนิดจะประสบ

ความสําเร็จไดเม่ือคนมีความรูในตราสินคานั้น จึงตองอธิบายถึงคุณสมบัติเก่ียวกับสินคา 

     - เม่ือมีขอมูลขาวสารจํานวนมากท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ และขาวสารนั้นไม

สามารถบรรจุเขาไปในการโฆษณาได 

         1.2.3 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การตลาดทางไกล การขายทางแคต

ตาล็อก การสั่งซ้ือทางไปรษณีย การขายโดยวิธีสัมมนา การทางไปรษณีย และการขายโดยบุคคล 

         1.2.4 การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) เปนการจัดกิจกรรมพิเศษ 

ประกอบดวย (1) การจัดการประกวด (2) การจัดการแขงขัน (3) การฉลอง (4) การเปดตัวสินคาใหม 

โดยทําไดในกรณีตอไปนี้ 

     - สรางภาพลักษณ โดยการใชกิจกรรมเปนตัวนําไปสูการไดรับการลงขาว 

     - การใชกิจกรรมพิเศษ เปนพยานของจุดขาย 

         1.2.5 การจัดแสดงสินคา (Display) วัตถุประสงคในการจัดแสดงสินคามีดังนี้ (1) ดึงผูบริโภค

เขามา ณ จุดซ้ือ (2) เปนเครื่องมือตอกย้ําจุดขายของสินคา โดยเฉพาะสินคาท่ีนําเขาสูตลาดใหม (3) 

เพ่ือเสริมการสื่อสารเก่ียวกับการสงเสริมการขาย 

         1.2.6 การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (Merchandising) เปนการจัดทําวัสดุสิ่งของข้ึนมา ในวัสดุ

สิ่งของเหลานี้มีขาวสารเก่ียวกับสินคาอยูดวย ซ่ึงกอใหเกิดความถ่ีในการสื่อสารตราสินคา และทําให

เกิดการเปดรับ วัสดุสิ่งของเหลานี้จะถูกนํามาใชเปนสื่อเคลื่อนท่ี และสามารถทําใหเกิดการ

ติดตอสื่อสารดานตราสินคาไดเปนอยางดี 

         1.2.7 การใหสัมปทาน (Licensing) เปนการจัดทําสินคาไวขาย สินคานั้นจะชวยสื่อสารตรา

สินคาดวย ซ่ึงเปนการขายลิขสิทธิ์ชื่อตราสินคาและโลโกใหผูรับสิทธิ์ไปเปนผูผลิตสินคาและจําหนาย 
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         1.2.8 หนวยงานขาย (Sales Force) หมายถึง การมีพนักงานขาย ขณะท่ีเราใชสื่อตางๆในการ

ติดตอสื่อสาร แตอยางไรก็ตามการขายโดยใชพนักงานขายเปนสื่อท่ีสําคัญมาก ซ่ึงจะใชในกรณีตอไปนี้ 

     - เม่ือสินคานั้นเหมาะสมกับการขายโดยใชพนักงานขาย 

     - เม่ือลักษณะสินคาตองมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑท่ีความซับซอน ซ่ึงไม

สามารถขายผานสื่อมวลชนได 

     - หนวยงานขายจําเปนตองใชในกรณีท่ีสินคานั้นตองการบริการท่ีดี 

     - หนวยงานขายมีความสําคัญในกรณีท่ีธุรกิจนั้นตองการการสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางผูซ้ือและผูขาย 

         1.2.9 สื่อเคลื่อนท่ี (Transit Media) สื่อเคลื่อนท่ีในท่ีนี้หมายถึง สื่อท่ีไปกับพาหนะของบริษัท 

บริษัทจะตองพยายาทําใหพาหนะท้ังหมดนั้น ใชโลโก ชื่อตราสินคา หรือคําขวัญ ตลอดจนมีบรรจุ

ภัณฑของสินคาดวย 

         1.2.10 การสัมมนา (Seminar) การจัดสัมมนาถือวาเปนจุดในการติดตอสื่อสารตราสินคาอีก

รูปแบบหนึ่ง ใชในกรณีตอไปนี้ 

     - ตองการยืนยันสนับสนุนจากผูนําทางความคิด หรือผูทรงคุณวุฒิ 

     - เม่ือสินคานั้นตองการใหความรูกับผูใช เปนสินคาท่ีเปนแนวความคิดใหมๆ 

     - ตองการรักษาความเปนสมาชิกเอาไว 

     - ใชในการฉลองเหตุการณพิเศษ 

         1.2.11 การบรรจุภัณฑ (Packaging) ถือวาเปนจุดในการติดตอการสื่อสารตราสินคา ซ่ึงมี

หนาท่ีคุมครองผลิตภัณฑ ปองกันไมใหผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย เพ่ือการทํากําไร ในกรณีท่ีบรรจุ

ภัณฑเปนตัวสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาอันจะนําไปสูราคาท่ีสูงข้ึน และการสงเสริมการตลาด ในกรณี

ท่ีใชบรรจุภัณฑเปนจุดขาย 

         1.2.12 พนักงาน (Employee) ถือวาเปนผูใหการประชาสัมพันธท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นถาตองการ

สรางความมีคุณคาใหตราสินคา จะตองมีการประชาสัมพันธท่ีดีกับพนักงานในเรื่องเก่ียวกับการ

สงเสริมสินคาของบริษัท มีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีดี จะทําใหพนักงานมีความรูสึกภักดีกับบริษัท 

และพรอมท่ีจะสงเสริมสินคาของบริษัท 

         1.2.13 บริการ (Services) เปนการติดตอสื่อสารท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง ถาการใหการบริการ

แสดงการสื่อสารท่ีดี เปนตัวใหเกิดความประทับใจจากลูกคา ลูกคาจะรูสึกวาเราตองเอาใจใส จึงตอง

พัฒนา Point of Encounter ซ่ึงหมายถึงจุดทุดจุดท่ีตองพบกับลูกคา 

         1.2.14 การจัดนิทรรศการ หรือการจัดแสดงสินคา (Exhibition) สินคาบางชนิดสามารถสราง

ความประทับใจใหกับลูกคาไดดวยการสาธิต การสื่อสารกันดวยสื่อไมทําใหเกิดความเขาใจไดดีเทากับ

การไดเห็นของจริง ดังนั้นสินคาบางชนิดจึงจําเปนตองใชการจัดนิทรรศการ หรือการจัดแสดงสินคา 

   ส
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         1.2.15 คูมือสินคา (Manual) คูมือมักจะแถมไปกับสินคา ซ่ึงเปนการติดตอสื่อสารทาง

การตลาดอันจะทําใหผูบริโภคเกิดความรูในการใชสินคานั้นไดอยางถูกตอง 

         1.2.16 ศูนยฝกอบรม (Training Center) ธุรกิจบางชนิดทําใหสินคาแข็งแกรงข้ึนโดยการ

จัดตั้งศูนยฝกอบรม ซ่ึงถือวาเปนการสื่อสารตราสินคาในลักษณะการใหขาวสารตราสินคาผานการ

ฝกอบรม 

         1.2.17 การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration Center) สินคาบางอยาง

ขายได เพราะตองสาธิตการทํางานของสินคา ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรู 

เนื่องจากไดอยูในสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

         1.2.18 โชวรูม (Showroom) การใชโชวรูมเปรียบเสมือนกับการใชปายโฆษณาแทน ถือเปน

การติดตอสื่อสารท้ังทางเดียวและสองทาง 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะชวยเปนแนวทางให

สามารถวางแผนสื่อ และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

กลุมเปาหมายท่ีไดเลือกไว ซ่ึงจะทําใหการวางแผนการสื่อสารการตลาดนี้เกิดประสิทธิภาพใหไดมาก

ท่ีสุด 

 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

    2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา 

การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความ

ตองการของเขา (Schiffman and Kanuk 1994 : 5) หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การ

ตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใชสินคา นักการตลาดจําเปนตองศึกษา

และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ (1) พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอกล

ยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จถากลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (2) เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาดท่ีวาการ

ทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธ

การตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
 

    2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา

หรือวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคท้ัง เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

และพฤติกรรมการซ้ือ และการใช คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ

การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ1H ซ่ึงประกอบดวย 

Who?, What?, Why? Who?, When?, Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 

7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 

และ Operations รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ 2546 : 193-195) 
 

ตาราง 2-1    ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6Wและ1H) คําถามท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

 1. ใครอยูในตลาด  

 เปาหมาย  

 (Who is in the target   

 market?) 

 

 ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

 ประกอบดวย 

  1. ประชากรศาสตร 

 2. ภูมิศาสตร 

 3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 

 4. พฤติกรรมศาสตร 

 กลยุทธการตลาด (4P) ประกอบดวยกลยุทธ  

 ดานผลติภณัฑ ราคาการจดัจําหนาย และการ 

 สงเสรมิการตลาดท่ีเหมาะสมและสามารถ 

 ตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

 2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

 (What does the   

 consumer buy?) 

 

 สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ (Object) สิ่งท่ี  

 ผูบริโภคตองการจากผลิตภณัฑ คอื 

 ตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบ 

 ของผลิตภณัฑ และความแตกตางท่ี 

 เหนือกวาคูแขงขัน  

 

 กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategies)  

 ประกอบดวย  

 1. ผลิตภณัฑหลัก 

 2. รูปลักษณผลิตภณัฑ ไดแก บรรจุภณัฑ  

 ตราสินคา และรูปแบบการบริการ 

 3. ผลิตภณัฑควบ 

 4. ผลติภณัฑท่ีคาดหวัง 

 5. ศักยภาพผลติภณัฑ ความแตกตางทางดาน  

 การแขงขัน 

 3. ทําไมผูบรโิภคจึงซื้อ 

 (Why does the  

 consumer buy?) 

 

 วัตถุประสงคในการซื้อ (Objective)  

 ผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือสนองความ 

 ตองการของเขาดานรางกาย และดาน 

 จิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมี 

 อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้   

 ประกอบดวย 

 1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา 

 2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

 กลยุทธท่ีใชมาก คือ 

 1. กลยุทธดานผลิตภณัฑ 

 2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย  

 กลยุทธดานโฆษณา การสงเสริมการขาย การ 

 ขายโดยใชพนักงาน การใหขาว 

 3. กลยุทธดานราคา  

 4. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  
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ตาราง 2-1    ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค (ตอ) 
 

คําถาม (6Wและ1H) คําถามท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

 4. ใครมสีวนรวมในการ 

 ตัดสินใจซื้อ  

 (Who Participates in  

 the buying?) 

 บทบาทของกลุมตางๆ(Organization)  

 ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

 ประกอบดวย 

 1.ผูริเริม่ 2.ผูมีอิทธิพล 3.ผูตัดสินใจซื้อ   

 4.ผูซื้อ 5.ผูใช 

 กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการโฆษณา และ  

 (หรือ) กลยุทธการสงเสรมิการตลาด   

 (Promotion) โดยใชกลุมอิทธิพล 

 5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

 (When the consumer   

 buy?) 

 

 โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวง 

 เดือนใดของป หรือชวงฤดูใดของป ชวง 

 วันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน 

 โอกาสพิเศษสาํคัญตางๆ 

 กลยุทธท่ีใชมาก คือ กลยุทธการสงเสริม 

 การตลาด (Promotion Strategies) ทํา 

 การตลาดเมื่อใดจึงสอดคลองกับโอกาสในการ 

 ซื้อ 

 6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน 

 (Where does the   

 consumer buy?) 

 ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภค 

 ไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา   

 ซุปเปอรมารเก็ต 

 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทนํา 

 ผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย พิจารณาวาจะผาน 

 คนกลางอยางไร 

 7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 

 (How the consumer  

 buy?) 

 ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ(Operations)  

 ประกอบดวย 

 1. การรับรูปญหา 

 2. การคนหาขอมูล 

 3. การประเมินผลทางเลือก 

 4. ตัดสินใจซื้อ 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 กลยุทธท่ีใชมาก คือ การสงเสริมการตลาด  

 (Promotion Strategies)  ประกอบดวย  

 การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย 

 การสงเสริมการขาย การใหขาวและ 

 การประชา-สัมพันธ การตลาดทางตรง เชน  

 พนักงานขายจะกําหนดวัตถุประสงคในการขาย 

 ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ 
 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ. การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร

จํากัด, 2546 : 194. 

