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13530410 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง     : การสรางแบรนดผลิตภัณฑผักอัดเม็ด“วีไบโอเวกก้ี” 

 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการสรางแบรนดของผลิตภัณฑผัก

อัดเม็ด ตราวีไบโอเวกก้ี ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีเปนสุดยอดทางธุรกิจนวัตกรรมตัวหนึ่ง ในปจจุบัน

ผลิตภัณฑแบรนดนี้ไดมีการขยายชองทางการจัดจําหนายท่ีกวางขวางมากข้ึน เพ่ือใหเขากลุมลูกคาท่ี

หลากหลาย แตก็ยังไมเปนท่ีรูจักมากนักในทองตลาดท่ีเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

การศึกษาเพ่ือการทําจุลนิพนธในครั้งนี้จึงหยิบยกเอาผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีมาใชเปน

กรณีศึกษาเพ่ือการสรางตราสินคา ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การออกแบบ รวมไปถึงการทําวิจัยตางๆ

ท้ังหมด เพ่ือนํามาวางแผนการสรางสรรคการสื่อสารการตลาดและสรางสรรคชิ้นงานข้ึน เพ่ือใหได

ผลสําเร็จตามท่ีวางแผนเอาไว 

โดยเริ่มจากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี จากนั้นจึงนํา

ขอมูลตางๆ ไปทดสอบและคนหาความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑจากกลุมเปาหมาย ท้ังในกลุมท่ี

รับประทานผักและไมรับประทานผัก ดวยการทําวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม รวมถึงการทําวิจัย

เชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณกลุมลูกคาท่ีเคยใชผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจากการทําวิจัย

ท้ังสองสวนพบวากลุมเปาหมายเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคผัก และสวนใหญมีความกังวลวา

รางกายจะไดรับสารอาหารและวิตามินไดไมเพียงพอ รวมถึงทราบความคาดหวังของกลุมผูบริโภคสวน

ใหญก็คือ ความตองการไดรับสารอาหารจากผักครบท้ัง 5 สี  

ดังนั้นการสรางแบรนดจึงเกิดข้ึนภายใตแนวคิด “Get Ready Veg Ready” หรือเตรียม

สุขภาพรางกายใหพรอมไปพรอมกับเหลาผัก 5 สี เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรูจักและเขาใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ โดยเนนการสรางสรรคสื่อท่ีสามารถสรางการสื่อสารโตตอบระหวางแบรนดกับ

กลุมเปาหมายได (Interactive Media) ควบคูกับการใชสื่อหลักเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวาง

ยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมีการสรางสรรคสื่อแบบบูรณาการ เชน สื่อกิจกรรมพิเศษ (Event), สื่อนอกบาน 

(Out-Of-Home), อินเตอรเน็ต (Internet), สื่อสิ่งพิมพ เปนตน เพ่ือใหการสรางสรรคการสื่อสาร

การตลาดท่ีใชเพ่ือการสรางแบรนดผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  เพราะความกรุณาจากอาจารยพชรพล สุวรรณกูฏ ซ่ึง

เปนอาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธท่ีใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

ขาพเจา รวมท้ังขอขอบพระคุณอาจารยวราธร เจนจรัสสกุล อาจารยณัทภัค เวชกามา อาจารยกฤต

ศิลป เจริญธรรมโชค และอาจารยยุทธพันธ วนสาทิส ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณวิริยะ พรทวีวัฒน และ คุณเกษคง พรทวีวัฒน หนึ่งในเจาของธุรกิจ

ผลิตภัณฑไบโอเวกก้ี ท่ีกรุณาใหขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการทําจุลนิพนธครั้งนี้จนสําเร็จลุลวง

ดวยดี 

ขอบคุณเพ่ือนรักท้ังจากศิลปากรและเบญจมราชานุสรณ ท่ีคอยเปนท่ีปรึกษา ใหความ

ชวยเหลือ และเปนหนึ่งในกําลังใจสําคัญท่ีชวยใหจุลนิพนธครั้งนี้สําเร็จดวยดี 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ พอ และ แม ท่ีเปนแรงสนับสนุนหลักของลูก ท้ังแรงกาย

และแรงใจ รวมถึงเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยใหลูกประสบความสําเร็จในวันนี้ 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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สารบัญ 
หนา 

บทคัดยอ      ง 

กิตติกรรมประกาศ     จ 

บทท่ี 1 บทนํา     1 

 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา             1 

 วัตถุประสงค             3 

 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     4 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ     4 

 ข้ันตอนการศึกษา     4 

 แผนการดําเนินงาน     5 

 นิยามศัพท     6 

บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ     7 

 แนวความคิดเก่ียวกับการสรางตราสินคา     7 

 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว   13 

 แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค   15 

 ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค   19 

 แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด   26 

บทท่ี 3 การเก็บขอมูล   29 

 วิธีดําเนินการวิจัย   29 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   29 

 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย   30 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา   30 

 การเก็บรวบรวมขอมูล   31 

 การวิเคราะหขอมูล   31 

 การนําเสนอขอมูล   31 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา   32 

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   32 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   33 

 สรุปผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ   48 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 สารบัญ 
หนา 

บทท่ี 5 กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน   50 

 ขอเท็จจริงและท่ีมา   50 

 แนวคิดหลักในการสรางสรรค   50 

 กลุมเปาหมาย   51 

 คูแขง   51 

 วัตถุประสงคในการสื่อสาร   51 

 งานอัตลักษณองคกร   52 

 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด   54 

บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   76 

บรรณานุกรม   77 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก    แบบสอบถาม   79 
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สารบัญตาราง 

 

ตาราง                               หนา 

1-1 แผนการดําเนินงาน     5 

4-1 จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ   33 

4-2 จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอายุ   34 

4-3 จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา   34 

4-4 จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ   34 

4-5 จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานะ   35 

4-6 จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามรายได   35 

4-7 จํานวน รอยละท่ีทราบถึงปริมาณการรับประทานผักตอวัน   36 

4-8 จํานวน รอยละท่ีทราบถึงขอมูลการรับประทานผัก 5 สี   36 

4-9 จํานวน รอยละท่ีทราบถึงขอมูลเก่ียวกับสารไฟโตนิวเทรียนท   37 

4-10 จํานวน รอยละท่ีทราบถึงขอมูลเก่ียวกับกากใยจากผัก   37 

4-11 จํานวน รอยละพฤติกรรมการรับประทานผัก   37 

4-12 จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลายชนิด แยกตามประโยชนท่ีตองการไดรับ   38 

4-13 จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลากหลายชนิด แยกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ  

 ปริมาณท่ีไดรับตามเกณฑ   38 

4-14 จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลากหลายชนิด แยกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

 การรับประทานผักครบ 5 สี   38 

4-15 จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลากหลายชนิด แยกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

 การไดรับกากใย   39 

4-16 จํานวน รอยละแยกตามสาเหตุท่ีรับประทานผักบางชนิดและไมรับประทาน   39 

4-17 จํานวน รอยละแยกตามความกังวลเก่ียวกับรับประทานผักบางชนิดและไมรับประทาน   40 

4-18 จํานวน รอยละการรับรูตราสินคาผลิตภัณฑเสริมอาหาร   40 

4-19 จํานวน รอยละพฤติกรรมการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร   40 

4-20 จํานวน รอยละปริมาณในการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร   41 

4-21 จํานวน รอยละเหตุผลท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริม   41 

4-22 จํานวน รอยละวิธีการคนหาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ   42 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

“ผัก” เปนสวนประกอบสําคัญในกลุมอาหารหลัก5หมู ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอ

รางกายมนุษย ซ่ึงทางองคการอนามัยโลก (อังกฤษ: World Organization Health ตัวยอ: WHO) ได

ประกาศกําหนดเกณฑการบริโภคผักวาเราควรรับประทานผักใหไดประมาณ 400 กรัมตอวันหรือ

ประมาณวันละ 4-6 ทัพพี ในประเทศไทยไดมีการสํารวจปริมาณการบริโภคผักของประชากรพบวา

คาเฉลี่ยโดยรวมในการบริโภคประมาณ 180 กรัมตอวัน ซ่ึงเปนปริมาณท่ีต่ํากวาเกณฑอยางมากและ

จากการสํารวจปริมาณกลุมคนอายุ 15 ปบริบูรณข้ึนไปท่ีบริโภคผักอยางเพียงพอโดยสํานักงานสํารวจ

สุขภาพประชาชนไทย(สสท.) พบวาท้ังประเทศมีเพียง 17.7 เปอรเซ็นต ท่ีบริโภคผักอยางเพียงพอตอ

หนึ่งวัน  

ภาพท่ี 1-1    แสดงคาเฉลี่ยประชากรท่ีบริโภคผักอยางเพียงพอ 

ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 โดยสํานักงานสํารวจสุขภาพ   ประชาชนไทย 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฏาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.ebooks.in.th/ 

     จากสภาวะดังกลาวท่ีพบวาคนไทยบริโภคผักไมเพียงพอจึงสงผลใหเกิดโครงการรณรงค

ตางๆท่ีใหคนไทยหันมาเห็นความสําคัญและบริโภคผักใหมากข้ึน แตในขณะเดียวกันกลุมผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพก็มีการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่องเชนกัน สาเหตุเพราะกลุมผลิตภัณฑ

เหลานี้ไดมีการระบุถึงสรรพคุณท่ีชวยทดแทนสารอาหารตางๆได มีการยอมรับในวงกวาง ประกอบกับ

ในปจจุบันผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถหาซ้ือไดงาย สะดวกในการรับประทาน มีการใชสื่อโฆษณา

และประชาสัมพันธตางๆอยางแพรหลาย แมจะมีผลิตภัณฑเสริมอาหารออกมาในรูปแบบหรือสูตร
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ตางๆท่ีหลากหลายมากข้ึนสวนใหญก็ยังคงมีสวนประกอบท่ีเปนเคมีภัณฑอยูสูง จึงทําใหผูบริโภค

จํานวนไมนอยไดรับผลขางเคียงจากผลิตภัณฑกลุมนี้ เพราะผลิตภัณฑเสริมอาหารบางตัวนั้นก็ไม

สามารถรับประทานติดตอกันเปนเวลานานไดแตเม่ือรางกายของเราขาดสารอาหารบางตัวจากการไม

รับประทานผักจึงทําใหไมสามารถหยุดใชผลิตภัณฑอาหารเสริมได ทําใหผูบริโภคจํานวนไมนอยท่ี

พยายามเลือกหาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนธรรมชาติแตใหสารอาหารหรือวิตามินใกลเคียงกับสารอาหาร

ท่ีรางกายตองการไดรับจากผักใหไดมากท่ีสุด  

    จึงมีกลุมคนกลุมหนึ่งท่ีไดนําปญหาจากเรื่องท่ีกลาวไปเบื้องตนไปวิเคราะหและคิดคนจน

เกิดเปนธุรกิจนวัตกรรมแนวใหมเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับผู ท่ีไมรับประทานผัก 

รับประทานผักนอย รวมถึงผูท่ีสนใจเรื่องสุขภาพท่ีตองการสารอาหารจากผักใหเพียงพอในแตละวัน 

โดยท่ีรางกายจะไมไดรับอันตรายจากความเปนเคมีภัณฑ ซ่ึงนั่นก็คือผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ด

วีไบโอเวกก้ี 

     ผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี (Vbioveggie) คือ การนําผักผงท่ีผาน

กระบวนการแปรรูปใหแหงจากผักสดแลวอัดใหอยูในรูปแบบเม็ด โดยเครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ผานการคิดคนและพัฒนาเครื่องจักรโดยทีมผูบริหารของบริษัท ซ่ึงเปนกระบวนการเดียวท่ี

สามารถรักษาคุณคาสารอาหารไวไดมากท่ีสุด ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP (การผลิตอาหาร

ตามหลักเกณฑท่ีดี  และมาตรฐาน HACCP (การรับรองระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ี