 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 

    3.1 ความหมายของทัศนคติ 

ธงชัย สันติวงษ (2540 : 160-161) กลาววา ทัศนคติของผูบริโภค (Consumer 

attitude) เปนสิ่งสําคัญยิ่งของนักการตลาด เพราะทัศนคติท่ีมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคา และในทางกลับกัน ประสบการณจากการใชสินคาดังกลาวก็จะมีผลตอทัศนคติของผูนั้นเชนกัน 

ถาจะกลาวอยางกวางๆก็คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคานั้นมีพ้ืนฐานมาจากทัศนคติของ

แตละคนในขณะท่ีทําการซ้ือ และขณะเดียวกันทัศนคติตางๆก็อาจจะกอตัว หรือเกิดข้ึนในขณะนั้น

ดวยก็ได 

   ส
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    3.2 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงไดเพียงใดยอมข้ึนอยูกับขนาดความแขมแข็งของทัศนคติท่ีมีอยู 

ถาจะกลาวเปนกฎท่ัวไปก็อาจกลาวไดวา “โอกาศของการเปลี่ยนแปลงยอมผันแปรในทางกลับกันกับ

ขนาดความเขมแข็งของทัศนคติท่ีมีอยู” นั่นคือ ถาหากทัศนคติมีความเขมแข็งมาก โอกาสท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติดวยวิธีการติดตอสื่อสารท่ีชักจูงใจยอมกระทําไดนอยมากนั่นเอง ซ่ึงปจจัย

ตัวกําหนดท่ีจะชวยใหการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสามารถกระทําไดโดยงาย ก็คือ 

          3.2.1 จํานวนหรือขนาดของขาวสารขอมูลของเรื่องท่ีเก่ียวของท่ีเก็บสะสมอยูนั้นมีขนาดท่ี

นอยมาก ในสภาพการณเชนนี้จึงเทากับเปนการเปดโอกาศใหแกขอมูลใหมท่ีจะเขามาใหเขามาอีกได 

          3.2.2 กรณีทัศนคติตางๆท่ีรวมกันอยู มีลักษณะปะปนกันอยางไมชัดแจงและไมเดดชัด ใน

กรณีนี้ยอมแสดงวา การรวมตัวท่ีแทจริงของทัศนคติท่ีสืบเนื่องจากความนึกคิดของแตละคน คานิยมท่ี

สําคัญ หรือสื่งจูงใจตางๆยังไมชัดแจง ดังนี้ โอกาสท่ีจะใชขอมูลท่ีจูงใจเพ่ือใหมากระตุนใหทัศนคติรวม

ตัวอยางชัดแจง และใหเปนไปในทางใดทางหนึ่ง ยอมจะมีมากกวาและกระทําไดงายกวา 

          3.2.3 กรณีท่ีทัศนคติดังกลาวมิไดสัมพันธอยางใกลชิดกับทัศนคติอ่ืนๆ ตามปกติทุกคนมักจะ

ตองการท่ีจะรักษาระบบของทัศนคติของตนใหสมดุลอยูเสมอ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีสวนใด

สวนหนึ่งของระบบ ยอมจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอ่ืนๆในระบบดวย 

          3.2.4 ข้ึนอยูกับบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีมีความคิดแคบ หรือไมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถาหาก

บุคคลดังกลาวเปนบุคคลท่ีมีความคิดแคบ โอกาสท่ีเขาจะรับเอาสิ่งตางๆเขามาแลวประเมินยอมมี

โอกาสนอยกวา 
 

    3.3 วิธีการเปลี่ยนทัศนคติ 

การจูงใจใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดวยชนิดของขอมูลท่ีเหมาะสมอยางยิ่งตอ

โครงสรางของทัศนคติท่ีเก่ียวของ และจะตองเปนขอมูลท่ีตองตรงกันกับพ้ืนฐานการจูงใจของทัศนคติ

มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปเปนวิธีตางๆ ดังตอไปนี้ 

          3.3.1 ดวยการปอนขอมูลใหม เพ่ือท่ีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงในความเขาใจ ซ่ึงเปน

สวนประกอบสวนหนึ่งของทัศนคติของผูบริโภค 

          3.3.2 โดยการนําเอาการเปลี่ยนแปลงไปสัมพันธกับสิ่งท่ีเปนท่ีตองการตางๆ เพ่ือท่ีจะใหมีการ

เปลี่ยนแปลงความชอบพอ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทัศนคติ ก็คือการย้ําใหเกิดความชอบพอใหมนั่นเอง 

          3.3.3 โดยการชักจูงใหกระทําในสิ่งซ่ึงตรงขามกับพฤติกรรมท่ีเปนปกติ เพ่ือท่ีจะใหมีการ

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ซ่ึงเปนสวนประกอบหนึ่งของทัศนคติ จะทําไดโดยการชักจูงใหผูบริโภค

เปลี่ยนมาทดลองกระทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับทัศนคติ หรือความชอบพอท่ีเขามีอยูแตเดิม ซ่ึงจะกอใหเกิด

ความไมสมดุล และซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดในท่ีสุด 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคตินี้ จะชวยทําใหผูศึกษาหาแนวทางในการเปลี่ยน

ทัศนคติท่ีผูบริโภคมีตอควายได และทําใหผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจ และเกิดความรูสึกดีตอ

นมควายมากข้ึน 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือ 
 

การเลือกเปดรับสื่อมีความสัมพันธกับความคาดหวังของผูรับสารท่ีมีตอการเปดรับสื่อท่ี

ผูรับสาร (Audience) ตองการจากการเปดรับสื่อ (Media) คือ ความบันเทิง หรือไมก็ขอมูลขาวสาร 

(Sissors & Bumba, 1996 : 62) การเลือกเปดรับสื่อของผูบริโภคเก่ียวของกับปจจับ 5 ประการ อัน

ไดแก ตนทุนของพาหนะ ความรูสึกท่ีแข็งแกรงเก่ียวกับสื่อ ความจงรักภักดีตอพาหนะท่ีแนนอน การ

ใชสื่อและพฤติกรรมท่ีตามมา และความสัมพันธของสื่อกับผูรับสาร (Sissors & Bumba, 1996) 
 

    4.1 กระบวนการเลือกเปดรับสาร 

โจเซฟ ที แคลปเลอร (Klapper, J.T., 1960 อางถึงใน ธนิสสรา 2543 : 35) กลาววา 

กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของ

มนุษยซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตามลําดับดังตอไปนี้ 

          4.1.1 การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร

บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสาร จากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหง  

          4.1.2 การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมท่ีจะเลือก

สนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน

ทัศนคติเดิมท่ีมีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมสอดคลองกับความรูความเขาใจ หรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยูแลว 

เพ่ือไมใหเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจท่ีเรียกวา ความไมสอดคลองทางดาน

ความเขาใจ 

          4.1.3 การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือ

บุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป 

เพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ 

ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและ

จิตใจ เพราะฉะนั้นแตละคนอาจตีความขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจาก

จะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดท้ิงไปยังกอใหเกิดการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนท่ีนาพอใจของ

แตละบุคคลดวย 

          4.1.4 การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรงกับ

ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสิ่งท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวย หรือเรื่องท่ีขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขางสารท่ีคนเราเลือกจดจํา

ไวนั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อของ

แตละคนท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนมากยิ่งข้ึนและเปลี่ยนแปลงยากข้ึน เพ่ือนําไปใชเปน

ประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยง และมีสิ่งท่ีทําใหไมสบายใจ

เกิดข้ึน 

จากแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับสื่อนี้ สามารถนํามาวิเคราะหกลุมเปาหมาย และนํามา

ประยุกตใชกับงาน โดยศึกษาจากพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย และขอมูลจากการทําการวิจัย และ

ผลสรุปจากการทําแบบสอบถาม ซ่ึงเม่ือนําแนวคิดและทฤษฎีการเปดรับสื่อมาเปนแนวทางในการ

ทํางาน จะทําใหการวางแผนการสื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือการวางแผน “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑมูราห มิลค” ซ่ึงใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะห และเปนแนวทางในการวางกลยุทธการสื่อสารตอไป 

 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้ จะใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยแบบ

สํารวจ (Survey Research Method) ซ่ึงใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การซ้ือนมใหลูก ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือนมใหลูก ทัศนคติท่ีมีตอนมควาย และพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

ของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ กลุมคุณแม ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑมูราห มิลค ไดทําการศึกษาผาน

แบบสอบถามกับกลุมเปาหมายตัวอยางคือ กลุมคุณแม ท่ีมีลูกอายุระหวาง 3-12 ป ซ่ึงอยูในวัย

อนุบาลและประถมศึกษา มีฐานะปานกลางถึงดีมาก อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนคนท่ีมี

ความคิดสมัยใหม กลาทดลอง พรอมเปดรับสิ่งแปลกใหม และมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ 

วิธีการสุมตัวอยาง โดยกําหนดประชากรกลุมตัวอยางเปนกลุมคุณแม ท่ีมีลูกในชวงวัย

อนุบาลและประถม จํานวน 110 คน โดยมีแบงการสุมกลุมตัวอยางตามสถานท่ี โดยการเก็บขอมูล

จากการตอบแบบสอบถาม (Quantitative) โดยจะแบงออกเปนแบบสอบถามทางออฟไลน และ

ออนไลน ดังนี้ 

1 การคัดเลือกกลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามแบบออฟไลนโดยการเดินแจก

แบบสอบถาม สุมกลุมตัวอยางเปนกลุมคุณแมจํานวน 50 คน โดยเลือกสุมเก็บขอมูลจากโรงเรียน

อนุบาล และหางสรรพสินคาโซนเรียนพิเศษ 

2 การคัดเลือกกลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามทางออนไลน จํานวนเปน 60 คน 

โดยนําแบบสอบถาม ไปฝากไวท่ีเว็บไซตตางๆท่ีกลุมเปาหมายนิยมเขาใช 

 

   ส
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3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

เริ่มตนจากการเลือกกลุมตัวอยาง และเลือกสถานท่ีท่ีจะแจกแบบสอบถาม เชน โรงเรียน

อนุบาล โรงเรียนพิเศษ หางสรรพสินคา และในสังคมออนไลน เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลจากการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 110 ชุด เม่ือไดรวบรวมขอมูล

เสร็จสิ้นแลว จึงนํามาวิเคราะหขอมูล เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการคิดกลยุทธการสื่อสารตอไป 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เครื่องมือท่ีผูวิจัยนํามาใช คือ การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเปนคําถามท่ี

เก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการเลือกซ้ือนมใหลูก ทัศนคติตอนมควาย และ

พฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย โดยแบงหัวขอคําถามในแบบสอบถามออกเปน 5 สวน 

ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 สํารวจขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย 

ไดแกอายุ จํานวนและอายุบุตร การศึกษา อาชีพ รายได เปนตน 

สวนท่ี 2 สํารวจดานพฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนมใหลูก ไดแก 

ความถ่ีในการซ้ือ จํานวนท่ีซ้ือในแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลในการซ้ือ แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือในการ

ตัดสินใจซ้ือ ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือ เปนตน 

สวนท่ี 3 สํารวจดานความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย ไดแก ความรูและ

ความรูสึกตอนมควาย การบริโภคนมควาย เปนตน 

สวนท่ี 4 สํารวจดานประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย ซ่ึง

เปนการเสนอแนวคิดท่ีนาสนใจใหกับกลุมเปาหมาย และสอบถามความจูงใจในแตละแนวคิด 

สวนท่ี 5 สํารวจดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ โดยพิจารณาจากการเปดรับสื่อตางๆใน

ชีวิตประจําวัน ไดแก ชวงเวลาเปดรับ การเปดรับสื่อแตละชนิด การใชโซเชี่ยล มีเดียและเว็บไซต เปน

ตน 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 110 คน ซ่ึง

รวมรวมจากการแจกแบบสอบถามโดยตรงแกกลุมเปาหมายในสถานท่ีท่ีกลุมเปาหมายเก่ียวของ ไดแก 

โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนพิเศษ และการทําแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงเม่ือไดขอมูลมาแลว

จึงนํามาสรุปผลขอมูลเปนรอยละ เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

   ส
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6. การวิเคราะหขอมูล 
 

เม่ือเก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถามแกกลุมเปาหมายแลว จึงนํามารวบรวมขอมูล

และวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณเปนคาสถิติในรูปแบบคารอยละในรูปของตารางและกราฟ และ

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา เพ่ือสรุปขอมูลท่ีไดมาแลวนํามาเปนแนวทางในการวางกลยุทธการวาง

แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตอไปใหไดมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

7. การนําเสนอขอมูล 
 

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัย จะนํามาประมวลผลในรูปแบบของจํานวนรอยละ และรูปแบบ

คะแนน เพ่ือใหสะดวกในการทําความเขาใจ และเม่ือทําการวิเคราะหขอมูลแลว จะนํามาคิดหา

แนวทางในวางกลยุทธ และผลิตชิ้นงานในการวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑมูราห 

มิลคตอไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณมูราห มิลค” ไดทําการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย คือ กลุมคุณแม ท่ี

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 110 คน โดยแบงออกเปนการแจกแบบสอบถามมือ จํานวน 

50 ชุด ซ่ึงแจกตามสถานท่ีโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนพิเศษ และแบบสอบถามออนไลนจํานวน 60 

ชุด รวมเปน 110 ชุด และนําขอมูลมาสรุป วิเคราะหและแปลผล เพ่ือใหไดขอมูลประกอบการวาง

แผนการสื่อสารการตลาด 

โดยแบงการแสดงผลวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 สวนตามประเด็นคําถามดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม 

สวนท่ี 3 ความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย 

สวนท่ี 4 ประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4-1    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

  21 – 30 ป 18 16 

  31 – 40 ป 72 66 

  41 – 50 ป 20 18 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป คิดเปน

รอยละ 66 รองลงมาคือ ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 18 และชวงอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 

16 ตามลําดับ 

   ส
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ตารางท่ี 4-2    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

  มัธยมศึกษา 3 3 

  ปวส./อนุปริญญา 9 8 

  ปริญญาตร ี 75 68 

  สูงกวาปริญญาตรี 23 21 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 21 และปวส./

อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-3    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนบุตร 
 

จํานวนบุตร จํานวน (คน) รอยละ 

  1 คน 62 56 

  2 คน 43 39 

  3 คน 5 5 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุตร 1 คน คิดเปนรอยละ 56 

รองลงมา จํานวนบุตร 2 คน คิดเปนรอยละ 39 และ จํานวนบุตร 3 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-4    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุบุตร 
 

อายุบุตร จํานวน (คน) รอยละ 

  นอยกวา 3 ป 18 12 

  3 – 6 ป 73 48 

  7 – 12 ป 55 36 

  13 ปข้ึนไป 6 4 

รวม 152 100 

   ส
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จากตารางท่ี 4-4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุตรท่ีอยูในชวงอายุ 3-6 ป คิด

เปนรอยละ 48 รองลงมา คือ ชวงอายุ 7-12 ป คิดเปนรอยละ 36  และ ชวงอายุนอยกวา 3 ป คิด

เปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-5    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

  พนักงานบริษัท 40 36 

  ธุรกิจสวนตัว 32 29 

  แมบาน 21 19 

  ขาราชการ-รัฐวิสาหกิจ 14 13 

  อ่ืนๆ 3 3 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปน 

รอยละ 36 รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 29 และอาชีพแมบาน  คิดเปนรอยละ 

19 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-6    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

  ต่ํากวา 10,000 บาท 5 4 

  10,001 - 30,000 บาท 45 41 

  30,001 - 50,000 บาท 26 24 

  50,001 - 80,000 บาท 23 21 

  80,001 บาทข้ึนไป 11 10 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000-

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ 30,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 24 และ 

50,001-80,000 บาท คิดเปนรอยละ 21 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม 
 

ตารางท่ี 4-7    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีการซ้ือนมใน 1 สัปดาห 
 

ความถี่ จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมซ้ือเลย 9 8 

  1 – 2 ครั้ง 80 73 

  3 – 4 ครั้ง 15 14 

  5 – 6 ครั้ง 1 1 

  มากกวา 6 ครั้ง 5 4 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซ้ือนมใน 1 

สัปดาห 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 73 รองลงมา คือ 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14 และ ไมซ้ือเลย คิด

เปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-8    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนในการซ้ือนมตอครั้ง 
 

จํานวนขวด, กลอง จํานวน (คน) รอยละ 

  1 – 2 ขวด, กลอง 12 11 

  3 – 4 ขวด, กลอง 18 16 

  5 ขวด, กลองข้ึนไป 80 73 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการซ้ือนมตอครั้งจํานวน 5 

ขวด, กลองข้ึนไป คิดเปนรอยละ 73 รองลงมา คือ 3–4 ขวด, กลอง คิดเปนรอยละ 16 และ 1-2 

ขวด, กลอง คิดเปนรอยละ 11 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-9    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามราคาในการซ้ือนมตอกลอง 

 

ราคา จํานวน (คน) รอยละ 

  10 บาทหรือนอยกวา 9 8 

  11 – 20 บาท 79 72 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-9    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามราคาในการซ้ือนมตอกลอง (ตอ) 

 

ราคา จํานวน (คน) รอยละ 

  21 – 30 บาท 10 9 

  31 – 40 บาท 1 1 

  41 – 50 บาท 5 5 

  50 บาทข้ึนไป 6 5 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการซ้ือนมใหลูกตอขวด,กลอง

ในราคา 11 – 20 บาท คิดเปนรอยละ 72 รองลงมา คือ 21 – 30 บาท คิดเปนรอยละ 9 และ 10 

บาทหรือนอยกวา คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-10    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือนม 
 

ผูมีอิทธิพล จํานวน (คน) รอยละ 

  ตัวทานเอง 92 36 

  ลูก 84 32 

  แพทยหรือผูเชี่ยวชาญ 31 12 

  เพ่ือนหรือคนรูจัก 26 10 

  สื่อตางๆ 24 9 

  อ่ืนๆ 2 1 

รวม 259 100 
 

จากตารางท่ี 4-10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกลุมหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือนมใหลูก คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 36 รองลงมา คือ ลูก คิดเปนรอยละ 32 และ 

แพทยหรือผูเชี่ยวชาญ คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-11    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือในการ

ตัดสินใจซ้ือนม 
 

แหลงขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

  คําแนะนําจากแพทยหรือ  

  ผูเชี่ยวชาญ 
71 34 

  เพ่ือนหรือคนรูจักท่ีมี 

  ประสบการณ 
67 32 

  คําแนะนําในอินเตอรเน็ต 33 15 

  โฆษณา 30 14 

  คําแนะนําจากพนักงานขาย 2 1 

  อ่ืนๆ 8 4 

รวม 211 100 
 

จากตารางท่ี 4-11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความนาเช่ือถือแหลงขอมูล

ในการประกอบการตัดสินใจซ้ือนมใหลูก คือ คําแนะนําจากแพทยหรือผูเช่ียวชาญ คิดเปนรอยละ 

34 รองลงมา คือ เพ่ือนหรือคนรูจักท่ีมีประสบการณ คิดเปนรอยละ 32 และ คําแนะนําใน

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 15 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-12    แสดง จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

(คะแนน) 
รอยละ 

  ความปลอดภัย 534 11.2 

  คุณคาทางสารอาหาร 522 11 

  ลูกชอบ 499 10.5 

  รสชาต ิ 466 9.8 

  การใหขอมูลของสินคา 459 9.6 

  หาซ้ือไดงาย 437 9.2 

  ราคาท่ีเหมาะสม 423 8.9 

  บรรจุภัณฑ 395 8.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-12    แสดง จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม (ตอ) 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

(คะแนน) 
รอยละ 

  การโฆษณา/ โปรโมชั่น 356 7.5 

  ความแปลกใหม 338 7.1 

  การใหทดลองชิม สินคา 332 6.9 

รวม 4,761 100 
 

จากตารางท่ี 4-12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือนมใหลูกดื่ม คือ ความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 11.2 รองลงมา คือ คุณคาทาง

สารอาหาร คิดเปนรอยละ 11 และ ลูกชอบ คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 3 ความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย 

ตารางท่ี 4-13    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจักผลิตภัณฑนมควาย 
 

ผลิตภัณฑนมควาย จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมรูจัก 73 66 

  รูจัก 37 34 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมรูจักผลิตภัณฑนมควาย คิด

เปนรอยละ 66 รูจักผลิตภัณฑนมควาย คิดเปนรอยละ 34 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4-14    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบถึงประโยชนของ

นมควาย 
 

ประโยชนของนมควาย จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมทราบ 22 60 

  ทราบ 15 40 

รวม 37 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบถึงประโยชนของ

นมควาย  คิดเปนรอยละ 60 ทราบถึงประโยชนของนมควาย คิดเปนรอยละ 40 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-15    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการดื่มของนมควาย 
 

ดื่มนมควาย จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมเคย 33 89 

  เคย 4 11 

รวม 37 100 
 

จากตารางท่ี 4-15 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยดื่มนมควาย คิดเปนรอย

ละ 89 เคยดื่มนมควาย คิดเปนรอยละ 11 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-16    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการดื่มของนมควายในปจจุบัน 
 

ดื่มนมควาย จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมดื่มตอ 4 100 

  ดื่มตอ 0 0 

รวม 4 100 
 

จากตารางท่ี 4-16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมดื่มนมควายตอ คิดเปนรอย

ละ 100 ดื่มนมควายตอ คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-17    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบถึงสายพันธุควายท่ีให

นม 
 

สายพันธุควาย จํานวน (คน) รอยละ 

  ไมทราบ 109 99 

  ทราบ 1 1 

รวม 110 100 
 

จากตารางท่ี 4-17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมทราบ คิดเปนรอยละ 99 

ทราบ คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 4 ประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย 
 

ตารางท่ี 4-18    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการโนมนาวใจในการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑจากนมควาย 
 

แนวคิด 
ระดับการโนมนาวใจ 

(คะแนน) 
รอยละ 

  แนวคิดท่ี 1 (สารอาหารสูง) 865 28.6 

  แนวคิดท่ี 2 (กลิน่และรสชาติ) 724 24 

  แนวคิดท่ี 3 (ควายมูราหและฟารม) 704 23.4 

  แนวคิดท่ี 4 (ทางเลือกใหม) 721 24 

รวม 3,014 100 
 

จากตารางท่ี 4-18 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนการโนมนาวใจใน

แนวคิดท่ี 1 (สารอาหารสูง) คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา คือ แนวคิดท่ี 2 (กลิ่นและรสชาติ) คิด

เปนรอยละ 24 แนวคิดท่ี 4 (ทางเลือกใหม) คิดเปนรอยละ 24 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
 

ตารางท่ี 4-19    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาการเปดรับสื่อ 
 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 

  06.01 – 11.00 น. (ชวงเชา) 37 23 

  11.01 – 16.00 น. (ชวงบาย) 28 17 

  16.01 – 20.00 น. (ชวงเย็น) 54 34 

  20.01 – 00.00 น. (ชวงค่ํา) 41 25 

  00.01 – 06.00 น. (ชวงหลังเท่ียงคืน) 2 1 

รวม 162 100 
 

จากตารางท่ี 4-19 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับส่ือชวงเวลา 16.01–

20.00 น. คิดเปนรอยละ 34 รองลงมา คือ 20.01–00.00 น. คิดเปนรอยละ 25 และ06.01–11.00 

น. คิดเปนรอยละ 23 ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-20    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางการเปดรับสื่อ 
 

รายการส่ือ 
ระดับการเปดรับส่ือ 

 (คะแนน) 
รอยละ 

  อินเตอรเน็ต 483 14.1 

  โทรทัศน 405 11.8 

  SMS/Email 325 9.5 

  หนังสือพิมพ 301 8.8 

  สื่อนอกสถานท่ี 294 8.6 

  นิตยสาร 288 8.4 

  การจัดกิจกรรมพิเศษ 285 8.3 

  ใบปลิว/แผนพับ 278 8.1 

  พนักงานขาย 277 8.1 

  วิทยุ 265 7.7 

  จดหมาย 233 6.8 

  รวม 3,434 100 
 

จากตารางท่ี 4-20 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปดรับส่ือในชองทาง

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 14.1 รองลงมา คือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 11.8 และ SMS/Email คิด

เปนรอยละ 9.5 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4-21    จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม Social media ท่ีใชเปนประจํา 
 

Social media จํานวน รอยละ 

  เฟซบุก 102 37 

  ไลน 87 32 

  อินสตาแกรม 35 13 

  วอทแอป 20 7 

  ทวิตเตอร 15 5 

  บล็อก, เว็บบอรด 13 5 

  อ่ืนๆ 4 1 

รวม 276 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-21 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเฟซบุก คิดเปนรอยละ 37 

รองลงมา คือ ไลน คิดเปนรอยละ 32 และอินสตาแกรม คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ 

 

2. การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ีเปนความคิดเห็นในขอท่ีไมไดกําหนดตัวเลือกใหตอบ 
 

คําถามในสวนท่ี 2 (จากแบบสอบถามในภาคผนวก) 

ขอ 2.6   ทานเลือกซ้ือนมยี่หอใดใหลูกเปนประจํา เพราะเหตุใด เหตุผลสวนใหญท่ี

ผูบริโภคซ้ือนมยี่หอดังกลาว ไดแก สารอาหารสูง , มาจากนมวัวแท, ลูกชอบในรสชาตินม, จากความ

เคยชินในการซ้ือ และหาซ้ือไดงาย 

 

คําถามในสวนท่ี 3 (จากแบบสอบถามในภาคผนวก) 