ตองควบคุมในการผลิตอาหาร) โดยความรวมมือระหวางผูผลิตและมูลนิธิโครงการหลวงในการชวยกัน

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผักผลไม ท่ีมีมากเกินความตองการของตลาด  ซ่ึงเปนการชวยเกษตรกรชาวเขา

อีกชองทางหนึ่ง  

    ผักผลไมตาง ๆ ท่ีนํามาผานกระบวนการแปรรูปเปนผง ไดแก  ผักโขม (Spinach), ผักชี

ฝรั่ง (Parsley), บล็อกโคลินี่ (Broccolini), ผักชีลอม (Fennel), เซเลรี่ (Celery), บีทรูท (Beetroot), 

ตนหอมญี่ปุน (Japanese Bunching Onion), พริกหวาน (Sweet Pepper), ฟกทองญี่ปุน

(Japanese Pumpkin), มะเขือเทศเชอรรี่ (Cherry Tomato), แครอท (Carrot), กะหล่ําปมวง (Red 

Cabbage)  ซ่ึงเปนผักท่ีมีคุณภาพ ไมมีสารตกคาง โดยมูลนิธิโครงการหลวงควบคุมการเพาะปลูกตาม

มาตรฐานรับรองแหลงผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practice) โครงการความปลอดภัยอาหาร 

(Food Safety) ดานพืช  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงทําใหผูบริโภคเชื่อม่ัน

ในความปลอดภัยได  

     การศึกษาโครงการจุลนิพนธนี้จึงไดนําผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี มาเปน

กรณีศึกษาในการสรางตราสินคาใหกับผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีเปนทางเลือกใหมใหกับกลุมผูบริโภคท่ี

ประสบปญหาในเรื่องของการไมรับประทานผักหรือรับประทานผักไดนอยแตตองการใหรางกายไดรับ

สารอาหารและประโยชนตางๆใกลเคียงจากการไดรับประทานผักจริงๆ รวมถึงกลุมท่ีนิยมบริโภค
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อาหารเสริมอยูแลวใหเกิดความสนใจและใหผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีเปนหนึ่งในตัวเลือกสําคัญ

ของคนกลุมนี้ ผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีมีสวนประกอบหลัก คือ ผักเมืองหนาว 12 ชนิด ท่ีเปน

ซ่ึงผักท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบหลัก ก็เปนผลผลิตจากโครงการหลวง โดยกระบวนการผลิตในข้ันตอน

ตางๆ จนออกมาเปนตัวผลิตภัณฑก็ไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) อยางถูกตอง 

     เนื่องจากผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตองการของ

คนทุกกลุม ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ ท้ังในดานของผลิตภัณฑท่ีมีความเปนธรรมชาติ ประกอบ

จากผักแทๆถึง 12 ชนิด มีผักครบท้ัง 5 สีจําเปนท่ีรางกายตองการ (ไฟโตนิวเทรียนท) อีกท้ังผลิตภัณฑ

นี้ยังเก็บรักษากากใยจากผักไดในปริมาณท่ีพอเหมาะอีกดวย  

    จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑแมจะมีความโดดเดนอยูมากแตแนนอนวา ผลิตภัณฑเสริม

อาหารท่ีเปนเคมีภัณฑบางแบรนด ก็มีการใชคุณสมบัติเดียวกันกับผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

เชน เรื่องสารไฟโตนิวเทรียนท ท่ีไดรับจากผัก 5 สี มาใชในการสื่อสารการตลาดเพ่ือครองใจหรือให

เขาถึงกลุมผูบริโภค  

    ดังนั้นการจะเริ่มสรางตราสินคาของผลิตภัณฑผักอัดเม็ดใหเขาถึงกลุมท่ีมีกําลังและอํานาจ

ในการตัดสินใจซ้ือใหประสบผลสําเร็จจึงตองอาศัยการทําสํารวจเพ่ือศึกษาความตองการท่ีแทจริงและ

ทัศนคติ รวมถึงกลุมเปาหมายหลักกลุมแรกท่ีจะเขาไปทําความรูจักและพัฒนาใหเปนลูกคาจริง 

     การสรางตราสินคานอกจากจะตองอาศัยการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค

แลว ในปจจุบันการวิเคราะหถึงสื่อตางๆท่ีจะนํามาเลือกใชในการสรางตราสินคายังมีความจําเปนอยาง

มาก เนื่องการการเปดรับสื่อของกลุมคนวัยตางๆ มีความแตกตางกันท่ีชัดเจนมากข้ึน ผูบริโภค

ตองการผลิตภัณฑท่ีบงบอกความเปนตัวตนมากข้ึน ตองการไดรับสิ่งตางๆจากแบรนดมากข้ึน ดังนั้น

การสรางแบรนดใหกับผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีซ่ึงเปนผลิตภัณฑใหมใหกลายเปนผลิตภัณฑ

ทางเลือกใหมท่ีเขาไปสูใจผูบริโภคและเปนท่ีรูจักไปจนถึงการเกิดการซ้ือใช จึงตองมีการวิเคราะหถึง

เรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ และการใชสื่อชนิดตางๆ เพ่ือสรางสื่อใหตอบสนองและเขาถึงกลุมเปาหมาย

ไดอยางถูกตองใหมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมการรับประทานผักและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

2. เพ่ือศึกษาการสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมายเพ่ือนํามาเลือกชองทางและ

เครื่องมือการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
 

การศึกษาเรื่องการสรางตราสินคาผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี มุงเนนการศึกษาใน

เรื่องการสรางภาพลักษณและตัวตนใหกับแบรนด โดยผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆไปยังกลุม

ผูบริโภคเปาหมาย โดยศึกษาขอมูลท่ีไดท้ังหมดจากตัวผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีและจากการ

สํารวจจากกลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม   

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. มีการสรางตราสินคาท่ีเหมาะสมใหกับผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

2. กลุมเปาหมายรับรูและเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑจากภาพลักษณท่ีถูกสรางข้ึน 

3. สรางเครื่องมือและเลือกชองทางการสื่อสารไดเขาถึงกลุมเปาหมายอยางถูกตอง 

4. กระตุนยอดขายใหเกิดกับผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

 

ข้ันตอนการศึกษา 
 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3. ออกแบบชุดคําถามในการวิจัย 

     ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะใชใน“การ 

สรางแบรนดของผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี” โดยใชวิธีการวิจัย 2 แบบ คือ 

          3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(in-depth Interview) กับลูกคาท่ีเคยใชผลิตภัณฑ และกลุมเจาของธุรกิจ 

 3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสุม มีรายละเอียด ดังนี้ 

โดยทําแบบสอบถาม 100 ชุด กับกลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพ 

4. ทําการวิจัยกับกลุมเปาหมาย 

5. นําเสนอผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปวางแผนการสื่อสาร 

5.1 นําเสนอการวิจัยเชิงปริมาณจากขอเท็จจริงท้ังหมด 

5.2 นําเสนอทิศทางในการวางแผนการสื่อสารท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลวิจัย 

6. สรางเครื่องมือการสื่อสารการตลาดตามท่ีวางแผนไว 

7. ปรับปรุงแกไขชิ้นงานตามคําแนะนํา 

8. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ศึกษาขอมูลท่ีสนใจและเสนอหัวขอจุลนิพนธ          

 รวมรวมเอกสาร วิเคราะหและศึกษาขอมูลจาก 

 ผลิตภัณฑ      

         

 จัดทําแบบสอบถามและนําไปสัมภาษณกลุม 

 ตัวอยาง 

         

 สรุปผลการวิจัยและวิเคราะหผลท้ังหมดท่ีได 

 จากการสํารวจ 

         

 กําหนดกลยุทธการสื่อสาร          

 ออกแบบและสรางเครื่องมือการสื่อสาร 

 การตลาด 

         

 ปรับปรุงแกไขชิ้นงานและนําเสนอภาพรวม  

 ท้ังหมด 

         

 จัดทํารูปเลมเอกสาร          

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท 

 

ผลิตภัณฑผักอัดเม็ด    หมายถึง ผักสดท่ีนํามาผลิตดวยกระบวนการทําใหแหงดวย

ความรอน อุณหภูมิต่ํา โดยไมท้ิงกากใยของผักผลไม และนํามาบดเปนผง จากนั้นจึงนํามาอัดรวมกัน

ใหเปนผลิตภัณฑรูปแบบเม็ด 

 

ไฟโตนิวเทรียนท    หมายถึง สารเคมีท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีพบเฉพาะในพืช สารกลุมนี้

อาจเปนสารท่ีทําใหพืชผักชนิดนั้นๆ มีสี กลิ่นหรือรสชาติท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว สารพฤกษเคมี

เหลานี้หลายชนิดมีฤทธิ์ตอตานหรือปองกันโรคบางชนิดและโรคสําคัญท่ีมักจะกลาวกันวาสารกลุมนี้

ชวยปองกันไดคือ “โรคมะเร็ง” กลไกการทํางานของสารพฤกษเคมีเม่ือเขาสูรางกายอาจเปนไปโดย

การชวยใหเอ็นไซมบางกลุมทํางานไดดีข้ึน เอ็นไซมบางชนิดทําหนาท่ีทําลายสารกอมะเร็งท่ีเขาสู

รางกาย มีผลทําใหสารกอมะเร็งหมดฤทธิ์ ซ่ึงปจจุบันพบสารพฤกษเคมีแลวมากกวา 15,000 ชนิด 

 

ผัก 5 สี    หมายถึง กลุมของผักสีขาว สีแดง สีมวง สีเหลือง และสีเขียว ท่ีมนุษยควร

รับประทานใหครบท้ัง 5 สี ซ่ึงผักกลุมนี้จะใหสารอาหารจําเปนตอรางกายควรไดรับก็คือ สารไฟโตนิว

เทรียนท 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเรื่องการสรางตราสินคาของผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี ผูจัดทําไดนํา

แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาเปนสวนในการวางกรอบแนวคิดและสนับสนุนเนื้อหา 

ท่ีตองการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีและแนวความคิดดังนี้ คือ 

 

1. แนวความคิดเก่ียวกับการสรางตราสินคา 

2. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 

3. แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

4. ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

5. แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 

 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการสรางตราสินคา  
 

ความหมายของตราสินคานั้น Philip Kotler (ฟลลิป โคทเลอร) (2003) กลาววา ตรา

สินคาหมายถึงชื่อ คําพูดสัญลักษณ รูปลักษณ ซ่ึงถูกสรางข้ึนเพ่ือใชในการระบุถึงสินคาหรือบริการ

ของผูขายรายใดรายหนึ่ง และถือเปนสิ่งท่ีสรางใหสินคามีความเเตกตางจากคูเเขงอีกดวย ซ่ึง

ประกอบดวยองคประกอบ 6 อยาง คือ 

1. ลักษณะภายนอกของสินคา (Attribute) คือ ท่ีสามารถทําใหเกิดการจดจําได 

2. คุณประโยชนของสินคา (Benefit) คือ ประโยชนใชสอยของสินคา 

3. คุณคาของสินคา (Value) คือ สิ่งท่ีทําใหรูสึกวาใชสินคาแลวเกิดความภูมิใจ 

4. วัฒนธรรม (Culture) คือ สิ่งท่ีตราสินคาตองการใหผูบริโภครับรู 

5. บุคลิกภาพของสินคา (Personality) คือ สิ่งท่ีบงบอกถึงบุคลิกภาพตามสินคาท่ีใช 

6. ผูใช (User) สินคาสามารถบอกกลุมเปาหมายหลักได 

David Ogilvy กลาววาตราสินคา คือสัญลักษณท่ีซับซอน เปนการรวบรวมความรูสึกท่ีมี 

ตอรูปรางหนาตาของตราสินคา ตอชื่อ ตอบรรจุภัณฑ ตอราคา ความเปนมา ชื่อเสียง เเนวทางการ

โฆษณา ตราสินคาจึงเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดดวยความรูสึกของผูบริโภคท่ีใชตราสินคาและมีประสบการณ 

กับตราสินคานั้น (ริต พันธุทวีและคนอ่ืนๆ : 2549) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นอกจากนี้ยังมีผูท่ีใหความหมายของตราสินคาไวหลากหลายทัศนะ คือในเรื่องของ ชื่อ เง่ือนไข 

รูปลักษณ สัญลักษณ เครื่องหมายตางๆ ท่ีรวมกันแลวสามารถบอกถึงความแตกตางของสินคาไปจาก

สินคาอ่ืนๆ หรือหมายถึง ชื่อ คํา เครื่องหมาย สัญลักษณ การออกแบบ หรือการประสมประสานสิ่ง

ตางๆ ดังกลาวขางตน เพ่ือทําใหเห็นวาสินคาและบริการของผูขายคืออะไร (เสรี วงษมณฑา : 2540) 

     ตราสินคามีความหมายใน 2 ระดับดวยกัน คือ 

     1) ระดับรูปธรรม หมายถึง สัญลักษณ เครื่องหมายการคา ชื่อเรียกของสินคา ท่ีสามารถ

สรางความแตกตางใหกับตราสินคา (Brand Differentiation) ไดอยางสรางสรรค ทําใหลูกคาเกิดการ

จดจําตราสินคาได ใชเพ่ือสรางสินคาใหมีความแตกตางไปจากสินคาอ่ืนๆ 

     2) ระดับนามธรรม คือ คุณคาหลัก (Core Value) ท่ีบงบอกใหรูวาตราสินคานี้คืออะไร 

และเปนอัตลักษณเฉพาะท่ีตราสินคาอ่ืนๆ โดยเฉพาะคูแขง ไมสามารถลอกเลียนแบบหรือกลาวอางได

และเปนสิ่งท่ีอยูขามกาลเวลา (วงหทัย ตันชีวะวงศ, 2548) 

     จากความหมายของตราสินคาจากการใหนิยามของบุคคลดังกลาว จะเห็นไดวาตราสินคา

นั้น หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนสินคาหรือบริการ โดยมีเปาหมายเพ่ือตองการให

ตราสินคานั้นมีความแตกตางจากคูเเขงขันรายอ่ืนๆ โดยข้ึนอยูกับผูบริโภควาจะมีความรูสึกอยางไรตอ

ตราสินคา มีการรับรูและมีประสบการณตอสินคาหรือบริการนั้น เพราะผูบริโภคแตละคนยอมมี

ความรูสึกตอตราสินคาเดียวกันอยางแตกตางกันไป ตราสินคาจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการสรางความ

แตกตางใหกับธุรกิจ 

    กระบวนการสรางตราสินคา (Branding Process) 

     การสรางตราสินคาเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในลักษณะกระบวนการมีข้ันตอนมีการเริ่มตน

อยางเปนระบบและเก่ียวของอยางลึกซ้ึงกับศาสตรอ่ืนๆหลายแขนงโดยเฉพาะดานจิตวิทยา

(Psychology) สังคมวิทยา (Sociology) และพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หลักการ

สําคัญของการสรางตราสินคา คือ การนําศาสตรตางๆเขามาประยุกตปรับใช เพ่ือนําองคประกอบท่ี

สัมผัสจับตองไดของตัวสินคา (Tangible) มาเปลี่ยนเปนคุณคาของตราสินคา การสรางตราสินคาไมได

เปนการสรางเพียงแคชื่อกับตราสัญลักษณ (Name and Logo) ตราสินคา คือประสบการณโดยรวม

ของผูบริโภค (Consumer Experiences) จากสิ่งท่ีตราสินคานําเสนอรวมไปถึงการสื่อสารอ่ืนๆ อยาง

ท่ีออกไปจากตราสินคา (วิทวัส ชัย ปาณี และคนอ่ืนๆ:2546) 

     Philip Kotler (2542) กลาววา ข้ันตอนหลักๆในการพัฒนาตราสินคาท่ีแข็งแกรง

ประกอบดวย 2 ข้ันตอนคือ 

     ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาขอเสนอ ประกอบดวยข้ันตอนยอยๆ 4 ข้ันตอนดังนี้ 

     1) เลือกและวางตําแหนงยอยๆของตราสินคา 

     2) เลือกและวางตําแหนงเฉพาะของตราสินคา 
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     3) เลือกและวางตําแหนงคุณคาของตราสินคา 

     4) พัฒนาคุณคาขอเสนอโดยรวมของสินคา 

     ข้ันตอนท่ี 2 การสรางตราสินคา จะประกอบดวยข้ันตอนยอยๆ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

     1) เลือกชื่อตราสินคา 

     2) พัฒนาหรือกําหนดคําม่ันสัญญา ความเก่ียวพันกันโดยสมบูรณของชื่อตราสินคา 

     3) บริหารจุดสัมผัสสินคาระหวางผูบริโภค (Brand contact)  

     Tom Duncan กลาววา กระบวนการสรางตราสินคาจะประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 

      ข้ันตอนท่ี 1 การเลือกชื่อและสัญลักษณท่ีจะเปนตัวแทนในการนําเสนอองคกรหรือสินคา 

     ข้ันตอนท่ี 2 การสรางความตระหนักรูการสรางอัตลักษณของชื่อตราสินคาและ

สัญลักษณของตราสินคาวาสินคาเปนสินคาประเภทใด 

     ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดตําแหนงตราสินคาใหมมีความแตกตางจากตราสินคาคูแขง 

     ข้ันตอนท่ี 4 การสรางภาพลักษณของสินคาเพ่ือท่ีจะทําใหตราสินคามีความแตกตาง ทํา

ใหสามารถรูจักกันหรือระลึกถึงตราสินคาไดงายข้ึน 

     ข้ันตอนท่ี 5 การสรางความนาเชื่อถือในตราสินคาอยางตอเนื่อง ใหเกิดข้ึนในจิตใจของ

ผูบริโภค 

     John Mariotti (2000) กลาวถึงการสรางตราสินคาวาสามารถทําไดหลายทาง ท่ีนิยมก็

คือการผสมผสานการโฆษณาและการสงเสริมการตลาดเพ่ือใชในการสรางตราสินคา คือ การสรางชื่อ

ตราสินคาและสัญลักษณของตราสินคาท่ีมีความหมาย สามารถจดจําได 

สําหรับทางอ่ืนๆในการสรางตราสินคา มี 3 ทางคือ 

     1. การสรางตราสินคาผานทางตัวแทนการจัดจําหนาย (Distributors) เพราะลูกคาไม 

สามารถซ้ือตราสินคานั้นไดหากวาไมรูจะซ้ือท่ีไหน จึงตองใหผูแทนการจัดจําหนายดําเนินการให 

     2. การสรางตราสินคาผานทางการสงเสริมการขาย (Promotion) เพ่ือสรางโอกาสให

ลูกคาไดทดลองใชสินคา ดวยการลด แลก แจก แถม 

     3. การสรางตราสินคาผานทางการโฆษณา (Advertising) ดวยการใชสื่อตางๆ เชน

โทรทัศน วิทย ุหนังสือพิมพ ฯลฯ เพ่ือทําใหลูกคารูจักตราสินคา ประโยชนของตราสินคา บุคลิกและ

ภาพลักษณท่ีลูกคาตองการ โดยดูความถ่ี (Frequency) การเขาถึง (Reach) ของสื่อโฆษณาและความ

นิยม (Rating Point) 

     ดังนั้นกอนทําการสรางตราสินคา จะตองทําความเขาใจเก่ียวกับแรงจูงใจในการซ้ือตรา

สินคาของผูบริโภค ทําใหสินคามีบุคลิกเปนท่ีตองการ เพ่ือท่ีสามารถสรางความคุนเคยและใหเปนท่ี

รูจักตอผูบริโภค 
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     กระบวนการสรางตราสินคาของ  Chris Fill  (2002)  มีความสอดคลองกับกระบวนการ

สรางตราสินคาของ John Mariotti ซ่ึงกลาววาการสื่อสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) มีบทบาทสําคัญในการสรางตราสินคา เพราะการสื่อสารทางการตลาดชวยพัฒนา

ใหสินคากลายมาเปนตราสินคา ดวยการสรางความหมายใหกับตราสินคา ทําใหผูบริโภคเห็นถึงความ

แตกตางของตราสินคาและเขาใจวาตราสินคานั้นมีประโยชน  มีคุณคา (Value)  ยังชวยใหตราสินคา

รักษากลุมผูซ้ือ สงเสริมการรับรูในตราสินคา เพ่ือสวนแบงทางการตลาดดวย ซ่ึงสามารถทําไดดวยการ

โฆษณา การใชเทคนิคตางๆท่ีไมใชสื่อมวลชน เชน การตลาดทางตรง อินเตอรเน็ตการใหบริการ

ทางดานการเงิน กิจกรรมการจัดจําหนาย บรรจุภัณฑ ฉลากสินคา สื่อ ณ จุดขาย(Point of 

Purchase) ฯลฯ 

     กระบวนการสรางตราสินคาของ (Duane E. Knapp (2000) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ท่ี

เรียกวา D.R.E.A.M ดังนี้ 

     1. Differentiation คือ การสรางความเเตกตางจากคูเเขง เพ่ือใหผูบริโภคสามารถรูสึก

ถึงจุดเดนของสินคา 

     2. Relevance คือ การสรางความสัมพันธหรือการเชื่อมโยงตราสินคาเขากับผูบริโภค

ดวยการนําลักษณะบางอยางของตราสินคาท่ีมีลักษณะตรงกับผูบริโภคมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน ทําให

เกิดการผูกพันกับตราสินคา 

     3. Esteem คือ การสรางคุณคาหรือยกยองตราสินคาใหมีคุณคาในตัวเองเพ่ือใหผูบริโภค

เกิดการยอมรับในตราสินคา รูสึกวาตราสินคานั้นมีคุณคาและมีความสําคัญ    

     4. Awareness คือ การสรางการรับรูในตราสินคา เพ่ือใหเห็นความแตกตางและคุณคา

ของตราสินคา 

     5. Mind’s eye คือ การสรางความประทับใจกับผูบริโภค เปนการทําใหผูบริโภคเกิด

ความรูสึกท่ีดีและประทับใจในตราสินคา 

     David Aaker (1996) กลาวถึงการสรางตราสินคาประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน 

ดังนี้  

     ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหกลยุทธของตราสินคา ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย คือ 

     1) การวิเคราะหกลุมผูบริโภค (Consumer Analysis) ไดแก การศึกษาความนิยม 

(Trend) การศึกษาเเรงจูงใจ (Motivation) การศึกษากลุมผูบริโภคท่ีมีความตองการสินคาและยังไม

ตราสินคาท่ีไดตอบสนองตอความตองการนั้น (Unmet Needs) และการแบงกลุมทางการตลาด 

     2) การวิเคราะหคูเเขง (Competitor Analysis) ไดแก การศึกษาภาพลักษณของตรา

สินคาและอัตลักษณของคูแขง (Brand Image and Brand Identity) จุดแข็ง (Strength) กลยุทธใน

การสรางตราสินคา (Brand Strategies) จุดออน (Vulnerabilities) ของคูแขง      
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     3) การวิเคราะหตราสินคาของตนเอง (Self-Analysis) ไดแก การวิเคราะหภาพลักษณใน

ปจจุบันของตราสินคา (Existing Brand Image) สิ่งท่ีตราสินคาสั่งสมมา (Brand Heritage) จุดแข็ง

และศักยภาพของตราสินคา (Strength and Abilities) และคุณคาขององคกร (Organization 

Values) 

     ข้ันตอนท่ี 2 การสรางอัตลักษณของตราสินคาอยางเปนระบบ (Brand Identity 

System) ประกอบดวย 4 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 

     1) การสรางอัตลักษณหลักของตราสินคา (Core Identity) และการสรางอัตลักษณสวน 

ขยายตราสินคา (Extended Identity) คือ การกําหนดใหตราสินคานั้นมีความพิเศษเฉพาะตัว ไม

เหมือนกับตราสินคาคูแขง และมีคุณคากับผูบริโภคในดานใดดานหนึ่ง เพ่ือบงบอกวาสินคานั้นมีคุณคา