ขอ 3.2   หากทานทราบวานมควายมีประโยชนแลว ทานทราบหรือไมวานมควายมี

ประโยชนในดานใด ความคิดเห็นสวนใหญของผูบริโภค คือ ใหสารอาหารสูง, มีแคลเซียมสูง และ

คอเลสเตอรอลต่ํา 

ขอ 3.3   ทานมีความรูสึกตอนมควายอยางไร ความคิดเห็นสวนใหญของผูบริโภค คือ

ดานภาพลักษณ ไดแก ไมนาทาน, คอนขางแปลกและรูสึกไมสะอาด ดานสารอาหาร ไดแก มี

ประโยชนเหมือนนมท่ัวๆไป และมีสารอาหารนอย และสุดทายดานรสชาติและกลิ่น ไดแก กลิ่นแรง 

และเหม็นสาบ 

ขอ 3.4   หากทานเคยดื่มนมควาย ทานเคยดื่มเพราะเหตุใด ความคิดเห็นสวนใหญของ

ผูบริโภค คือ มีคนรูจักแนะนํา 

ขอ 3.5   หากเคยดื่มนมควายแลว ทานไมดื่มตอเพราะเหตุใด ความคิดเห็นสวนใหญ

ของผูบริโภค คือ หาซ้ือยาก 

ขอ 3.6   ทานมีความรูสึกยางไร ถาใหลูกของทานดื่มนมควาย ความคิดเห็นสวนใหญของ

ผูบริโภค คือ เฉยๆ ถามีประโยชนก็พรอมท่ีจะใหลูกลองดื่ม, ตองลองดื่มเองกอน ถาดีถึงจะใหลูกได

ลองดื่ม และไมอยากใหลูกดื่ม รูสึกวาไมจําเปน 

ขอ 3.7   ทานทราบหรือไมวานมควายไดมาจากควายสายพันธุใด ความคิดเห็นสวนใหญ

ของผูบริโภค คือ มูราห 

 

คําถามในสวนท่ี 4  (จากแบบสอบถามในภาคผนวก) 
 

ขอ 4.1   ทานจะใหคะแนนความสามารถในการโนมนาวใจในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑจากนมควายก่ีคะแนน เพราะเหตุใด ความคิดเห็นสวนใหญของผูบริโภค คือ แนวคิดท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(สารอาหารสูง) คุณแมทุกคนตองการใหลูกไดรับสารอาหารท่ีครบถวน และมีประโยชน แนวคิดท่ี 2 

(กลิ่นและรสชาติ) เรื่องกลิ่นเปนสิ่งท่ีกังวล และคํานึงถึงสารอาหารมากกวารสชาติ แนวคิดท่ี 3 (ฟารม

ควายและควายมูราห) ทําใหทราบถึงแหลงท่ีมา และเห็นภาพแลวรูสึกไมนาทาน และแนวคิดท่ี 4 

(ทางเลือกใหม) เปนทางเลือกใหมท่ีนาสนใจ และชวยแกปญหาเรื่องแพนมวัว 

 

คําถามในสวนท่ี 5  (จากแบบสอบถามในภาคผนวก) 
 

ขอ 5.4   Website ท่ีทานเคาใชเปนประจํา ความคิดเห็นสวนใหญของผูบริโภค คือ 

-  www.pantip.com 

-  www.sanook.com 

-  www.youtube.com 
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สรุปผลการวิจัย 
 

สวนท่ี 1 ผลวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนคุณแมท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับ

การศึกษาอยูในข้ันปริญญาตรี ซ่ึงมีบุตรจํานวน 1 คน ท่ีมีอายุอยูในวัย 3-6 ป และมีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท ท่ีมีรายได 10,000-30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงลักษณะทางประชากรศาสตรจะนําไป

ประกอบการกําหนดกลุมเปาหมายทางการสื่อสาร 
 

สวนท่ี 2 ผลวิเคราะหพฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีพฤติกรรมเลือกการซ้ือนมใหลูก โดยซ้ือ

นม 1-2 ครั้งตอสัปดาห และในแตละครั้งจะซ้ือนมจํานวน 5 ขวด, กลองข้ึนไป ซ่ึงนมแตละขวด,กลอง

จะอยูในชวงราคา 11-20 บาท ในสวนการตัดสินใจซ้ือนมของคุณแมสวนมาก มองวาตัวเอง และลูก

เปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือนมใหลูก และมองวาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเปนแหลงขอมูลท่ี

นาเชื่อถือมากท่ีสุด และไดคํานึงถึงปจจัยดานผลิตภัณฑนมในเรื่องความปลอดภัยมาเปนอันดับแรกใน

ประกอบการตัดสินใจซ้ือนมใหลูก 

จากผลวิเคราะหทางพฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือนมจะนําไปประกอบการ

กําหนดวางกลยุทธทางการตลาด และชองทางการสื่อสารขอมูลดานผลิตภัณฑไปยังกลุมเปาหมาย  
 

สวนท่ี 3 ผลวิเคราะหความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมรูจักผลิตภัณฑท่ีทําจากนมควาย และไม

ทราบถึงคุณประโยชนทางดานสารอาหารของนมควาย และสวนมากนั้นไมเคยดื่มผลิตภัณฑนมควาย 

แตในสวนของคนท่ีเคยดื่มนั้น เลือกไมดื่มนมควายตอ เพราะหาซ้ือยาก สวนมากไมทราบวานมควาย

ไดมาจากควายสายพันธุใดบาง และเม่ือสอบถามในเรื่องทัศนคติตอนมควาย พบวาสวนมากมีทัศนคติ

ทางดานลบกับนมควาย ไมวาจะเปนดานภาพลักษณ ดานรสชาติและกลิ่น และดานสารอาหาร แต

กลุมตัวอยางสวนมากพรอมท่ีจะเปดใจรับลองดื่มนมควาย และใหลูกลองดื่มนมควาย 

จากผลวิเคราะหในเรื่องความรู และทัศนคติตอนมควายจะนําไปประกอบวิธีการสื่อสาร 

ไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการรูจัก และมีความรูท่ีถูกตองในนมควาย รวมท้ังนําไปแกไขทัศนคติ

ในทางลบท่ีมีตอนมควายใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึน 
 

สวนท่ี 4 ผลวิเคราะหประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกประเด็นท่ี 1 คือ นมควายมูราห เปนนม

ท่ีใหสารอาหารสูงกวานมชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะแคลเซียม โปรตีน และใหพลังงานท่ีเหมาะกับการ
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เจริญเติบโตของเด็ก ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเนนจุดเดนของนมควายในเรื่องสารอาหารท่ีสูงกวานมชนิดอ่ืนๆ 

แนวคิดนี้จะสามารถโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควายมากท่ีสุด  

จากผลวิเคราะหในเรื่องประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควายจะ

นําไปใชในการวางกลยุทธการสื่อสารเพ่ือใหตรงกับความตองการท่ีจะสามารถโนมนาวใจให

กลุมเปาหมายสนใจ และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 
 

สวนท่ี 5 ผลวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเปดรับสื่อในชวงเวลา 16.01-20.00 น. ซ่ึง

สื่อท่ีเปดรับจะเปนสื่ออินเตอรเน็ต โทรทัศน และ SMS/Email เปนสามอันดับแรกตามลําดับ ในสวน

ของ Social Media ท่ีกลุมตัวอยางใชเปนประจําคือ เฟซบุก 

จากผลวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เพ่ือวางแผนในการกําหนดชองทางการ

สื่อสารกับผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย  
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บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตช้ินงาน 

 

จากผลการศึกษา เม่ือนํามาวิเคราะหความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค 

ไมวาจะเปนในเรื่องการเลือกซ้ือนมใหลูก และทัศนคติในนมควาย รวมท้ังศึกษาหาความรู และขอมูล

ตางๆเก่ียวกับแบรนด และผลิตภัณฑ สรุปผลท่ีไดนํามากําหนดแนวทางการวางแผนการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการ รวมท้ังสื่อท่ีจะใชเปนตัวกลางในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย เพ่ือให

กลุมเปาหมายเกิดการรับรู มีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ และมีทัศนคติท่ีดีตอนมควายมากข้ึน  

ดังนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดทําการศึกษามา วิเคราะหตามข้ันตอนการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) ไดดังตอไปนี้ 

 

วิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
 

ตารางท่ี 5-1    การวิเคราะห SWOT ของมูราห มิลค 
 

วิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

  จุดแข็ง (Strengths) 

- ฟารมควายนมเอกชนรายแรกในประเทศ

ไทย 

- ผูกขาดตลาดนมควายในไทย 

- เปนออรแกนิคฟารม จึงทําใหนมปลอด

สารเคมี  

- นมควายมีสารอาหารมากกวานมวัว 

- สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนไดอีกมาก 

  จุดออน (Weakness) 

- ตนทุนทางธุรกิจสูง เปนการลงทุนระยะยาว 

- ชองทางการจัดจําหนายนอย 

- ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาไดไมนาน 

  โอกาส (Opportunities) 

- คนหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพมากข้ึน 

- ภาครัฐมีการรณรงคใหดื่มนมมากข้ึน 

  อุปสรรค (Threats) 

- ตลาดนมควายยังไมเปดกวางเทาตลาดนม

อ่ืนๆ 

- ทัศนคติท่ีมีตอนมควาย 
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วิเคราะหจากสถานการณ (Situation Analysis) 
 

จากการสํารวจและวิจัยตลาดเพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการวางแผนการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑมูราห มิลคนั้น ทําใหทราบวาปญหาของผลิตภัณฑนั้นเกิดจากคน

สวนมากยังไมรูจัก และไมมีความรูความเขาใจในเรื่องของนมควายท่ีถูกตอง สงผลใหมีทัศนคติในทาง

ลบกับผลิตภัณฑนมควาย แตนมควายเปนนมท่ีใหสารอาหารสูงกวานมชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะ 

แคลเซียม โปรตีน และพลังงาน ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กท่ีตองการสารอาหารในการเจริญเติบโต ซ่ึงตรง

กับความตองการของกลุมคุณแมท่ีตองการใหลูกมีการเจริญเติบโตอยางเหมาะสม เพราะฉะนั้น มูราห 

มิลค จึงสามารถเขามาเปนหนึ่งในตัวเลือกของกลุมคุณแมได 

 

กลุมเปาหมายทางการตลาด (Target Market) 
 

ดานประชากรศาสตร (Demographic Profile) เปนขอมูลสถิติทางดานประชากรศาสตร

ซ่ึงไดจากการสํารวจวิจัยโดยเบื้องตน ไดแก อายุ เพศ รายได การศึกษา เปนตน ซ่ึงสามารถแบงตาม

ลักษณะประชากรออกดังนี้ 

- กลุมคุณแม ท่ีมีอายุระหวาง 25-40 ป  

- มีบุตรอยูในชวงอายุ 3-12 ป 

- มีฐานะปานกลางถึงดีมาก โดยมีรายได ตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไปตอเดือน 

- อาชีพ พนักงานบริษัท ประกอบกิจการสวนตัว หรือแมบาน 

- การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ดานจิตวิทยา (Psychographic Profile) กลุมเปาหมายของมูราห มิลคเปนกลุมคุณแมท่ี

ตองการเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหลูก ใสใจในเรื่องของสุขภาพ และสนใจผลิตภัณฑท่ีปลอดสารเคมี รวมท้ังมี

ใจท่ีเปดกวาง พรอมท่ีจะเปดรับสิ่งใหม และกลาทดลอง 

 

วิเคราะหคูแขง (The Competitors) 
 

มูราห มิลคยังไมมีคูแขงทางตรงท่ีเปนผลิตภัณฑนมควาย เนื่องจากมูราหฟารมเปนฟารม

เลี้ยงควายนมสายพันธุมูราหแหงแรก และเปนแหงเดียวในประเทศไทยท่ีมีการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

นมควาย มูราหฟารมจึงเปนแบรนดเดียวในตลาดนมควายในประเทศไทย แตเนื่องจากนมควายมี

สารอาหารท่ีสูงกวานมวัว โดยเฉพาะ แคลเซียม โปรตีน และพลังงาน นมควายจึงสามารถมอง

ผลิตภัณฑนมวัวเปนคูแขงได โดยเฉพาะนมวัวพาสเจอรไรส ซ่ึงเปนนมพาสเจอรไรสเหมือนกับมูราห 

มิลค 
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ผลิตภัณฑนมควายมูราห มิลคเปนแบรนดใหมท่ีไมเคยมีในตลาดมากอน และมีจุดเดนท่ี

สารอาหารท่ีสูงกวานมวัว ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไมเคยเห็นมากอน จึงเนนในการสื่อสาร

การตลาดใหกลุมเปาหมายเกิดการรูจัก มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในนมควาย รวมท้ังใหเกิดการ

ทดลองชิมผลิตภัณฑ เพ่ือทําใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจในผลิตภัณฑนมควายมูราห มิลค 

 

การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5–1    กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) 

 

วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objective) 
 

1. เพ่ือใหผลิตภัณฑมูราห มิลคเปนท่ีรูจัก 

2. เพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณประโยชนของผลิตภัณฑมูราห มิลค 

3. เพ่ือใหมีทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควายเปนไปในทางท่ีดีมากข้ึน 

4. เพ่ือใหเกิดการลองบริโภคผลิตภัณฑมูราห มิลค 

 

วัตถุประสงคทางการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Objective) 
 

1.  เพ่ือสรางการรูจัก (Awareness) ใหกับผลิตภัณฑมูราห มิลค โดยการใชชองทางท่ี

กลุมเปาหมายนิยมใช 
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2. เพ่ือสรางการรับรู (Knowledge) ใหแกกลุมเปาหมาย โดยการใหขอมูล คุณประโยชน

ของผลิตภัณฑมูราห มิลค 

3. เพ่ือสรางความสัมพันธและใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมกับแบรนด (Participation) ให

กลุมเปาหมายเกิดประสบการณรวม เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีกับแบรนด 

 

กลุมเปาหมายการส่ือสาร (Target Audience) 
 

กลุมคุณแม ท่ีมีอายุระหวาง 25-40 ป และมีบุตรอยูในชวงอายุ 3-12 ป ท่ีกําลังอยูในชั้น

อนุบาลและประถมศึกษา มีฐานะปานกลางถึงดีมาก และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสนใจใน

เรื่องของสุขภาพ และผลิตภัณฑท่ีปลอดสารเคมี มีความคิดทันสมัย พรอมท่ีจะเปดรับและกลาทดลอง

ในสิ่งใหมๆอยูเสมอ และสนใจในเรื่องของการเจริญเติบโตของลูก และชอบคัดสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหลูก

เสมอ 

 

แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Communication Concept) 
 

“What a Surprise…สิ่งดีๆท่ีคาดไมถึง” 

นมควาย สิ่งท่ีคนสวนมากในนึกถึงดานลบ ไมวาจะเปนดานภาพลักษณ ดานรสชาติและ

กลิ่น และดานสารอาหาร เชน ดูสกปรก ไมสะอาด ไมปลอดภัย มีกลิ่นคาว รสชาติไมอรอย มี

สารอาหารต่ํา ฯลฯ แตจริงๆแลวนมควายไมไดเปนอยางท่ีคิด เพราะนมควายนั้นมีรสชาติท่ีเขมขน 

หอมมันมากกวานมวัว และผลวิจัยออกมาวา นมควายนั้นมีสารอาหารท่ีสูงมากกวานมวัว โดยเฉพาะ 

แคลเซียม โปรตีน และพลังงาน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีคนสวนมากคิดไมถึงวานมควายจะมีดีถึงขนาดนี้ จึงนํา

แนวคิดการสื่อสารนี้มาสื่อวา นมควายนั้นมีดีมากกวาท่ีคุณคิด 

 

สโลแกนของผลิตภัณฑมูราห มิลค (Slogan) 
 

“Murrah Milk อรอย...เกินคาด แคลเซียม...สูงเกินคิด” 

โดยนําเอาจุดเดนของนมควายคือ คุณคาทางสารอาหารในน้ํานมควาย โดยเฉพาะ

ปริมาณแคลเซียมท่ีสูงกวานมวัวเกือบ 2 เทา เม่ือเปรียบเทียบในปริมาณนมท่ีเทากันมาเปนจุดขาย

หลัก และเนื่องจากคนสวนมากมีความคิดวานมควายนั้นมีรสชาติท่ีไมอรอย มีกลิ่นคาว จึงได

สอดแทรกในเรื่องรสชาติความอรอยท่ีคาดไมถึงรวมเขาไปดวย 
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กลยุทธการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 
 

กลยุทธการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑมูราห มิลค แบงออกเปน 2 สวนคือ 

1. สรางเอกลักษณองคกร (Brand Identity) เพ่ือสรางเอกลักษณขององคกรใหมีความ

ชัดเจน และนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

2. สรางการสื่อสารการตลาด (Brand IMC) เพ่ือสื่อสารใหกลุมเปาหมายรูจัก และมี

ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑมูราห มิลค พรอมท้ังไดทดลองชิม และมีทัศนคติตอนมควายเปนไปในทางท่ี

ดีมากข้ึน 

 

เครื่องมือในการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 
 

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแตละสื่อนั้น ไดจัดประเภทตามหนาท่ีท่ีทําในการ

สื่อสารการตลาดนี้ โดยแบงออกเปน 5 หนาท่ี ดังนี้ 

1. เอกลักษณองคกร (Corporate Identity) : สี, มาสคอต, รานจัดจําหนาย, เครื่องแบบ

พนักงาน, รถขนสงสินคา 

2. สรางการรับรู (Awareness) : สื่อนอกบาน, สื่อสิ่งพิมพ, แบนเนอร 

3. สรางความรูความเขาใจ (Knowledge): ภาพยนตรโฆษณา, บทความ, โบรชัวร, ปาย

คอขวด, เว็บไซต, Youtube Channel 

4. สรางการทดลอง (Trial) : บูธชิมฟรี, ตัวอยางชิมฟรี, กิจกรรมพิเศษ, โรดโชว 

5. สรางความสัมพันธ (Relationship) : บัตรสมาขิก, แอพพลิเคชั่น, การสงเสริมการ

ขาย, กิจกรรม 

ซ่ึงเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดท่ีใชในแตละหนาท่ีนั้น จะมีแบงออกเปนสื่อ และมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. สรางเอกลักษณองคกร (Brand Identity) 
 

ผลิตภัณฑมูราห มิลค เปนผลิตภัณฑนมควายพรอมดื่มพาสเจอรไรส เนื่องจากผลิตภัณฑ

นี้ผลิตจากนมควาย จึงยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก และเปนผลิตภัณฑใหมในตลาดนมพาสเจอรไรส จึงตอง

สรางความโดดเดน และแตกตางจากแบรนดอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนท่ีจดจํา ผานการสื่อสารการตลาดดวย

องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1.1 สี (Color) 

สีท่ีเลือกใชในงานคือ สีเขียว ฟา และเหลือง  ซ่ึงสีเขียวเปนสีของแบรนดมูราหฟารมท่ีมี

มาตั้งแตตน และไดเพ่ิมสีฟาและสีเหลืองข้ึนมา เนื่องจากสีฟา จะชวยทําใหทราบวามูราห มิลคเปน

ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสไดชัดเจนมากข้ึน สวนสีเหลืองนั้น เพ่ือทําใหดูมีความนารัก และสดใส

เหมาะกับผลิตภัณฑนมสําหรับเด็กมากยิ่งข้ึน 
 

1.2 มาสคอต (Mascot) 

มูราห มิลค เปนผลิตภัณฑนมมูราหพาสเจอรไรส ซ่ึงเปนนมท่ีผลิตมาจากควายมูราห 

มาสคอตของมูราห มิลคจึงทําเปนรูปควายมูราห แตท่ีจริงแลวควายมูราหนั้น เปนควายท่ีมีผิวสีดํา แต

ไดเปลี่ยนใหมาสคอตเปนควายสีขาว เพ่ือใหความรูสึกสะอาดมากข้ึน และมาสคอตไดใสชุดสีเขียว

พรอมโลโกมูราห มิลคไวท่ีอกเสื้อ มาสคอตนี้จะชวยใหเปนท่ีจดจํา และทําใหดูเขาถึงงายมากข้ึน 

โดยเฉพาะกับเด็ก 
 

1.3 รานจัดจําหนาย (Store) 

จากผลวิจัย พบวาผูท่ีเคยดื่มมูราห มิลคนั้น ไมเลือกท่ีจะดื่มตอ เนื่องจากหาซ้ือยาก 

เพราะฉะนั้น การเพ่ิมรานจัดจําหนายมูราห มิลคจึงจะชวยแกปญหาในเรื่องนี้ ซ่ึงรานจะไปตั้งตาม

หางสรรพสินคา เพ่ือใหสะดวกในการเลือกซ้ือมากยิ่งข้ึน ในสวนของการออกแบบราน จะเนนไปท่ี

ความโลง ความสะอาด และความสดใสของรานคา โดยดานบนจะเปนโลโก และชื่อมูราห มิลคอยาง

เดนชัด ตูแชจะเปนตูกระจกใส เพ่ือใหสามารถมองเห็นผลิตภัณฑขางใน ดานขางนั้นจะตั้งปายมาส

คอตเพ่ือสรางการจดจําใหกับแบรนด และในสวนดานจุดจําหนายเงิน จะมีปายบอกโปรโมชั่นหรือ

กิจกรรมพิเศษตลอดท้ังป และมีโบรชัวรสําหรับผูท่ีตองการรายละเอียดผลิตภัณฑมูราห มิลค  
 

1.4 เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) 

เครื่องแบบพนักงานของมูราห มิลค จะชวยในการตอกย้ําใหเกิดการจดจําแบรนดไดมาก

ข้ึน โดยจะเปนเสื้อคอปกสีเขียวตัดขาว และกางเกงสีขาว เพ่ือแสดงความเปนมูราห มิลคใหชัดเจน

ดวยสีเขียว และใหความรูสึกสะอาดดวยสีขาว ตรงบริเวณหนาอกดานซายมีรูปโลโกแบรนด และ

ดานหลังมีคําวา “Murrah Milk” อยางชัดเจน 
 

1.5 รถขนสงสินคา (Delivery Van) 

บริเวณรอบคันรถขนสงสินคาจะออกแบบใหมีความนาสนใจ โดยการติดดวยโฆษณา

ของมูราห มิลค ทางดานหลังของรถจะมีรูปโลโกมูราห มิลคขนาดใหญ ซ่ึงสามารถเห็นไดชัดเจน และ

โดยรอบคันจะเปนรูปโฆษณาผลิตภัณฑมูราห มิลค เม่ือมีการขับรถสงของจะชวยตอกย้ําผลิตภัณฑให

ผูพบเห็นไดบอย และกระจายเปนวงกวางมากยิ่งข้ึน 
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2. สรางการรับรู (Awareness) 
 

ผลิตภัณฑมูราห มิลคเปนผลิตภัณฑท่ีอยูในตลาดเล็กๆ จึงยังไมเปนท่ีรูจักของคน

สวนมาก การเลือกใชสื่อในสวนนี้จึงเลือกใชสื่อท่ีสามารถกระจายเปนวงกวาง และสามารถสรางความ

นาสนใจใหกับผลิตภัณฑ ทําใหเกิดความสะดุดตาตอผูพบเห็นผานการสื่อสารการตลาดดวย

องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

2.1 สื่อนอกบาน (Out-of-Home Media) 

เพ่ือใหเกิดความสะดุดตาแกผูพบเห็น จึงเลือกใชบันไดเลื่อนเปนชองทางหนึ่งในการ

สื่อสาร โดยบริเวณบันไดของบันไดเลื่อนจะติดรูปเด็กใสเสื้อสีเขียวไว เม่ือบันไดเลื่อนเลื่อนข้ึนขางบน

เรื่อยๆ จะเห็นภาพเด็กท่ีตัวสูงข้ึนเรื่อยๆไมหยุด และท่ีบริเวณพ้ืนท่ีสิ้นสุดทางบันไดเลื่อน จะมีรูปขวด

นมมูราห มิลค และสโลแกน “มูราหมิลค อรอย...เกินคาด แคลเซียม...สูงเกินคิด” ซ่ึงสื่อนี้จะชวยสราง

ความประหลาดใจ และสรางใหเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑมูราห มิลคไดเปนอยางดี ซ่ึงสถานท่ีท่ี

ทําจะเปนบันไดเลื่อนบริเวณโซนเรียนพิเศษในหางสรรพสินคา 
 

2.2 สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) 

สื่อสิ่งพิมพของมูราห มิลค จะชวยสรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑ และเปนการบอก

ถึงจุดเดนของมูราห มิลคไดอยางชัดเจน ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะนําไปลงคือ นิตยสาร ไดแก โมเดิรน มอม, 

เรียล พาเรนติ้ง, เอ็มซี แมและเด็ก และบันทึกคุณแม และตามสถานท่ีตางๆไมวาจะเปนรานจัด

จําหนาย อีเวนท และบูธชิมฟรีของมูราห มิลค โดยจะแบงออกเปน 3 รูปแบบ 

รูปแบบ 1 : ภาพรูปขวดนมมูราห มิลคเทนมออกมาและมีนมกระฉอกออกมาเปนรูปคน

ท่ีใหความรูสึกแข็งแรงออกมา 2 คน เพ่ือสื่อวามูราห มิลค มีแคลเซียมสูงกวานมวัวเกือบ 2 เทา พรอม

กับดานลางซายมีการปรียบเทียบใหเห็นเปนรูปภาพอยางชัดเจน และมุมซายลางมีรูปเด็กทําหนา

ประหลาดใจกับนมมูราห มิลค 

รูปแบบ 2 : เนนความสูง โดยเปนรูปเด็กผูชายท่ีตัวสูงเกินกวาของกระดาษออกมา ซ่ึงใน

มือเด็กถือขวดนมมูราห มิลคอยู เพ่ือท่ีจะแสดงวามูราห มิลคเปนนมท่ีมีสิ่งดีๆอยางคาดไมถึงจริงๆ ซ่ึง