ในดานใดมากท่ีสุด สวนอัตลักษณสวนขยายของตราสินคาเปนสวนประกอบคุณลักษณะท่ีชวยเพ่ิมเติม 

หรือขยายความหมายใหมีความเฉพาะชัดเจนยิ่งข้ึน การสรางอัตลักษณนี้สามารถทําไดหลายวิธีดวย

การเชื่อมโยงตราสินคากับประโยชนท่ีเกิดจากการใชสินคา (Function Benefit) ประโยชนดาน

อารมณความรูสึก (Emotional Benefit) หรือ การเชื่อมโยงบุคลิกภาพของตราสินคาเขากับ

คุณลักษณะของบุคคล (Personal Attribute) หรือ การเชื่อมโยงสัญลักษณของตราสินคาเขากับ

ภาพลักษณท่ีมองเห็นได (Visual Imagery) วาตราสินคานั้นเปนตราสินคาประเภทใด เชน ตราสินคา

ท่ัวไป (Brand as Product) ตราสินคาท่ีเปนองคกร (Brand as Organization) ตราสินคาท่ีเปน

บุคคล (Brand as Person) ตราสินคาท่ีเปนสัญลักษณ (Brand as Symbol) 

     2) การนําเสนอคุณคาของตราสินคา คือ ประโยชนท่ีเกิดจากการใชสินคาของตราสินคา

นั้น (Function Benefit) ประโยชนดานอารมณความรูสึก (Emotional Benefit) และประโยชนท่ี

สะทอนตัวตนของผูบริโภค (Self-Express Benefit) 

     3) การสรางความนาเชื่อถือใหกับตราสินคา (Credibility) คือ การเชื่อมโยงตราสินคาเขา

กับองคกร เชน แสดงใหเห็นถึงคุณภาพในการผลิตสินคา เปนผูเชี่ยวชาญในการผลิตสินคา มีความ

ซ่ือสัตยในการผลิตสินคา มีการใชเทคโนโลยีในการผลิต มีความหวงใยใสใจเรื่องสิ่งแวดลอมและสิ่งท่ี

อยูรอบๆองคกร 

     4) การสรางความสัมพันธอันดีระหวางตราสินคากับผูบริโภค (Brand Customer 

Relationships) ถือเปนกลยุทธสําคัญในการสรางตราสินคา เนื่องจากตราสินคาเปนสิ่งท่ีจะตองถูก

นําเสนอไปยังผูบริโภคเพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา จึงจะชวยทําใหตราสินคานั้นขายได ดวย

การโยงผูบริโภคเขากับตราสินคา ใหตราสินคาเขาไปมีสวนเก่ียวของกับผูบริโภคในการใช

ชีวิตประจําวัน ทําใหพฤติกรรมของตราสินคาและผูบริโภคมีความสัมพันธกัน มีประสบการณและ

ชวงเวลาดีๆรวมกัน ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคานั้นวา เปนตราท่ีมีคุณภาพและสามารถสราง

ความพึงพอใจในการซ้ือหรือการใชไดตอไป 
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     ข้ันตอนท่ี 3 การนําอัตลักษณของตราสินคาไปสรางตราสินคาอยางเปนระบบ (Brand 

Identity Implementation System) ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย คือ 

     1) การกําหนดและสรางตําแหนงตราสินคา (Brand Position) หัวใจสําคัญของกําหนด

และสรางตําแหนงของตราสินคา ซ่ึงเก่ียวของกับการนําบางสวนของอัตลักษณของตราสินคาและ

คุณคาของตราสินคา มาสรางเปนตําแหนงของตราสินคา แสดงใหเห็นถึงความไดเปรียบของตราสินคา 

เพ่ือแสดงใหผูบริโภคเห็นวาตําแหนงท่ีตราสินคาอยูมีความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงและนําเสนอ

คุณคาของตราสินคาท่ีแตกตางสะทอนอารมณความรูสึกหรือและโยชนตางๆท่ีไดจากสินคานั้น 

     2) การนําเสนอตําแหนงตราสินคาในรูปแบบตางๆ คือ การสรางทางเลือกอ่ืนๆสําหรับท่ี

จะสื่อสารเพ่ือการสรางตราสินคาดวย (Alternative Communication) เชน การโฆษณาการเปน

ผูสนับสนุนทางการตลาดการ การทําการตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การ

จัดกิจกรรมการแสดงสินคา การจัดแสดงสินคาในหางสรรพสินคาหรือรานคา การพัฒนารูปลักษณ 

บรรจุภัณฑ ฯลฯ เพ่ือใหผูบริโภคจดจําตราสินคาไดงายและชวยใหการสื่อสารในการสรางตราสินคา

สามารถแผขยายออกไปยิ่งข้ึน 

     3) การติดตามและประเมินผลการสรางตราสินคา เปนข้ันตอนสุดทายของการสรางตรา

สินคา เปนการประเมินตําแหนงของตราสินคา ดวยการใชการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือประเมินผลการรับรู 

(Perception) ของผูบริโภคตอคุณคา (Value) ของตราสินคา เพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงการสรางตรา

สินคาในอนาคต 

     บทสรุปในการสรางตราสินคาประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

     1. การวิเคราะหตราสินคา 

        1.1 การวิเคราะหกลุมผูบริโภค 

        1.2 การวิเคราะหคูแขง 

        1.3 การวิเคราะหตราสินคาของตนเอง 

     2. กําหนดกลุมเปาหมาย 

        2.1 แบงกลุมเปาหมายทางการตลาด 

             2.1.1 กลุมลูกคาปจจุบัน 

             2.1.2 กลุมลูกคาของบริษัทคูแขง 

             2.1.3 กลุมลูกคาใหม 

        2.2 เลือกกลุมเปาหมายทางการตลาด 

     3. การสรางตราสินคา 

        3.1 เชิงปฏิบัติ 

             3.1.1 กําหนดตําแหนงของตราสินคา (Brand Positioning) 
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             3.1.2 กําหนดคุณคาของตราสินคา (Brand Value) 

             3.1.3 การกําหนดบุคลิกของตราสินคา (Brand Personality) 

             3.1.4 สรางสรรคอัตลักษณของตราสินคา (Brand Identity Creation) 

             3.1.5 การออกแบบตราสินคา (Brand Design) 

       3.2 เชิงจิตวิทยา 

             3.2.1 สรางการรับรูในตราสินคา (Brand Awareness) 

             3.2.2 สรางความแตกตางในตราสินคา (Brand Differentiation) 

             3.2.3 สรางคุณคาของตราสินคา (Brand Value) 

             3.2.4 เลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร 

    4. บริหารความสัมพันธตราสินคากับผูบริโภค (Customer Brand Relationship) 

     5. ประเมินผลการสรางตราสินคา (Brand Evaluation) 

     ซ่ึงการนําทฤษฎีเรื่องการสรางตราสินคามาใช เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการทางความคิด

เก่ียวกับการคิดวิเคราะหหาจุดเดนตางๆของผลิตภัณฑ  ท่ีจะเลือกมาใชในงานสื่อสารงานโฆษณา 

 

2. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
 

     นักจิตวิทยามาสโลวไดกําหนดทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการซ่ึงกําหนดความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษยไว 5 ระดับ ซ่ึงจัดตามลําดับความสําคัญจากความตองการระดับต่ํา (ความตองการ

ของรางกาย) ไปยังระดับสูง (ความตองการดานจิตวิทยา) โดยเสนอวาบุคคลจะแสวงหาความตองการ

ระดับต่ํากอน เม่ือความตองการไดรับการตอบสนองแลวจึงแสวงหาความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน

ตอไป ถาความตองการในระดับต่ํายังไมไดรับการตอบสนอง สิ่งจูงใจในความตองการก็จะยังคงมีอยู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1 แสดงลําดับข้ันของความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว  

ความตองการของรางกาย (Physiological needs) 

 

(อาหาร นํ้า อากาศ ท่ีอยูอาศัย และความตองการทางเพศ) 

 

ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety and security needs) 

 

(การคุมครอง ความเรียบรอย และความม่ันคง) 

 

ความตองการดานสังคม (Social needs) 

 

(ความรัก ความรูสึกท่ีดี ความเปนมิตรและการยอมรับ) 

 

ความตองการการยกยอง (Esteems needs) 

 

(ความภาคภูมิใจ สถานะและความเคารพ) 

 

ความตองการความสําเร็จสวนตัว (Self-  

 

Actualization needs) (ความพึงพอใจสวนตัว) 
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     1. ความตองการของรางกาย (Physical Needs) ระดับความตองการระดับแรกซ่ึงเปน

ความตองการพ้ืนฐาน เปนความตองการเพ่ือใหชีวิตอยูรอด ประกอบดวย อาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยู

อาศัย เครื่องนุงหม การพักผอน และความตองการทางเพศ ความตองการท้ังหมดนี้เปนความตองการ

ของรางกาย ถาความตองการในข้ันนี้ไดรับการตอบสนองเพียงพอแลว บุคคลจะมีความตองการใน

ระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

     2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety and Security Needs) เกิดข้ึนเม่ือ

ความตองการในข้ันท่ี 1 ไดรับการตอบสนองแลว ในข้ันนี้บุคคลตองการความปลอดภัยและม่ันคง ซ่ึง

เปนแรงกระตุน (Driving Force) ใหเกิดพฤติกรรม ความตองการความปลอดภัยทางกาย เชน ความมี

ระเบียบ ความม่ันคง ความคุมครอง ความคุนเคยกัน ความตองการมีสุขภาพท่ีดี ความตองการเหลานี้

ทําใหเกิดสหภาพแรงงาน ความตองการในบริการตางๆมากมาย เชน ประกันชีวิต การดูแลรักษา การ

ออมทรัพย การศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ 

     3. ความตองการดานสังคม (Social Needs) เปนความตองการดานความรัก (Love) 

ความรูสึกท่ีดีตอกัน (Affection) การยอมรับ (Acceptance) บุคคลตองการความอบอุนและ

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน แรงกระตุนดานความรักจากครอบครัว เนื่องจากสิ่งกระตุนดานสังคม

เปนสิ่งสําคัญ ผูโฆษณาผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคจึงจูงใจการโฆษณาโดยย้ําถึงการยอมรับจากกลุม

อิทธิพลท่ีมีตอพฤติกรรมผูบริโภค 

     4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือความตองการดานอีโก (Egoistic 

Needs) เปนความตองการท่ีเกิดจากภายในและภายนอก มีดังนี้ 

        4.1 ความตองการดานอีโกท่ีเกิดจากภายใน (Inwardly-Directed Ego Needs) เปน

ความตองการท่ีสะทอนถึงความตองการของแตละบุคคลเพ่ือการยอมรับสวนตัว เพ่ือการยกยอง เพ่ือ

ความสําเร็จ ความเปนอิสระ ความพึงพอใจสวนตัวถางานท่ีทําเปนไปดวยดี 

        4.2 ความตองการดานอีโกท่ีเกิดจากภายนอก (Outwardly-Directed Ego Needs)

ประกอบดวย ความตองการเพ่ือการยกยอง (Prestige) การมีชื่อเสียง (Reputation) สถานะ 

(Status) การยกยองนับถือ (Recognition) จากบุคคลอ่ืน 

     5. ความตองการความสําเร็จสวนตัว (Self-Actualization Needs) หรือความพึงพอใจ

สวนตัว (Self-Fulfillment) เปนความปรารถนาของบุคคลท่ีจะตอบสนองศักยภาพสวนบุคคล 

ประกอบดวย ทุกสิ่งท่ีบุคคลมีความสามารถและตองการจะเปน เชน ความตองการเปนดารา นักกีฬา

ท่ีมีฝมือตางๆ เปนความตองการในความสามารถของบุคคลเพ่ือการสรางสรรค (Capacity for 

Creativity)  

         การนําทฤษฎีของมาสโลวมาใช เพ่ือใหทราบถึงประเด็นท่ีจะสื่อสารใหกลุมเปาหมาย

เห็นถึงความจําเปนและความตองการผลิตภัณฑ เชน ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง เปนตน 
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3. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

     พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา 

(Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย 

(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (Schiffman 

and Kanuk. 2007 : G-3) หรือหมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ี

เก่ียวของกับการซ้ือและการใชสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของ

เขา (Solomon. 2002 : 528) หรือหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตละ

บุคคลเม่ือทําการประเมินผล (Evaluating) การไดรับ (Obtaining) การใช (Using) และการ

ดําเนินการภายหลังการบริโภค (Disposing) สินคาและบริการ 

     คอลแลตและแบลคเวลล (Kollat and Blackwell, 1968) ไดใหคําจํากัดความของ

พฤติกรรมผูบริโภคไววา การกระทาของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ

รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว Engel 

และผูรวมงาน (1968) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควาเปนการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวของ

โดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยูกอนและมีสวน

ในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

    ชิฟแมนและคะนุค (Schiffman and Kanuk,1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไววา เปนพฤติกรรมท่ีผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหาซ้ือใชประเมินผลหรือการ

บริโภคผลิตภัณฑบริการและแนวคิดตางๆ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของ

ตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังเงินเวลาและกําลังเพ่ือ

บริโภคสินคาและบริการตางๆอันประกอบดวย ซ้ืออะไร ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยางไร ท่ีไหน และ

บอยแคไหน แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดให

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึงการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเก่ียวของโดยตรง

กับการจัดหาใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ 

ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลวและซ่ึงมีสวนในการกําหนดใหมี

การกระทําดังกลาว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคตองมีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือคนหา

หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ

การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมคาถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะ

พฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who) ผูบริโภคซ้ือ

อะไร (What) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
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(When) ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน(Where) ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการซ่ึง

ประกอบดวย 

     1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the Target Market) เปนคําถามเพ่ือทราบ

ลักษณะของกลุมเปาหมายท่ีบริโภคอาหารชีวจิตซ่ึงเก่ียวกับดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมการ

ซ้ือ 

    2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What Does the Consumer Buy) เก่ียวกับสิ่งท่ีผูบริโภคตองการ

ซ้ือตองการไดจากผลิตภัณฑซ่ึงเก่ียวกับคุณสมบัติหรือประโยชนของอาหารชีวจิต 

    3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why Does the Consumer Buy) วัตถุประสงคในการซ้ือของ

ผูบริโภควาจะซ้ือเพ่ืออะไร เชน ตองการรักษาสุขภาพ บริโภคตามญาติหรือเพ่ือนๆ 

    4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who Participates in the Buying?) บทบาทของ

กลุมตางๆท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวยผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ ผูใช 

    5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When Does the Consumer Buy) โอกาสในการซ้ือเชน ชวงวัน

ใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน 

    6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where Does the Consumer Buy) ชองทางหรือแหลงท่ี

ผูบริโภคไปทางการซ้ือเชน รานสะดวกซ้ือ 

    7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How Does the Consumer Buy) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ

ประกอบดวยการรับรูปญหาการคนหาขอมูลการประเมินทางเลือก ตัดสินใจซ้ือความรูสึกภายหลังการ

ซ้ือ 

    ซ่ึงการนําทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคมาใชในการสรางแบรนดครั้งนี้ เพ่ือใหทราบถึง

พฤติกรรมท่ีแทจริงของกลุมเปาหมาย เก่ียวกับหลักหรือวิธีทางความคิดท่ีผูบริโภคใชในการพิจารณา

ถึงความตองการในการใชผลิตภัณฑ ลักษณะของกลุมเปาหมายท่ีจะเขาไปทําการสื่อสาร วิเคราะห

กลุมเปาหมายท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือใชผลิตภัณฑ รวมถึงอิทธิพลตางๆในปจจุบันท่ีสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะนํามาปรับใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเกิดข้ึน

จริง เพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

    เม่ือไดทราบถึงแนวทางในการวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคแลว การศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคควบคูไปดวยกัน ก็มีสวนสําคัญท่ีชวยในการสรางสรรค

งานสื่อสารและเลือกชองทางสื่อใหเกิดความนาสนใจและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดใน

สวนตอไป 
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ภาพท่ี 2-2 แสดงความหมายของคําวาผูบริโภค และคําศัพทท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 

1. ผูบริโภค (Consumer) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate consumer) หมายถึง ผูใช

ผลิตภัณฑหรือบริการข้ันสุดทาย หรืออาจหมายถึง ผูท่ีซื้อสินคาไปเพ่ือใชสวนตัวและครอบครัว หรือการใชข้ัน

สุดทายสําหรับตลาดสินคาบริโภค (Consumer market)  

2. ลูกคา (Customer) หมายถึง บุคคลท่ีซื้อสินคาหรือคาดวาจะซื้อสินคาของธุรกิจ ประกอบดวย

ผูบริโภคและผูใชทางอุตสาหกรรม คําวา ลูกคา ใชอธิบายลักษณะ 2 ประการ คือ 

    2.1 ลูกคาท่ีซ้ือสินคาไปใชสวนตัว (Personal customer) เปนผูซื้อสินคาและบริการเพ่ือใช

สวนตัวหรือในครอบครัว ตามความหมายน้ีหมายถึง ผูบริโภค (Consumer) หรือผูบริโภคคนสุดทาย 

(Ultimate consumer)  

    2.2 ลูกคาท่ีเปนองคการ (Organizational customer) ประกอบดวย ธุรกิจท่ีหวังกําไรและ

ไมหวังกําไร สวนราชการและสถาบันซึ่งตองซื้อผลิตภัณฑ อุปกรณ วัตถุดิบ วัสดุ และอะไหลประกอบ เพ่ือใช

ในการผลิต การใหบริการหรือการดําเนินงาน ตัวอยาง บริษัทผูผลิตจะซื้อวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือประกอบ 

เพ่ือการผลิตสินคาเพ่ือขาย บริษัทท่ีใหบริการตองใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือใหบริการการขาย สวนราชการ

ตองซื้อเพ่ือการดําเนินงาน และสถาบันตางๆตองซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆเพ่ือใชในกิจการ ลูกคาท่ีเปนองคการ

ถือวาเปน ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial user) 

3. ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial user) หมายถึง ผูซื้อสินคาไปเพ่ือใชในการผลิต การ

ใหบริการ หรือการดําเนินงานของธุรกิจสําหรับตลาดสินคาอุตสาหกรรม (Industrial market) 

4. ผูซ้ือรายบุคคล (Individual buyer) เปนการศึกษาถึงบทบาทของผูซื้อเฉพาะราย ซึ่งไมไดรับ

อิทธิพลจากบุคคลอ่ืน แตอยางไรก็ตามในหลายกรณีกลุมบุคคลจะมีความเก่ียวของในการตัดสินใจซื้อ 

ตัวอยาง การวางแผนการตัดสินใจซื้อรถใหมตองอาศัยสมาชิกท้ังหมดในครอบครัวชวยในการตัดสินใจ ซึ่ง

สถานการณเหลาน้ีบุคคลท่ีเก่ียวของจะทําหนาท่ีบทบาทท่ีแตกตางกัน 

5. บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior roles) หมายถึง บทบาทของผูบริโภคท่ี

เก่ียวของกับการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทของพฤติกรรมผูบริโภค  นักการตลาดไดนํามาประยุกตใช

ในการกําหนดกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณา โดยสรางขาวสารการโฆษณาและผูแสดงการ

โฆษณา (Presenter) ใหทําบทบาทใดบทบาทหน่ึง เชน ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซื้อ และผูใช 

โดยท่ัวไปมี 5 บทบาท คือ 

    5.1 ผูริเร่ิม (Initiator) หมายถึง บุคคลท่ีรับรูถึงความจําเปนหรือความตองการ ริเริ่มซื้อ และ

เสนอความคิดเก่ียวกับความตองการผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหน่ึง 

    5.2 ผูมีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง บุคคลท่ีใชคําพูดหรือการกระทําท้ังท่ีตั้งใจหรือไมได

ตั้งใจท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ กาซื้อ และ (หรือ) การใชผลิตภัณฑหรือบริการ 

    5.3 ผูตัดสินใจ (Decider) หมายถึง บุคคลผูตัดสินใจหรือมีสวนในการตัดสินใจวาจะซื้อ

หรือไม ซื้ออะไร ซื้ออยางไหน ซื้อท่ีไหน 

    5.4 ผูซ้ือ (Buyer) หมายถึง บุคคลท่ีซื้อสินคาจริง  

    5.5 ผูใช (User) หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริโภค การใชผลิตภัณฑหรือ
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ภาพท่ี 2-3 แสดงภาพรวมของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

1. การไดรบัผลิตภณัฑ (Obtaining) 

  * วิธีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑที ่

      ตองการ (How?) 

  * ผลิตภัณฑตางๆ ที่พิจารณาซ้ือ 

      (What?) 

  * สถานที่ที่ซ้ือ (Where?) 

  * วิธีการจายเงิน (How?) 

  * วิธีการขนสงสินคาไปบาน 

    (How?)       

2. การบริโภค (Consuming) 

  * วิธีการใชผลิตภัณฑ (How?) 

  * วธิีการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ 

    ที่บาน (How?) 

  * ผูที่ใชผลิตภัณฑ (Who?) 

  * จํานวนที่บริโภค (How much?) 

  * วิธีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ 

    กับความคาดหวัง (How?)       

3. การดาํเนินการ (ภายหลังการซ้ือ) 

   (Disposing) 

  * วิธีการกําจัดผลิตภัณฑทีย่ังคงเหลือ 

    อยู (How?) 

  * วธิีการทิ้งผลิตภัณฑหลังการใช  

    (How?) 

  * วิธีการขายตอหรือนําไปแลกซ้ือ  

    (How?)  

  * วิธีการนาํชิ้นสวนผลิตภัณฑไปใช  

    (How?)   

 

4. อิทธิพลจากผูบริโภค (Consumer influences) 

    4.1 ปจจยัภายใน (Internal factors) เชน บุคลิกภาพ 

    (Personality), คานิยม (Values), ทศันคติ (Attitude), 

    การจูงใจ (Motivations), ความรูสึก (Feelings), ความ 

    คิดเห็น (Opinions) 

    4.2 ปจจยัภายนอก (External factors) เชน วัฒนธรรม 

    (Culture), ครอบครัว (Family), กลุมเพื่อน (Peer   

    group) 

    4.3 ปจจยัสวนบุคคล (Personal characteristics) เชน 

    รายได (Income), อายุ, อาชพี, ชาติพันธุวรรณา 

    (Ethnicity), วัฏจักรชวีิตของบุคคล (Life-stage), 

    ทรัพยากรที่หาได (Available resources), ประสบ- 

    การณในอดีต (Past experiences), ความรู  

    (Knowledge) 

 

5. อิทธิพลจากองคการ (Organizationr influences) 

    ประกอบดวย ตราสินคา (Brand), ลักษณะผลิตภัณฑ 

    (Product feature), คุณภาพ (Quality), บริการ 

    (Service), โปรแกรมการสรางความจงรักภักดี (Loyalty 

    programs), การบรรจุภัณฑ (Packaging), การจัดหา  

    ผลิตภัณฑไวจําหนาย (Product availability), การ 

    โฆษณา (Advertising), การอธบิาย (Word mouth), 

    การสงเสริมการตลาด (Promotions), การจัดแสดงใน 

    รานคาปลีก (Retail displays), ราคา (Price), สภาพ 

    แวดลอมภายในราน (Store ambiance), ความสะดวก 

    (Convenience) 

 

พฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer behavior) 
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4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
 

     กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer Buying Decision Process) เปน

ลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากใน

กระบวนการซ้ือพบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ (1) การรับรูถึงความตองการหรือการ

รับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือกกอนการซ้ือ (4) การตัดสินใจซ้ือ (5) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ท้ังนี้ผูบริโภคอาจจะขามหรือยอนกลับไปเริ่มตนข้ันตอนกอนนี้ก็ได ซ่ึง

แสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซ้ือเริ่มตนกอนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซ้ือ ดัง

ภาพท่ี 2-4 แสดงโมเดล 5 ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยมีรายละเอียดในแตละ

ข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-4 แสดงโมเดล 5 ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Model of the 

Consumers Buying Decision Process) (ปรับปรุงจาก Blackwell, Miniard and Eagle, 2006 : 

70 ) 

1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรบัรูปญหา (problem recognition) 

 

2. การคนหาขอมลู (Search for information) 

3. การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ (Pre-purchase evaluation of alternatives) 

 

 4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) 

 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) 

 

 5.1 การบริโภค (Consumption) 

 

 5.2 การประเมินผลภายหลังการบริโภค (Post-consumption evaluation) 

 

 5.3 การจัดการหลังจากบรโิภคแลว (Divestment) 
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     1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

Recognition) เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลระลึกถึงความ

แตกตางระหวางสิ่งท่ีเขามีอยูกับสิ่งท่ีเขาตองการ (Kerin, Hartley and Rudeliys. 2004 : 100) ซ่ึง

เกิดจาก (1) ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา ประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ 

บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ (2) ตัวแปรภายนอก หรือปจจัย

สิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และ

วัฒนธรรมยอย ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคล ดังภาพท่ี 2-5 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-5 แสดงการรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

Recognition) (Blackwell, Miniard and Engle. 2006 : 71) 
 

     2. การคนหาขอมูล (Search for Information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซ้ือ 

(Prepurchase Search) เม่ือบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการท่ีจะทําใหความ

ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนองความตองการได 2 ทาง คือ 

ปจจัยดานจติวิทยา (Psychological factor)  

1. ความตองการและจูงใจ (Needs and motivation 

2. บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว (Personality 

     and self concept) 

3. การรับรู (Perception) 

4. การเรยีนรู (Learning) 

5. ทัศนคติ (Attitudes)  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 

       ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม  

             (Sociocultural environment factor)  

1. กลุมอางอิง (Reference groups) 

2. ครอบครัว (Family)  

3. ช้ันทางสังคม (Social Class) 

4. วัฒนธรรม (Culture) 

5. วัฒนธรรมยอย (Subculture)  

 

ความทรงจํา 

(Memory) 

การรับรู 

ถึงความตองการ 

(Need 

recognition) 
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        2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน (Internal Search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีต

เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาท่ีตนเองเคยซ้ือ 

        2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก (External Search) ซ่ึงสามารถคนหาไดจาก 5 

แหลง ดังนี้ 

             2.2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เปนตน 

             2.2.2 แหลงการคา (Commercial Sources) หรือแหลงขอมูลท่ีจัดโดยนักการ

ตลาด (Marketer-Dominated Sources) ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย เปนตน 

             2.2.3 แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค 

เปนตน 

             2.2.4 แหลงประสบการณ (Experiential Sources) ไดแก การควบคุม การ

ตรวจสอบการใชสินคา เปนตน 

             2.2.5 แหลงทดลอง (Experimental Sources) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจคุณภาพ

ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใช

ผลิตภัณฑ เปนตน 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-6 แสดงการคนหาขอมูล (Search for information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซ้ือ 

(Prepurchase search) (Blackwell, Miniard and Engle. 2006 : 75) 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor)  

1. ความตองการและจูงใจ (Needs and motivation 

2. บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตวั (Personality 

     and self concept) 

3. การรับรู (Perception) 

4. การเรียนรู (Learning) 

5. ทัศนคต ิ(Attitudes)  

ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวฒันธรรม  

(Sociocultural environment factor)  

1. กลุมอางอิง (Reference groups) 

2. ครอบครวั (Family)  

3. ชั้นทางสังคม (Social Class) 

4. วัฒนธรรม (Culture) 

5. วัฒนธรรมยอย (Subculture)  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซ้ือ 

 

ความทรงจํา 

(Memory) 

2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน 

(Internal search) 

2. การคนหาขอมูล 

(Search for information) 

1. การรับรูถึงความตองการ 

(Need recognition) หรือการ 

รับรูปญหา (Problem recognition) 

 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

(Buying decision process) 

2.2 การคนหาขอมูลจาก

ภายนอก 

(External search) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     สินคาและบริการท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือต่ํา ผูซ้ืออาจใชการคนหาขอมูล

จากภายใน โดยการเลือกตราสินคาท่ีตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดังนั้นนักการตลาดจึงควรให

ความสําคัญในการสราตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก 

     สวนสินคาและบริการท่ีตองใชความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูง นักการตลาดตอง

ใชความพยายามใยการขายและสงเสริมการตลาด เพ่ือกระตุนใหบุคคลมีการคนหาขอมูลเก่ียวกับ

สินคาและบริการมากข้ึน รูปท่ี 2-6 แสดงจิตวิทยา และอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม 

ตัวอยาง ผูซ้ือบางคนจะระมัดระวังหรือมีพฤติกรรมการซ้ือโดยการคนหาขอมูลท่ีมีรายละเอียด

เพียงพอกอนการตัดสินใจซ้ือ ในขณะท่ีผูซ้ือบางคนปราศจากการเปรียบเทียบการคนหาขอมูล และ

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสถานการณดวย 

     ในข้ันตอนการรับรูถึงความตองการและการคนหาขอมูลเหลานี้ ผูบริโภคจะเก่ียวของกับ

กระบวนการขอมูล 

     กระบวนการขอมูล (Information Processing) หมายถึง กระบวนการซ่ึงมีการรับรู 

(Received) ถึงสิ่งกระตุน (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาความทรงจํา 

(Store in Memory) และการนํากลับมาใชภายหลัง (Retrieved) (Blackwell, Miniard and Engle. 

2006 : 77) เม่ือผูบริโภคมีการคนหาขอมูลจากภายนอก ผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งกระตุนโดย

นักการตลาด เชน การโฆษณาผานสื่อตางๆ และสิ่งกระตุนโดยกลุมอ่ืนๆ ท่ีไมใชนักการตลาด เชน 

ครอบครัว เพ่ือน เปนตน ซ่ึงสิ่งกระตุนเหลานี้จะสงผลตอกระบวนการขอมูลของผูบริโภค โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

     1) การเปดรับขาวสาร (Exposure) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการรับรูจากสิ่งกระตุนโดย

ผานประสาทสัมผัสหนึ่งอยางข้ึนไป ไดแก การไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดสัมผัส 

     2) ความตั้งใจ (Attention) เปนข้ันท่ีผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจท่ีจะรับฟงขาวสารนั้น

ตอไป ถาขอมูลขาวสารท่ีไดเปดรับในข้ันท่ีหนึ่งนาสนใจ 

     3) ความเขาใจ (Comprehension) เปนข้ันท่ีผูรับขาวสารเกิดความเขาใจในขาสารท่ีเข

ไดตั้งใจฟง 

     4) การยอมรับ (Acceptance) ในข้ันนี้ขาวสารจะมีผลกระทบตอทัศนคติ ความเชื่อและ

ความรูสึกของผูรับขาวสาร เพ่ือใหผูรับขาวสารเกิดการยอมรับขาวสารนั้นดวยความเต็มใจ 

     5) การเก็บรักษา (Retention) เปนการสงขอมูลท่ียอมรับสูความทรงจําระยะยาว 

(Blackwell, Miniard and Engle. 2006 : 79) โดยผูรับขางสารสามารถจดจําขาวสารท่ีไดรับมา 
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ภาพท่ี 2-7 แสดงกระบวนการขอมูลโดยอาศัยสิ่งกระตุน (Information processing : Stimulus) 

(Blackwell, Miniard and Engle. 2006 : 77) 
 

     3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) หลังจากท่ีไดคนหาขอมูล

แลว ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในข้ันนี้ผูบริโภค

ตองกําหนดเกณฑการพิจารณาท่ีจะใชสําหรับการประเมินผล ซ่ึงเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของ

เหตุผลท่ีมองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความ

พอใจสวนบุคคล เชน ชื่อเสียงของตราสินคา แบบ หรือสี เปนตน จากเกณฑท่ีกําหนดจะทําให

ผูบริโภคทราบถึงทางเลือกท่ีเปนไปได ถาทางเลือกท่ีเปนไปไดมีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็

ทําไดงาย แตบางครั้งทางเลือกท่ีเปนไปไดมีหลายทางเลือก ฉะนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาเลือก

ทางเลือกท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนั้นนักการตลาดสวนใหญจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงเกณฑ

ท่ีผูบริโภคใชสําหรับการประเมินผลทางเลือกตางๆ 

     เกณฑการประเมินมีผลการกําหนดข้ึนมา และไดรับอิทธิพลจากความแตกตางของแตละ

บุคคล ซ่ึงพิจารณาจากปจจัยดานจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง

ปรากฏในรูปของสิ่งจูงใจ (Motives) คานิยม (Value) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) และอ่ืนๆ ดัง

ภาพท่ี 2-8 

 

 

 

1. การเปดรับขาวสาร (Exposure) 

 

 2. ความตั้งใจ (Attention) 

 

 3. ความเขาใจ (Comprehension) 

 

 4. การยอมรับ (Acceptance) 

 

 5. การเก็บรักษาขอมลู (Retention) 

 

 

สิ่งกระตุน (Stimulus) 

- โดยนักการตลาด 

  (Marketer dominated) 

- โดยกลุมอ่ืน (Non- 

  marketer dominated) 

กระบวนการขอมลู 

(Information processing) 

 

ความทรงจํา 

(Memory)    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2-8 แสดงการประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) (Blackwell, Miniard and 

Engle. 2006 : 80) 
 

     4.การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน

ข้ันตอนท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ การซ้ือโดยท่ัวไปเกิดข้ึนในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดข้ึนใน

บานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได เชน การซ้ือผานทางแคตตาลอกหรือทางอินเตอรเน็ต ดังรูป 2-9 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor)  

1. ความตองการและจูงใจ (Needs and motivation 

2. บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว (Personality 

     and self concept) 

3. การรับรู (Perception) 

4. การเรียนรู (Learning) 

5. ทัศนคติ (Attitudes)  

ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม  

(Sociocultural environment factor)  

1. กลุมอางอิง (Reference groups) 

2. ครอบครัว (Family)  

3. ช้ันทางสังคม (Social Class) 

4. วัฒนธรรม (Culture) 

5. วัฒนธรรมยอย (Subculture)  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

2. การคนหาขอมูล 

(Search for information) 

1. การรับรูถึงความตองการ 

(Need recognition) หรือการ 

รับรูปญหา (Problem 

recognition) 

 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

(Buying decision process) 

2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก 

(External search) 

3. การประเมินผลทางเลือก 

กอนซื้อ 

(Pre-purchase evaluation 

of alternative) 

2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน 

(Internal search) 

1. การเปดรับขาวสาร (Exposure) 

 

 
2. ความต้ังใจ (Attention) 

 

 
3. ความเขาใจ (Comprehension) 

 

 
4. การยอมรับ (Acceptance) 

 

 
5. การเก็บรักษาขอมูล (Retention) 

 

 

สิ่งกระตุน (Stimulus) 

- โดยนักการตลาด 

  (Marketer dominated) 

- โดยกลุมอื่น (Non- 

  marketer dominated) 

กระบวนการขอมูล 

(Information processing) 

 

ความทรงจํา 

(Memory) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2-9 แสดงการซ้ือ (Purchase) (Blackwell, Miniard and Engle. 2006 : 82) 
 

     5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior) หรือผลลัพธภายหลังการ

ซ้ือ (Postpurchase outcome) ในข้ันนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาท่ีไดรับจริง (Perceived 

value)จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (Expectation) ถาคุณคาท่ีไดนับจริงสูงกวา

ความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แตถาคุณคาท่ีไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง 

ผูบริโภคจะเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied) ภายหลังจากการบริโภคผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคจะมี

การจัดการผลิตภัณฑนั้นหลายวิธี ไดแก กําจัดท้ิง รีไซเคิล เปนตน  

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor)  

1. ความตองการและจูงใจ (Needs and motivation 

2. บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว (Personality 

     and self concept) 

3. การรับรู (Perception) 