มุมดานซายจะเปนกลุมรูปเด็กท่ีตัวเล็กกวา เพ่ือท่ีจะนํามาเปรียบเทียบใหเห็นวาเด็กท่ีดื่มมูราห มิลค 

กับเด็กท่ีดื่มนมวัวธรรมดานั้นมีความแตกตางอยางไร 

รูปแบบ 3 : เนนความแข็งแรง  โดยจะเปนรูปเด็กผูหญิงในชุดเทควันโด ซ่ึงทําทาชกทะลุ

ขอบกระดาษออกมา และในมือไดถือขวดมูราห มิลคอยู เพ่ือท่ีตองการจะสื่อวาแคลเซียมท่ีไดจาก

นมมูราห มิลคจะทําใหเด็กแข็งแรงเกินคาดมากกวาปกติ 
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2.3 แบนเนอร (Banner) 

แบนเนอร จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ รูปแบบแรก เปนแบนเนอรท่ีชวยสรางความ

นาสนใจ โดยจะมีขอความปรากฎข้ึนวา “พบกับนมรูปแบบใหม อรอย และมีแคลเซียมสูง อยางท่ีคุณ

คาดไมถึง” และเปนรูปขวดนมสีขาวข้ึนมาใหคลิ้กตอ ซ่ึงแบนเนอรนี้จะลิงคเขากับเว็บไซตของมูราห 

มิลค รูปแบบท่ี 2 จะเปนแบนเนอรสําหรับโฆษณาผลิตภัณฑมูราห มิลค โดยจะเปนรูปเด็กผูชาย ซ่ึง

สวนหัวของเด็กผูชายนั้นจะทะลุขอบดานบนของแบนเนอรออกมา เพ่ือสื่อวานมมูราห มิลคมี

แคลเซียมสูงเกินคาด และสูงกวานมวัวเกือบ 2 เทา และในสวนของสถานท่ีลงแบนเนอรจะเปน

เว็บไซต 2 เว็บไซต ไดแก www.sanook.com และwww.pantip.com ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ี

กลุมเปาหมายเขาถึงมากท่ีสุด 

 

3. สรางความรูความเขาใจ (Knowledge) 
 

มูราห มิลค เปนผลิตภัณฑท่ีทํามาจากนมควาย ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีคนไทยไมเคยพบเห็น

มากอนคนสวนมาก จึงยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องนมควาย ทําใหเกิดทัศนคติในแงลบตอ

นมควาย การใหความรูจะชวยแกปญหาใหทัศนคติท่ีมีตอนมควายเปนไปในทางท่ีดีมากข้ึน ผานการ

สื่อสารการตลาดดวยองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

3.1 ภาพยนตโฆษณา (Clip) 

จะเปนสวนท่ีใหความรูเก่ียวกับมูราหฟารม ควายมูราห และผลิตภัณฑมูราห มิลคเปน

การสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบภาพการตูนเคลื่อนไหว เพ่ือใหดูนารัก และนาสนใจ ซ่ึงจะนําลงใน 

Youtube Channel เว็บไซต และแฟนเพจของมูราห มิลค โดยเนื้อเรื่องจะเปนเด็กผูชายกลับบาน

มาแลวรูสึกหิว จึงเปดตูเย็นดูแลวพบวามีขวดนมมูราห มิลควางอยู เด็กทําหนาสงสัย เพราะเปนนมท่ี

เด็กคนนี้ไมเคยรูจักมากอน เด็กจึงหยิบขวดมูราห มิลคออกมาเปด แลวมองดูนมภายในขวด เม่ือมอง

ลงไปในขวดก็ไดพบกับมาสคอตมูราห ซ่ึงมากลาวตอนรับแนะนํามูราหฟารม ใหความรูในเรื่องของ

ควายมูราห กระบวนการผลิตมูราห มิลค และสารอาหารท่ีสําคัญของมูราห มิลค หลังจากนั้นเด็กก็ได

ลองดื่มแลวพบวามูราห มิลคนั้นมีรสชาติท่ีอรอย เขมขน แลวโชวขวดออกมาทะลุนอกจอเพ่ือแสดงให

เห็นถึงความแข็งแรง 
 

3.2 บทความ (Advertorial) 

เพ่ือท่ีจะใหความรูในเรื่องของนมควาย จึงเลือกใชบทความ ซ่ึงเปนอีกหนึ่งสื่อในการให

ขอมูล และสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑไดเปนอยางดี โดยจะนําลงในนิตยสาร ไดแก 

โมเดิรน มอม, เรียล พาเรนติ้ง, เอ็มซี แมและเด็ก และบันทึกคุณแม โดยจะแบงออกเปน 2 รูปแบบ 
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รูปแบบ 1 : ผูเชี่ยวชาญใหความรูในเรื่องของสารอาหาร และแคลเซียมท่ีเด็กควรไดรับ 

โดยเนนหนักไปในเรื่องของแคลเซียมในน้ํานมควาย 

รูปแบบ 2 : คุณดาว อภิสรา นุตยกุล มาบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับการใหความสําคัญใน

เรื่องแคลเซียมสําหรับลูก และการเลือกผลิตภัณฑมูราห มิลคใหกับลูก 
 

3.3 โบรชัวร (Brochure) 

รูปแบบของโบวชัวรจะเปนรูปขวดนมมูราห มิลค โดยจะออกแบบใหเม่ือเปดฝาขวด

ออกมาจะพบกับรูปนมพุงออกมา และอีกดานหนึ่งจะเปนขอมูลเก่ียวกับมูราหฟารม ควายมูราห และ

สารอาหารในนมมูราห มิลค และใสเว็บไซต แฟนเพจ และ Youtube Channel สําหรับผูท่ีตองการ

รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลิตภัณฑมูราห มิลค ซ่ึงสื่อนี้จะชวยในการใหความรูในเรื่องของขอมูล และ

รายละเอียดตางๆ โดยจะนําไปวางแจกบริเวณบูธชิมฟรี รานจัดจําหนาย และตามกิจกรรมพิเศษตางๆ

ท่ีจะจัดข้ึน 
 

3.4 ปายคอขวด (Tag) 

ปายคอขวด มีลักษณะเปนรูปวงกลมมีเชือกสีขาวหอย ซ่ึงในสวนดานหนาจะเปนรูปโลโก

ของมูราห มิลค ในสวนดานหลังของปายจะเปนเกร็ดความรูตางๆท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑมูราห มิลค และ

นมควาย เพ่ือเปนการใหความรู และแกทัศนคติดานลบท่ีมีตอผลิตภัณฑท่ีทําจากนมควาย ซ่ึงปายคอ

ขวดจะนํามาใชเฉพาะในชวงการสื่อสารการตลาดในชวงแรก เม่ือนําผลิตภัณฑไปออกจัดจําหนาย

ภายนอก และเม่ือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี เพ่ือเปนการใหความรูพรอมกับการนําผลิตภัณฑไปออกวาง

จัดจําหนาย  
 

3.5 เว็บไซต (Website) 

เว็บไซต www.murrahmilk.com เปนหนึ่งในชองทางการใหขอมูล ขาวสารกิจกรรม

ของทางผลิตภัณฑมูราห มิลค  โปรโมชั่นตางๆ สถานท่ีตั้งรานจัดจําหนาย รวมท้ังชองทางการติดตอ

กับมูราห มิลค 

รายละเอียดเว็บไซต 

- หนาสื่อภาพเคลื่อนไหว (Landing Page) 

- หนาแรก (Home) 

- หนาผลิตภัณฑมูราห มิลค (About Murrah Milk) 

- หนาขาวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่น (News &  Activity) 

- หนาสถานท่ีจัดจําหนาย (Location) 

- หนาชองทางการติดตอ (Contact Us) 
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3.6 เฟสบุก (Facebook) 

จากผลวิจัย กลุมคุณแมนิยมใช Social Media ซ่ึงเฟสบุกมานั้นเปนอันดับแรกในการจัด

อันดับ แฟนเพจ จึงเปนชองทางการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี ในสวนของแฟนเพจนี้

จะทําหนาท่ีอัพเดตขาวสารตาง ไมวาจะเปน โปรโมชั่น หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ รวมท้ังให

เกร็ดความรูเล็กๆนอยๆในเรื่องนมควาย และเรื่องแคลเซียมท่ีเก่ียวของกับเด็ก ซ่ึงจะทําใหกลุมคุณแม

เกิดความสนใจเนื่องจากเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับเด็ก และแฟนเพจ ยังเปนสื่อท่ีสามารถกดไลค และกดแชร 

ทําใหสามารถกระจายไดเปนวงกวางอีกดวย 
 

3.7 Youtube channel 

www.youtube.com/murrahmilk เปนชองทางท่ีรวบรวมคลิปใหขอมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ รายการตางๆท่ีทางมูราห มิลคไดออกสื่อชองทางอ่ืนๆ รวมท้ังกิจกรรมท่ีมูราห มิลคไดจัด

ข้ึน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือตอผลิตภัณฑ และเปนการรวบรวมความรูเก่ียวกับมูราห มิลค เพ่ือสราง

ความเขาใจตอกลุมเปาหมายใหมากข้ึน  

 

4. สรางการทดลอง (Trial) 
 

เนื่องจากคนสวนมากยังมีทัศนคติท่ีไมดีตอนมควาย โดนเฉพาะในเรื่องรสชาติและกลิ่น

ของนมควาย ซ่ึงปญหานี้สามารถแกไดโดยการใหความรู และท่ีสําคัญคือตองใหเกิดการทดลองดื่ม

ผลิตภัณฑมูราห มิลค จึงจะทําใหผูคนมีความคิดท่ีเปลี่ยนไป ผานการสื่อสารการตลาดดวย

องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

4.1 บูธชิมฟรี (Booth) 

บูธสําหรับแจกนมมูราห มิลคใหชิมฟรี ซ่ึงออกแบบบูธใหมีสีสันสดใส เพ่ือดึงดูดเด็กๆ 

รวมท้ังกลุมคุณแม ซ่ึงดานขางบูธจะมีขวดมูราห มิลคขนาดใหญตั้งวางไว เพ่ือสรางความนาสนใจ

ใหกับบูธ และมีการนําโบวชัวรมาแจก เพ่ือเปนการใหขอมูลผลิตภัณฑพรอมกับการทดลองดื่ม สถานท่ี

ท่ีจะนําไปตั้งคือ บริเวณโซนเรียนพิเศษในหางสรรพสินคา 
 

4.2 ตัวอยางชิมฟรี (Sampling) 

แกวตัวอยางสําหรับทดลองชิมผลิตภัณฑมูราห มิลค มีลักษณะเปนแกวขนาดเล็กสีเขียว 

พรอมมีโลโกติดอยูบนแกว สวนภายในแกวจะติดสติ๊กเกอรอยูท่ีกนแกวเปนรูปมาสคอตมูราห มิลค 

เพ่ือสุมหาผูโชคดีสําหรับผูท่ีทดลองชิมผลิตภัณฑมูราห มิลค ซ่ึงผูโชคดีสามารถนําแกวท่ีมีสติ๊กเกอรรูป

มาสคอตมูราห มิลคมาแลกรับตุกตามาสคอตฟรีท่ีซุมชิมฟรีของมูราห มิลค 
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4.3 กิจกรรมพิเศษ (Event) 

จะมีการไปตั้งบูธตามงานตางๆท่ีเก่ียวของกับคุณแมและลูก ซ่ึงบูธนี้จะท้ังใหในเรื่อง

ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ และนมควาย มีกิจกรรมใหรวมสนุก และจุดจําหนายมูราห มิลค โดยบูธนี้

จะไปตั้งในงาน Modern Mom Fair และBaby & Kid Best Buy ซ่ึงภายในบูธมูราห มิลคจะแบง

ออกเปน 4 โซน ดังนี้ 

โซนท่ี 1 การใหความรูเก่ียวกับแบรนด และผลิตภัณฑมูราห มิลต โดยจะมีลักษณะเปน

บอรดท่ีมีขอมูลในเรื่องของมูราหฟารม ไมวาจะเปนจุดกําเนิด และความเปนมาของฟารม การเปน

ฟารมออรแกนิค และควายมูราห รวมท้ังเรื่องของมูราห มิลค ไมวาจะเปนกระบวนการพาสเจอรไรส

นม และสารอาหารท่ีไดจากมูราห มิลค ซ่ึงในสวนนี้จะเปนการใหขอมูลประกอบภาพ และมีโมเดล

ความมูราหเทาขนาดจริง เพ่ือใหเกิดความนาสนใจมากข้ึน 

โซนท่ี 2 กิจกรรมรวมสนุก จะมีเกมใหทดสอบเก่ียวกับแคลเซียมของกระดูก ท้ังในเรื่อง

ของดานความสูง และความแข็งแรง ซ่ึงในสวนของความสูง จะเปนกระจกเงา และดานขางกระจกจะ

มีมาตรวัดมาตรฐานความสูงของเด็กไทย เม่ือเด็กมาสองจะทําใหทราบวาเด็กมีความสูงตามมาตรฐาน

หรือไม สวนในเรื่องของความแข็งแรง จะมีนวมใหทดสอบชกลงไป และจะมีจอแสดงผลวาสามารถชก

ไดแรงแคไหน 

โซนท่ี 3 จุดจําหนายผลิตภัณฑ สําหรับผูท่ีตองการซ้ือผลิตภัณฑมูราห มิลค สามารถ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีจุดจําหนายภายในบูธ เพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือภายในงานทันที ซ่ึงจุดจําหนายจะ

มีลักษณะแบบเดียวกับรานจัดจําหนายมูราห มิลคท่ีตั้งตามหางสรรพสินคา เพ่ือชวยในการจดจําราน

จัดจําหนายมากยิ่งข้ึน 

โซนท่ี 4 จุดใหทดลองชิม จะเปนโตะสําหรับแจกตัวอยางนมมูราห มิลค สําหรับใหผูท่ีเขา

มารวมงานไดทดลองดื่มชิมฟรี โดยจะมีการแจกโบรชัวรสําหรับผู ท่ีตองการรายละเอียดขอมูล

ผลิตภัณฑมูราห มิลคเพ่ิมเติมบริเวณจุดใหทดลองชิมดวย 
 

4.4 โรดโชว (Roadshow) 

จัดกิจกรรมโดยการขับรถมูราห มิลค เขาไปในโรงเรียนอนุบาลและประถมในวันงานกีฬา

สีของแตละโรงเรียน และเม่ือเปดรถมาจะกลายเปนเวที เพ่ือสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับเด็ก และ

ผูปกครองท่ีมารวมงาน โดยกิจกรรมในงานแบงออกเปน โซนเวที โดยจะมีผูนําเด็กออกกําลังกายบน

เวที เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมเขาสูงานกีฬาสี โซนบูธทดลองชิมฟรี สําหรับใหเด็กและผูปกครอง

ชิมมูราห มิลคฟรี และโซนกิจกรรมรวมสนุก โดยจะเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการใชรางกายใหเด็กได

รวมเลนรับของรางวัล 
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5. สรางความสัมพันธ (Relationship) 
 

การสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา จะทําใหมีฐานลูกคาท่ีม่ันคง และเปนการยึดเหนี่ยว

ลูกคาเดิมไมใหเปลี่ยนไปเลือกใชผลิตภัณฑอ่ืน ผานการสื่อสารการตลาดดวยองคประกอบตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
 

5.1 บัตรสมาชิก (Member card) 

สําหรับลูกคาของมูราห มิลค เม่ือซ้ือผลิตภัณฑมูราห มิลคไดตามยอดท่ีกําหนด จะ

สามารถทําบัตรสมาชิกมูราห มิลคไดฟรี ซ่ึงบัตรสมาชิกมูราห มิลคนี้จะสามารถนําไปเก็บสะสมแตม

ทุกครั้งท่ีมีการซ้ือผลิตภัณฑมูราห มิลค เม่ือเก็บยอดสะสมแตมไดตามท่ีกําหนด จะสามารถนําแตมมา

เปนสวนลดในการซ้ือผลิตภัณฑมูราห มิลคได 
 

5.2 แอพพลิเคชั่น (Application) 

แอพพลิเคชั่นนี้จะชวยในการแจงเตือนขาวสาร กิจกรรมตางๆท่ีทางมูราห มิลคไดจัดข้ึน 

โปรโมชั่นตางๆ รวมท้ังรานจัดจําหนายมูราห มิลค และโดยเฉพาะสําหรับลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิกของมู

ราห มิลค ในแอพพลิเคชั่นจะมีการอัพเดตคะแนนวาตอนนี้ภายในบัตรสมาชิกมูราห มิลคมีแตมสะสม

อยูจํานวนเทาไร และสามารถนําไปเปนสวนลดไดอยางไรบาง เพ่ือชวยเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคาท่ี

เปนสมาชิกมูราห มิลคมากยิ่งข้ึน 
 

5.3 การสงเสริมการขาย (Promotion) 

โปรโมชั่นพิเศษ ซ้ือมูราห มิลค 7 ขวด ในราคาเพียง 229 บาท โดยจะจัดเปนชวงๆ 

ไดแก เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคา เปนเวลาครั้งละ 1 เดือน เพ่ือชวยกระตุนยอดขายใหกับ

ผลิตภัณฑ ซ่ึงโปรโมชั่นนี้สรางข้ึนเนื่องจากผลวิจัยท่ีกลุมคุณแมจะมีพฤติกรรมการซ้ือนมนอยครั้ง แต

ครั้งละจํานวนมากๆเปนจํานวน 5 ขวดข้ึนไป โดยจะติดปายประชาสัมพันธการสงเสริมการขายตาม

รานจัดจําหนายมูราห มิลค เว็บไซต และเฟซบุก 
 

5.4 กิจกรรม 1 ขวดคืนความสุขกับมูราห มิลค 

กิจกรรมท่ีรวมทําระหวางมูราห มิลคและลูกคา โดยเม่ือลูกคานําขวดเปลาท่ีลางแลว

ของมูราห มิลคมาคืนท่ีรานจัดจําหนาย จะถือวา 1 ขวดเปลามีคา 1 บาท นํามาสมทบทุนชวยเหลือ

เด็กๆในสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บานนนทภูมิ ซ่ึงนอกจากจะไดทําบุญ

ชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาศแลว ยังเปนการชวยลดภาวะโลกรอน โดยการนําขวดแกวกลับมาใชใหม 

และถือเปนการชวยประหยัดคาใชจายในการผลิตขวดแกวสําหรับมูราห มิลคดวย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพแสดงช้ินผลงานสรางสรรค 

ตารางท่ี 5-2    การวิเคราะห SWOT ของมูราห มิลค 
 

เอกลักษณองคกร (Brand Identity) 

ฉลากสินคา 

(Logo) 

 

 
 

สี 

(Color) 

 

 
                    #238747         #00a4f9          #ffcc00 
 

มาสคอต 

(Mascot) 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-2    รานจัดจําหนาย (Store) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-3    ปายคอขวด (Tag) 

 

 
 

ภาพท่ี 5-4    เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) 

 

 
 

ภาพท่ี 5-5    รถขนสงสินคา (Delivery Van) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-3    ภาพยนตรโฆษณา “มูราห มิลค สิ่งดีๆท่ีคาดไมถึง” 
 

  
 1. เด็กเพ่ิงกลับมาจากเรียนเทควันโด 

 เด็ก : หิวจัง มีอะไรกินบางนะ? 

 2. เด็กเดินไปเปดตูเย็น 

 เด็ก : เปดดูหนอยดีกวา 

  
 3. เด็กกําลังเปดตูเย็น 

 SFX : เสียงเปดตูเย็น 

 4. ภายในตูเย็นมีนมมูราห มิลควางอยู 

 เด็ก : เอะ น่ีนมอะไรเน่ีย 

  
 5. เด็กเอ้ือมมือไปหยิบนมมรูาห มิลค  

 เด็ก : ลองดูซักหนอยละกัน 

 6. เด็กเปดขวดมรูาห มลิค  

 SFX : เสียงเปดฝา 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-3    ภาพยนตรโฆษณา “มูราห มิลค สิ่งดีๆท่ีคาดไมถึง” (ตอ) 
 

  
 7. เด็กมองเขาไปในขวดมรูาห มลิค 

 เด็ก : โห.... 

 8. เด็กมองเขาไปในขวด แลวเจอกับสิ่งท่ีไมคาดคิด 

  
 9. มาสคอตกลาวตอนรับเขาสูมรูาหฟารม 

 มาสคอต : ยินดีตอนรับเขาสูมรูาหฟารม 

 SFX : เสียงนกรอง 

 10. บรรยากาศฟารม มีควายอยูบนทุงหญา 

 มาสคอต : ฟารมเลีย้งควายนมสายพันธุมูราหแหงแรกใน  

 ประเทศไทย 

  
 11. สัตวเล็กๆว่ิงเลนบนทุงหญาในฟารม 

 มาสคอต : ซึ่งเปนฟารมออรแกนิคท่ีปลอดสารเคม ี

 12. ควายมูราหกําลังกินหญาอยูบนทุง 

 มาสคอต : ตลอดกระบวนการผลติตั้งแตการปลูกพืช 

 สําหรับอาหารสตัว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-3    ภาพยนตรโฆษณา “มูราห มิลค สิ่งดีๆท่ีคาดไมถึง” (ตอ) 
 

  
 13. แสดงประเทศท่ีเลี้ยงควายมรูาห 

 มาสคอต : ควายมูราห นิยมเลี้ยงในแถบทวีปยุโรป  

 เอเชีย และทางอเมริกาใต 

 14. ควายมูราหอยูบนแทนอันดับ 1 

 มาสคอต : ซึ่งเปนสายพันธุท่ีใหนํ้านมดีและมีคณุภาพ 

 สูงสุดในบรรดาควายแมนํ้า 

  
 15. ครื่องรีดนมกําลังรดีนมควายมูราห 

 มาสคอต : และดวยการรดีนมท่ีสะอาด ปลอดภัย 

 16. มาสคอตถือเข็มฉีดยากระตุนนํ้านม 

 มาสคอต : ไมใชสารกระตุนนํ้านม 

  
 17. มาสคอตเทนมลงเครื่องพาสเจอรไรส 

 มาสคอต :รวมท้ังกระบวนการพาสเจอรไรสท่ีทันสมยั  

 จึงเกิดเปน... 

 18. นมมูราหมลิคเทลงในเครื่องพาสเจอรไรส 

 มาสคอต : มรูาห มลิค นมมรูาหพรอมดื่มพาสเจอรไรส   

 ท่ีมีรสชาติเขมขน ไมมีกลิ่นคาว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5-3    ภาพยนตรโฆษณา “มูราห มิลค สิ่งดีๆท่ีคาดไมถึง” (ตอ) 
 

  
 19. มาสคอตแนะนําสารอาหาร  

 มาสคอต : นํ้านมมูราหจะอุดมไปดวยสารอาหารท่ีมี  

 ประโยชน ไมวาจะเปนแคลเซียม โปรตีน และพลังงาน 

 20. นมกระฉอกออกจากขวด  

 มาสคอต : โดยเฉพาะแคลเซียมสงูกวานมวัวเกือบ 2 เทา! 

  
 21. เด็กมองนมท่ีกระฉอกออกมา  

 เด็ก : วาว! 

 22. เด็กดืม่นมมรูาห มลิคอยางเอร็ดอรอย  

 เด็ก : อ้ืมมมม 

  
 23. เด็กชกมือท่ีมีขวดนมทะลุจอออกมา – 

 เด็ก : อรอยดวย! 

 24. โลโก 

 โฆษก : มูราห มลิค อรอย...เกินคาด แคลเซียมสูง 

 ...เกินคิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 1 
 

ภาพท่ี 5-6    สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 2 
 

ภาพท่ี 5-7    สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 3 
 

ภาพท่ี 5-8    สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) (3) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 1 : ผูเชี่ยวชาญ 
 

ภาพท่ี 5-9    บทความ (Advertorial) (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 2 : ผูมีชื่อเสียง 
 

ภาพท่ี 5-10    บทความ (Advertorial) (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-11    สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธการสงเสริมการขาย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5-12    สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธกิจกรรม 1 ขวดคืนความสุขกับมูราห มิลค 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โบรชัวรดานนอก 
 

          
 

                             โบรชวัรดานนอก                             เนื้อหาดานใน 
 

ภาพท่ี 5-13    โบรชัวร (Brochure) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนา Landing Page 

 

 
 

หนา Home 
 

ภาพท่ี 5-14    เว็บไซต www.murrahmilk.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนา About Murrah Milk 

 

 
 

หนา News & Activity 
 

ภาพท่ี 5-14    เว็บไซต www.murrahmilk.com (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 

 

 
 

หนา Location 

 

 
 

หนา Contact Us 
 

ภาพท่ี 5-14    เว็บไซต www.murrahmilk.com (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนาแฟนเพจ 
 

   
 

เนื้อหาในแฟนเพจ 
 

ภาพท่ี 5-15    เฟสบุก (Facebook) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 1 (Sanook) 

 

 
 

รูปแบบท่ี 2 (Sanook) 
 

ภาพท่ี 5-16    แบนเนอร (Banner) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบท่ี 1 (Pantip) 

 

 
 

รูปแบบท่ี 2 (Pantip) 
 

ภาพท่ี 5-16    แบนเนอร  (Banner) (ตอ) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-17    Youtube Channel 

 

 
 

ภาพท่ี 5-18    สื่อนอกบาน (Out-of-Home Media) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                      ดานหนา                                                      ดานขาง 

 
 

ภาพท่ี 5-19    บูธชิมฟรี (Booth) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5-20    ตัวอยางชิมฟรี (Sampling) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดานหนา 

 
ดานขาง 

 

ภาพท่ี 5-21    กิจกรรมพิเศษ (Event) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โซนใหความรู 
 

 
 

กิจกรรมรวมสนุก 
 

ภาพท่ี 5-21    กิจกรรมพิเศษ (Event) (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จุดทดลองชิมฟรี 
 

 
 

จุดจัดจําหนาย 
 

ภาพท่ี 5-21    กิจกรรมพิเศษ (Event) (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5-22    โรดโชว (Roadshow) 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5-23    บัตรสมาชิก (Member Card) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-24    แอพพลิเคชั่น (Application) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการดําเนนิงานการส่ือสารการตลาด 
 

ตารางท่ี 5-4    ตารางแสดงแผนการดําเนินงานการสื่อสารของผลิตภัณฑมูราห มิลค 
 

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

 1. เอกลักษณองคกร             

 2. สื่อออนไลน             

 3. สื่อนอกบาน             

 4. สื่อสิ่งพิมพ             

 5. แบนเนอร             

 6. บูธชิมฟรี             

 7. ปายคอขวด             

 8. กิจกรรมพิเศษ             

 9. โรดโชว             

 10. บัตรสมาชิก             

 11. การสงเสริมการขาย             

 12. กิจกรรม 1 ขวด คืนความสุข             

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาจุลนิพนธเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑมูราห 

มิลค” โดยมีวัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาดคือ เพ่ือสรางการรูจัก การรับรู และการทดลองดื่ม

ผลิตภัณฑ รวมท้ังปรับทัศนคติของนมควายในทางท่ีดี ดังนั้นจึงตองการทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติ

ท่ีมีตอผลิตภัณฑนมควาย และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของกลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาวางกลยุทธ 

แผนการตลาด และชองทางการสื่อสารการตลาดท่ีเหมาะสมและตรงกลุมเปาหมาย มีจุดมุงหมายให

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวและเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารสูงสุด 

 

ขอเสนอะแนะและปญหาท่ีพบ 
 

 1. ผลิตภัณฑนมควาย เปนสิ่งแปลกใหมในตลาด ซ่ึงคนสวนมากยังไมรูจัก ทัศนคติท่ีคน

ไทยมีตอนมควายนั้นจึงเปนไปในทางลบ การสรางความนาเชื่อถือใหกับแบรนด และผลิตภัณฑจะชวย

ใหกลุมเปาหมายเกิดความม่ันใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเม่ือกลุมเปาหมายเปนกลุมคุณแมท่ี

เลือกซ้ือนมใหลูก จึงตองยิ่งเพ่ิมความนาเชื่อถือใหมากข้ึน เชนการเลือกใชชองทางใหเหมาะสม ไดแก 

นิตยสารท่ีเก่ียวของกับแมและเด็ก และบทความตางๆ ซ่ึงสื่อเหลานี้จะชวยเพ่ิมความม่ันใจใหกับกลุม

คุณแมมากยิ่งข้ึน 

 2. การหาวิธีการทําใหกลุมเปาหมายเปดใจยอมรับ เนื่องจากเม่ือพูดถึงนมควาย คน

สวนมากจะมีความคิดเชิงลบ จึงตองพยายามท่ีจะหาชองทางท่ีจะใหขอมูลท่ีถูกตองกับกลุมเปาหมาย 

และทําใหกลุมเปาหมายเกิดการทดลองชิม 

 3. จากผลวิจัย ผูท่ีเคยดื่มมูราห มิลค กลาววาไมซ้ือดื่มตอ เหตุผลคือ หาซ้ือยาก 

เนื่องจากมูราห มิลคมีสถานท่ีจัดจําหนายแคเพียงมูราหเฮาสเพียง 2 สาขาเทานั้น ไดแก สาขา

ฉะเชิงเทรา และสาขารามคําแหง การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายจะชวยใหมูราห มิลคเปนท่ีรูจัก พบ

เห็น และเกิดการบริโภคมากข้ึน 
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บรรณานุกรม 

 

ชื่นจิตต แจงเจนกิจ. IMC & Marketing communication. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเลิฟ แอนด 

ลิฟท จํากัด, 2543. 

ธงชัย สันติวงษ. พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช  

จํากัด, 2540 

เสรี วงษมณฑา. ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิ์พัฒนา, 2540. 

 

บุริม โอทกานนท. การศึกษาการตลาดมูราหฟารมกับผลิตภัณฑนมควาย.  

เขาถึงเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก www.inside.cm.mahidol.ac.th 

สํานักงานปศุสัตวเขต 9 กรมปศุสัตว. “นมควาย” คุณคาจากควายสงถึงคน.  

เขาถึงเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก www.region9.dld.go.th 

Food Intelligence Center. สถานการณการผลิตนมในประเทศไทย. 

เขาถึงเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก www.fic.nfi.or.th 

Food Intelligence Center. สถานการณการผลิตและการตลาดนมโลก. 

เขาถึงเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก www.fic.nfi.or.th 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบงานสรางสรรค 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑมูราห มิลค ของมูราหฟารม 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงงานจุลนิพนธของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค โดยประกอบไปดวย 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 : พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม 

สวนท่ี 3 : ความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย 

สวนท่ี 4 : ประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย 

สวนท่ี 5 : พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.1) อายุ    

  21-30 ป      31-40 ป      41-50 ป 

1.2) ระดับการศึกษา   

  มัธยมศึกษา      ปวส / อนุปริญญา     ปริญญาตรี 

  สูงกวาปริญญาตรี     อ่ืนๆ........................ 

1.3) จํานวนบุตร  ………… คน     อายุ ................... ป 

1.4) อาชีพ    

  ขาราชการ-รัฐวิสาหกิจ    พนักงานบริษัท     ธุรกิจสวนตัว 

  แมบาน      นักเรียน / นักศึกษา    

  อ่ืนๆ........................ 

1.5) รายไดตอเดือน   

  ต่ํากวา 10,000 บาท    10,001–30,000 บาท  

  30,001–50,000 บาท   50,001–80,000 บาท  

  80,001 บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 : พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนม 

2.1) ทานซ้ือนมใหลูกบอยแคไหนใน 1 สัปดาห 

  ไมซ้ือเลย     1–2 ครั้ง     3–4 ครั้ง   

  5–6 ครั้ง     มากกวา 6 ครั้ง 

2.2) ทานซ้ือนมใหลูกครั้งละก่ีขวด,กลอง 

  1–2 ขวด,กลอง    3–4 ขวด,กลอง    มากกวา 5 ขวด,กลองข้ึนไป 

2.3) ทานซ้ือนมใหลูกตอขวด,กลองในราคาเทาใด 

  10 บาท หรือนอยกวา    11–20 บาท     21–30 บาท 

  31–40 บาท     41–50 บาท     50 บาทข้ึนไป 

2.4) กลุมหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือนมใหลูกของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ตัวทานเอง     เพ่ือน หรือคนรูจัก   แพทย หรือผูเชี่ยวชาญ 

  ลูก     สื่อตางๆ     พนักงานขาย   

  อ่ืนๆ........................ 

2.5) แหลงขอมูลใดท่ีทานคิดวานาเชื่อถือในการประกอบการตัดสินใจซ้ือนมใหลูก  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  คําแนะนําในอินเตอรเน็ต     โฆษณา   

  เพ่ือนหรือคนรูจักท่ีมีประสบการณ    คําแนะนําจากพนักงานขาย 

  คําแนะนําจากแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ    อ่ืนๆ........................ 

2.6) ทานเลือกซ้ือนมยี่หอใดใหลูกดื่มเปนประจํา เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................ 

2.7) ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือนมใหลูกทานดื่ม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับการเปดรับสื่อในชีวิตประจําวัน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 รสชาต ิ      

 คุณคาทางสารอาหาร      

 การใหขอมูลของสินคา      

 ความปลอดภัย      

 ความแปลกใหม      

 ลูกชอบ      

 ราคาท่ีเหมาะสม      
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 บรรจุภัณฑ      

 หาซ้ือไดงาย      

 การโฆษณา / โปรโมชั่น      

 การใหทดลองชิมสินคา      

 

สวนท่ี 3 : ความรู และทัศนคติตอผลิตภัณฑนมควาย 

3.1) ทานรูจักผลิตภัณฑนมควายหรือไม 

  รูจัก    ไมรูจัก 

3.2) ทานทราบหรือไมวานมควายมีประโยชนอยางไร 

  ทราบ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………..….. 

  ไมทราบ 

3.3) ทานมีความรูสึกตอนมควายอยางไร 

ดานภาพลักษณ     …………………………..………………………………………………………………………. 

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

ดานสารอาหาร       …………………………………………………………………………………………………. 

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

ดานรสชาติและกลิ่น ………………………………….……………………………………………………………….                    

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

 

3.4) ทานเคยดื่มนมควายหรือไม  

   เคย  เพราะ …………………………………………………………….……………………………….. 

  ไมเคย  (ขามไปขอ3.6) 

3.5) ปจจุบันทานยังดื่มนมควายอยูหรือไม 

   ดื่มอยู เพราะ ……………………………………………………….…………………………………….. 

  ไมดื่ม เพราะ ……………………………………………………….…………………………………….. 

3.6) ทานมีความรูสึกอยางไร ถาลูกของทานดื่มนมควาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.7) ทานทราบหรือไมวานมควายไดมาจากควายสายพันธุใด 

  ทราบ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………….. 

  ไมทราบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

 

สวนท่ี 4 : ประเด็นการโนมนาวใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนมควาย 

แนวคิดท่ี 1   :  นมควายมูราห เปนนมท่ีใหสารอาหารสูงกวานมชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

แคลเซียม โปรตีน และใหพลังงานท่ีเหมาะกับการเจริญเติบโตของเด็ก 

สารอาหารจากนมแตละประเภท 

 

 

 

 

   
ที่มา : กลุมวิจยัและพัฒนากระบอื สํานกัพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว 

 

แนวคิดท่ี 2   :  นมควายมูราห เปนนมท่ีมีความเขมขนสูง จึงทําใหนมมูราหมีรสชาติเขมขน 

หอมมันจากนมแทๆ และไมมีกลิ่นคาวรบกวนใจ 

แนวคิดท่ี 3   :  นมสดใหมจากควายมูราห ซ่ึงเปนควายนมสายพันธุแมน้ํามีถ่ินกําเนิดจาก

อินเดีย รักความสะอาด และชอบแชในน้ําสะอาดเสมอ และยังใหน้ํานมดีท่ีมีคุณภาพ โดยเลี้ยงใน

ฟารมปศุสัตวอินทรียท่ีปราศจากสารเคมี 

ควายมูราห 

    
 

แนวคิดท่ี 4   :  นมควายมูราห เปนนมท่ีมีความแปลกใหมไมเหมือนใคร บรรจุอยูในขวดแกว

ใสสวยงามในรูปแบบของนมพาสเจอรไรซ และยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูท่ีแพแลคโตสในนมวัว 

 

 

 

 

 

สารอาหาร นมควาย นมวัว นมแพะ 

แคลเซียม (iu) 195 120 100 

โปรตีน (grm) 4.5 3.2 3.1 

พลังงาน (Kcal) 110 66 60 
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จากแนวคิดขางตนนี้ ทานจะใหคะแนนความสามารถโนมนาวใจทานในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑจากนมควายก่ีคะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 

แนวคิดท่ี 1 ให ............. คะแนน  

เพราะ ………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

แนวคิดท่ี 2 ให ............. คะแนน 

เพราะ …………………………………………….…………………………………………….………………………………………. 

แนวคิดท่ี 3 ให ............. คะแนน 

เพราะ …………………………………………………….……….……………………………………………………………………. 

แนวคิดท่ี 4 ให ............. คะแนน  

เพราะ ……………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

 

สวนท่ี 5 : พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

5.1) ชวงเวลาใดท่ีทานมีการเปดรับสื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  06.01–11.00 น.    11.01–16.00 น.   16.01–20.00 น.  

  20.01–00.00 น.   00.01–06.00 น. 

5.2) ในชีวิตประจําวันทานเปดรับสื่อทางชองทางตอไปนี้มาก – นอยเพียงใด 
 

รายการสื่อ 
ระดับการเปดรับสื่อในชีวิตประจําวัน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 โทรทัศน      

 วิทยุ      

 อินเตอรเน็ต      

 หนังสือพิมพ      

 นิตยสาร      

 ใบปลิว / แผนพับ      

 จดหมาย      

 SMS / Email      

 พนักงานขาย      

 สื่อนอกสถานท่ี      

 การจัดกิจกรรมพิเศษ      
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5.3) Social media ท่ีทานใชเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   Facebook    Twitter          Line           Blog , Webboard 

   Instagram    WhatsApp          อ่ืนๆ.......................... 

5.4) Website ท่ีทานเขาใชเปนประจํา   

1) ................................... 2) .................................. 3) ...................................  
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