4. การเรียนรู (Learning) 

5. ทัศนคติ (Attitudes)  

ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม  

(Sociocultural environment factor)  

1. กลุมอางอิง (Reference groups) 

2. ครอบครัว (Family)  

3. ช้ันทางสังคม (Social Class) 

4. วัฒนธรรม (Culture) 

5. วัฒนธรรมยอย (Subculture)  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

2. การคนหาขอมูล 

(Search for information) 

1. การรับรูถึงความตองการ 

(Need recognition) หรือการ 

รับรูปญหา (Problem 

recognition) 

 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

(Buying decision process) 

2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก 

(External search) 

3. การประเมินผลทางเลือก 

กอนซื้อ 

(Pre-purchase evaluation 

of alternative) 

2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน 

(Internal search) 

2. ความต้ังใจ (Attention) 

 

 
3. ความเขาใจ (Comprehension) 

 

 
4. การยอมรับ (Acceptance) 

 

 
5. การเก็บรักษาขอมูล (Retention) 

 

 

สิ่งกระตุน (Stimulus) 

- โดยนักการตลาด 

  (Marketer dominated) 

- โดยกลุมอื่น (Non- 

  marketer dominated) 

กระบวนการขอมูล 

(Information processing) 

 

ความทรงจํา 

(Memory) 

1. การเปดรับขาวสาร (Exposure) 

 

 

4. การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase decition) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. แนวความคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 
 

     เปนการสื่อสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลูกคาประสมประสานเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดหลายๆอยางเขาดวยกันอยางเหมาะสม เพ่ือดําเนินการสงเสริมการตลาดซ่ึงใหความสําคัญ

กับวิธีการสื่อสารเพ่ือการจูงใจทุกรูปแบบและแสดงบุคลิกภาพของสินคาอยางชัดเจน เปนวิธีหรือ

กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยาง

ตอเนื่อง (เสรี วงษ มณฑา 2547) 

    กลาววาการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) 

คือกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดท่ีรวมเอารูปแบบการสื่อสารทุกประเภทมาใชใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุดทางการสื่อสาร เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การจัดรายการสงเสริมการขาย ฯลฯ ท้ังนี้ 

เพ่ือใหแผนการสื่อสารท่ีวางไวเปนไปตามวัตถุประสงค แนวคิดหลักคือ คําถามสองคําถาม ท่ีวาจะ

ติดตอสื่อสารกับลูกคา ผูบริโภค และผูมุงหวัง “อยางไร” และ “อะไร” คือสิ่งท่ีตองการสื่อใหลูกคา

ทราบและทําใหลูกคามีปฏิกิริยาตอบกลับในทิศทางท่ีตองการ (Schultz 1995 : 17-18) 

    ลักษณะของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

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

พัฒนาเพ่ือการสื่อสารการตลาด ไมใชเพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเทานั้น จึงเปน

กระบวนการท่ีตองกระทําในระยะยาวและตองทําอยางตอเนื่อง 

     2. เปนการสื่อสารเพ่ือการจูงใจ (Persuasive Communication) ซ่ึงใชการสื่อสาร

หลายๆ รูปแบบรวมกัน สิ่งสําคัญในการสื่อสารเพ่ือสรางการจูงใจนั้นไมใชเปนการสรางใหเกิดการรูจัก 

การยอมรับ และสรางความทรงจําเทานั้น แตมีเปาหมายเพ่ือใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมตามท่ีเรา

ตองการ 

     3. เปาหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะเนนใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ 

(Desire Behavior) 

        เปนการมุงสรางพฤติกรรม ซ่ึงไมใชเพียงทัศนคติหรือการรับรูใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดเทานั้น ตองพิจารณาถึงการวิธีในการสื่อสารตราสินคาดวย หมายถึง โอกาสท่ี

กลุมเปาหมายจะไดพบเห็นตราสินคา ท้ังนี้ไมไดเนนวาจะตองเขาถึงเทาใด หรือมีความถ่ีเทาใด แตดู

ท่ีวาจะสามารถสื่อสารตราสินคาไดมากนอยเทาใด 

       โดยอาศัยปรัชญาของ IMC คือ ความใกลชิดและความคุนเคยท่ีนําไปสูความชอบ และ

การพบเห็นในตราสินคาจะสรางการรับรู ความคุนเคย และความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคได 

    4. เนนทุกวิธีการสื่อสารตราสินคา (All Sources of Brand Contact) ตามหลักของ 

IMC จะตองครอบคลุมกิจกรรมท่ีใชสื่อท้ังหมด และกิจกรรมท่ีไมใชสื่อท้ังหมด 
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     การวางแผน IMC และเครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

     หลักการวางแผน 

     1. การวางแผนจากภายนอกสูภายใน เริ่มตนดวยการศึกษาทําความเขาใจผูบริโภค โดย

การศึกษาถึงความคิด คานิยม รูปแบบการดํารงชีวิตและพฤติกรรมผูบริโภค เพราะหัวใจของ IMC คือ 

การมุงเนนการสรางใหลูกคาเกิดพฤติกรรมไมใชแคการรับรู การยอมรับเทานั้น 

     2. กําหนดงานท่ีแนชัด กําหนดวากําลังทํา IMC เพ่ืออะไร 

     3. การวางแผนโดยใชฐานศูนย เปนการวางแผนโดยใชเครื่องมือหลากหลายรวมกัน แต

ไมไดกําหนดวาจะใชเครื่องมือใดเปนหลัก และเครื่องมือใดเปนเสริม 

     4. การวางแผนท่ีเปนหนึ่งเดียว 

     5. การวางแผนขยายผลหลายแนว ท้ังแนวยาวและแนวลึก การวางแผนแนวยาว 

หมายถึง การวางแผนระยะยาวและทําตอเนื่อง การวางแผนแนวกวาง หมายถึง การทําหลายอยาง

พรอมกันท้ัง การโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดโชวโชวรูม เปนตน 

     เครื่องมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ท่ีนิยมใช 

     1. การจัดศูนยฝกอบรม (Training Center) 

     2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) 

     3. การใหบริการ (Services) 

     4. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

     5. การใชพนักงานขาย (Employee) 

     6. การประชาสัมพันธ (Public Relations- PR) 

     7. การบรรจุภัณฑ (Packaging) 

     8. การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) 

     9. การใชยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนท่ี (Transit) 

     10. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ การตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing) 

     11. การใชปายตางๆ (Signage) 

     12. การจัดแสดงสินคา (Display) 

     13. การใชเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet) 

     14. การจัดโชวรูม (Showroom) 

     15. การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (Merchandising) 

     16. การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา  

     17. การใชสัมปทาน (Licensing) 

     ท่ีมา : เสรี วงษมณฑา, ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด 2547 : 11     
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     จากแนวความคิดดังกลาวจะชวยควบคุมการสรางสรรคงานออกมาใหอยูในรูปการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีความถูกตองสมบูรณ และใหชิ้นงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นการจัดทําโครงการ “สรางแบรนดผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี” นั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใช

แนวคิดในรูปการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพ่ือนํามาใชในกระบวนการคิดและการผลิต

สื่อโฆษณาออกมาใหตอบโจทยและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือการวางแผน “การสรางแบรนดผลิตภัณฑเสริมอาหารผัก

อัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี” เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห และเปนแนวทางในการวางกลยุทธการสื่อสาร

ตอไป 

 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี” ซ่ึง

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ซ่ึงวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ 

    1. ศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการรับประทานผัก 

2. ศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการรับประทานผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

3. ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมายเพ่ือนํามาเลือกชองทางการสื่อสารท่ี

เหมาะสม 

      

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

     ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะใชในการศึกษาวิจัย “การสรางแบรนดผลิตภัณฑเสริม

อาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี” จะใชวิธีการวิจัย 2 แบบ คือ 

     1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

Depth Interview) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

          1.1.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมเจาของธุรกิจผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวก

ก้ี เพ่ือใหทราบถึงขอมูลและความเปนมาของผลิตภัณฑในเชิงลึกและนําขอมูลมาเปนแนวทางในการ

สื่อสารกับกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมรวมถึงการศึกษาแนวทางท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต ใน

การวิจัยครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณ คุณเกษคง พรทวีวัฒน 
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          1.1.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูท่ีใชผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี จํานวน 3 

คน เพ่ือใหทราบถึงประสบการณ ทัศนคติ ความตองการ และความคาดหวังท่ีมีตอผลิตภัณฑ 

     1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสุม เลือกประชากรท่ีอาศัยอยู

ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน เพ่ือหาทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรมเก่ียวกับการ

รับประทานผักและผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ีสงผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารผัก

อัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

 

3. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  
 

     การสุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีข้ันตอนดังนี้ 

     2.1 การเก็บตัวอยางจากกลุมตัวอยางดวย 2 รูปแบบ โดยแจกแบบสอบถามตามสถานท่ี

ตางๆ จํานวน 50 คน และสุมผานการใชแบบสอบถามออนไลน จํานวน 50 คน รวมท้ังสิ้น 100 คน 

     2.2 การเลือกกลุมตัวอยางในแตละท่ี จะเลือกท้ังผูท่ีรับประทานและไมรับประทานผัก 

รวมถึงท้ังผูท่ีเคยใชและไมเคยใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยจะถามคําถามเบื้องตนเก่ียวกับ

“พฤติกรรมการรับประทานผัก” และ “ทานเคยใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพหรือไม” 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 

     3.1 คําถามสําหรับสัมภาษณ ท้ังหมด 2 ชุด ในผูถูกสัมภาษณ 2 กลุม เพ่ือใชเก็บขอมูล

เก่ียวกับทัศนคติ และความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

     3.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือใชเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายเพ่ือทดสอบ

แนวความคิดท่ีไดมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ และทัศนคติของกลุมเปาหมาย โดย

แบงออกไปเปน 5 สวน ดังนี้  

          3.2.1 สํารวจลักษณะเก่ียวกับประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย เชน เพศ อายุ 

อาชีพ รายได 

          3.2.2 สํารวจความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการรับประทานผัก ซ่ึงพิจารณา

เก่ียวกับปริมาณการรับประทานท่ีเพียงพอตอวัน สาเหตุในการเลือกรับประทานหรือไมรับประทาน 

ความกังวลถึงการไดรับประทานผักไมเพียงพอ 

          3.2.3 สํารวจ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพ ซ่ึงพิจารณาเก่ียวกับสาเหตุในการเลือกรับประทานหรือไมรับประทาน ความคาดหวังและ

ความกังวลเก่ียวกับการเลือกใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงหลักในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก      

แบรนดท่ีใชอยู 
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          3.2.4 สํารวจถึงความสนใจท่ีมีตอผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี ซ่ึง

พิจารณาเก่ียวกับภาพลักษณท่ีแสดงออกผานทางตราสินคา (logo) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

(Product feature) 

          3.2.5 สํารวจพฤติกรรมเก่ียวกับการรับสื่อ ซ่ึงพิจารณาจากความตองการในการรับรู

เก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ด พฤติกรรมการรับสื่อตางๆของกลุมเปาหมาย เชน

อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทย ุสื่อนอกสถานท่ีตางๆ เปนตน 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

    ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกับผู ท่ีเปนกลุมเจาของธุรกิจ รวมถึงกลุมลูกคาจริงท่ีมี

ประสบการณในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี จากนั้นจึงนําขอมูลและแนวคิดท่ี

ไดมาจัดทําชุดแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงทําการแจกใหกับกลุมเปาหมายผาน 2 รูปแบบ 

โดยการสุมแจกตามสถานท่ี และการสุมแจกทางออนไลน รวมท้ังสิ้น 100 คน อีกท้ังผูวิจัยยังเปนผู

คอยแนะนําและแกไขแบบสอบถาม เพ่ือใหการเก็บขอมูลเปนไปอยางครบถวนสมบูรณมากท่ีสุด 

     

6. การวิเคราะหขอมูล 
 

      เปนข้ันตอนในการนําขอมูลท้ังสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท้ังหมดมาวิเคราะห เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมาย

หลักท่ีจะเริ่มทําการสื่อสาร เพ่ือกําหนดแนวความคิดในการสรางสรรคท่ีสามารถโนมนาวใจอยางนอย 

3 แนวความคิด รวมถึงการกําหนดแผนงานในโครงการสรางสรรคและรูปแบบของเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดตางๆ การกําหนดกลยุทธการสรางสรรคชิ้นงาน เพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการ

รับรูและสนใจในผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

 

7. การนําเสนอขอมูล 
 

     ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมีการสรุปขอมูลโดยแบง

ตามประเด็นตางๆ เชน ประเด็นดานทัศนคติ และความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑ, ประเด็นความคาดหวังท่ี

มีตอผลิตภัณฑ เปนตน และในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะมีการ

สรุปผลเปนจํานวนตัวเลขใหเห็นคาของความแตกตางในแตละสวน ซ่ึงการนําเสนอขอมูลจะถูกสรุป

ประเด็นท้ังหมดไวในสวนของผลการศึกษาในบทท่ี 4 จากนั้นจะมีการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาใน

ครั้งนี้ไปประยุกตใชกับการสรางสรรคกลยุทธการสื่อสารและผลิตชิ้นงานเปนลําดับตอไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

เพ่ือใหการสรางสรรคชิ้นงานการสื่อสารการตลาดเพ่ือสรางแบรนดผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือคนหาปญหา สาเหตุ รวมท้ังแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ เพ่ือ

นํามาพิจารณา ในการกําหนดแนวทางของการวางแผนงานในโครงการสรางสรรค รูปแบบของ

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดตางๆ รวมถึงการกําหนดกลยุทธการสรางสรรค และแนวความคิดท่ีจะ

ใชในการสื่อสาร โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมเจาของธุรกิจผัก

อัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี และกลุมลูกคาท่ีใชผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี จํานวน 3 คน โดย 

สามารถสรุปไดเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

     1. กลุมเจาของธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีโอเวกกี้ 

        1.1ความโดดเดนดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑสุดยอดธุรกิจ

นวัตกรรมพัฒนาสินคาชนิดนี้ เพ่ือตอบโจทยทุกกลุมผูบริโภค ท้ังผู ท่ีไมชอบรับประทานผักสด 

รับประทานผักไดนอย และกลุมคนท่ีรักสุขภาพท่ีตองการไดรับประโยชนจากผักในแตละวันอยาง

เพียงพอ อีกท้ังจุดเดนในเรื่องของการไดรับประโยชนจากผักครบท้ัง 5 สี (ไฟโตนิวเทรียนท), ใช

วัตถุดิบท่ีปราศจากสารเคมี และรักษากากใยท่ีไดจากผักในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

        1.2 กลุมเปาหมายท่ีองคกรทําส่ือสาร ผูใหสัมภาษณไดกลาววาแทจริงแลวตองการ

สื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายทุกเพศทุกวัย จุดนี้จึงยังเปนปญหาหลักในการเลือกกลุมเปาหมายแรกท่ี

จะเริ่มทําการสื่อสารอยางจริงจังดวย แตปจจุบันกลุมลูกคาสวนใหญท่ีแบรนดสามารถเขาถึง คือ กลุม

แมบาน ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาใหกับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว 

        1.3 ขอจํากัด แมผลิตภัณฑจะถูกออกแบบมาใหสามารถรับประทานไดทุกเพศทุกวัย

และปราศจากสวนผสมท่ีเปนเคมีภัณฑ ซ่ึงตางจากผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ัวไป แตดวยรูปแบบท่ีเปน

ผลิตภัณฑรับประทานชนิดเม็ด จึงมีขอจํากัดทางดาน อย. และไมสามารถอวดอางสรรพคุณเทียบเทา

กับผักไดโดยตรง รวมถึงตองระบุขอหามตางๆ เชนเดียวกับผลิตภัณฑประเภทเสริมอาหารท่ัวไป  

    2. กลุมลูกคาท่ีใชผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกกี้ 

   ส
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       2.1 สาเหตุท่ีเลือกใชผลิตภัณฑ คือ เปนคนท่ีรับประทานผักนอย และสรรพคุณของ 

ผลิตภัณฑมีความนาสนใจในดานของคุณประโยชนท่ีใกลเคียงกับผักสด การไดประโยชนจากผักครบ

ท้ัง 5 สี (ไฟโตนิวเทรียนท) รวมถึงผูซ้ือใชมีความรูสึกวาไมใชสารเคมีท่ีเขาสูรางกายบวกกับราคาท่ีไม

สูงนัก จึงทําใหเลือกทดลองผลิตภัณฑนี้ 

        2.2 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม กลุมคนท่ีติดตอเพ่ือทําการสัมภาษณ สวน

ใหญไมไดอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยางผูใชผลิตภัณฑจริงท่ีไดทําการสัมภาษณยังอยู

ในวัยนักศึกษาและวัยทํางานตอนตน  

        2.3 การรับรูและการเขาถึงผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางรับรูจากการบอกตอจากคนรูจัก 

และคนหาขอมูลจาก Fanpage Facebook จากนั้นจึงเขาสูเว็บไซตหลักของผลิตภัณฑเพ่ือคนหา

ขอมูลเพ่ิมเติมและสั่งซ้ือจากชองทางท่ีมีใหภายในเว็บไซตหลัก 

     ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณขางตนพบวา สรรพคุณท่ีมีในผลิตภัณฑชวยสรางความสนใจ

ใหแกผูบริโภคอยูมาก แตจากการเลือกติดตอขอสัมภาษณผูใชจริง พบวา ผลิตภัณฑยังไมสามารถ

เขาถึงกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และในสวนของการเขาถึงขอมูลตางๆเก่ียวกับผลิตภัณฑ

รวมถึงตัวผลิตภัณฑยังเขาถึงยากและตองผานหลายข้ันตอน ซ่ึงเปนจุดตองนํามาวิเคราะหเพ่ือหา

วิธีแกไขในงานการสื่อสารการตลาดท่ีจะสรางสรรคข้ึน 

     นอกจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แลว จึงจําเปนตองนําขอมูล

ตางๆ มาทดสอบหากลุมเปาหมายหลักท่ีจะทําการสื่อสารและคนหาความตองการแทจริงท่ี

กลุมเปาหมายคาดหวังและตองการไดรับมากท่ีสุด โดยการทําวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดวยการทําชุดแบบสอบถาม (Questionnaires) กับผูท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน

100 ชุด ซ่ึงสามารถสรุปผลท้ังหมดไดดังตอไปนี้ 

 

ผลวิจัยเชิงปริมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตารางท่ี 4-1  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

หญิง 68 68 

ชาย 32 32 

รวม 100 100 
  

จากตาราง 4-1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68 รองลงมา

เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 32 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 4-2  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 10 10 

20 ป – 26 ป 30 30 

27 ป – 34 ป 22 22 

35 ป – 44 ป 15 15 

45 ปข้ึนไป 23 23 

รวม 100 100 
 

    จากตาราง 4-2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ 20 ป – 26 ป คิดเปนรอยละ 

30 รองลงมาเปนชวงอายุ 45 ปข้ึนไป เปนรอยละ 23 รองลงมาเปนชวงอายุ 27 ป – 34 ป เปนรอย

ละ 22 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-3  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษา 6 6 

ปวส./อนุปริญญา 9 9 

ปริญญาตร ี 74 74 

สูงกวาปริญญาตรี  11 11 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 74 รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 11 รองลงมาเปนระดับปวส./อนุปริญญา

รอยละ 11 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-4  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 37 37 

ขาราชการ 7 7 

พนักงานบริษัทเอกชน 26 26 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 4-4  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ (ตอ) 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

รัฐวิสาหกิจ 14 14 

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 9 9 

รับจางท่ัวไป 2 2 

พอบาน/แมบาน 3 3 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 
     

    จากตาราง 4-4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 

37 รองลงมาเปนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 26 รองลงมาเปนอาชีพรัฐวิสาหกิจ เปนรอยละ 

14 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-5  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานะ 
 

สถานะ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 67 67 

สมรส 24 24 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 9 9 

รวม 100 100 
     

จากตาราง 4-5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานะโสด คิดเปนรอยละ 67 รองลงมา

เปนสมรส รอยละ 24 รองลงมาเปนหมาย/หยาราง/แยกกันอยู รอยละ 9 ตามลําดับ    

 

ตารางท่ี 4-6  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามรายได 
 

รายได จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 28 28 

10,001 – 20,000 บาท 29 29 

20,001 – 30,000 บาท 11 11 

30,001 – 40,000 บาท 11 11 

40,001 – 50,000 บาท 9 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

ตารางท่ี 4-6  จํานวน รอยละผูตอบแบบสอบถาม แยกตามรายได (ตอ) 
 

รายได จํานวน (คน) รอยละ 

มากกวา 50,000 บาท 12 12 

รวม 100 100 
 

    จากตาราง 4-6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ีย 10,001 - 20,000 บาท คิด

เปนรอยละ 29 รองลงมาเปนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 28 รองลงมาเปนมากกวา 50,000 บาท 

เปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานผัก 

ตารางท่ี 4-7  จํานวน รอยละท่ีทราบถึงปริมาณการรับประทานผักตอวัน 

      (ในหนึ่งวันควรรับประทานผักใหไดประมาณ 400 กรัม หรือประมาณ 6 ทัพพี) 
 

ควรรับประทานผักใหไดประมาณ 400 กรัม/วัน จํานวน (คน) รอยละ 

เคยทราบ 37 37 

ไมเคยทราบ 63 63 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยทราบ คิดเปนรอยละ 63 รองลงมา

เคยทราบ รอยละ 37 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-8  จํานวน รอยละท่ีทราบถึงขอมูลการรับประทานผัก 5 สี 

      (ในหนึ่งวันควรรับประทานผักใหครบ 5 สี) 
 

ควรรับประทานผักใหครบ 5 สี จํานวน (คน) รอยละ 

เคยทราบ 65 65 

ไมเคยทราบ 35 35 

รวม 100 100 

     จากตาราง 4-8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยทราบ คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาไม

เคยทราบ รอยละ 35 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-9  จํานวน รอยละท่ีทราบถึงขอมูลเก่ียวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 

      (สารไฟโตนิวเทรียนท คือ สารท่ีไดจากผัก) 
 

สารไฟโตนิวเทรียนทท่ีไดจากผัก จํานวน (คน) รอยละ 

เคยทราบ 43 43 

ไมเคยทราบ 57 57 

รวม 100 100 
     

    จากตาราง 4-9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยทราบ คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา

เคยทราบ รอยละ 43 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-10  จํานวน รอยละท่ีทราบถึงขอมูลเก่ียวกับกากใยจากผัก 

        (รางกายจําเปนตองไดรับ “กากใย” จากผัก) 
 

รางกายตองการกากใยจากผัก จํานวน (คน) รอยละ 

เคยทราบ 98 98 

ไมเคยทราบ 2 2 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-10 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยทราบ คิดเปนรอยละ 98 รองลงมา

ไมเคยทราบ รอยละ 2 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-11  จํานวน รอยละพฤติกรรมการรับประทานผัก 
 

พฤติกรรมการรับประทานผัก จํานวน (คน) รอยละ 

รับประทานหลากหลายชนิด 70 70 

รับประทานบางชนิด/คอนขางนอย 28 28 

ไมรับประทานเลย 2 2 

รวม 100 100 
     

     จากตาราง 4-11 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานหลากหลาย คิดเปนรอยละ 

70 รองลงมารับประทานบางชนิด/คอนขางนอย รอยละ 28 รองลงมาไมรับประทานเลย เปนรอยละ 

2 ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-12  จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลายชนิด แยกตามประโยชนท่ีตองการไดรับ  

ประโยชนท่ีตองการไดรับจากผัก จํานวน (คน) รอยละ 

เพ่ือใหไดรับสารอาหารครบท้ัง 5 หมู 51 18.4 

เพ่ือสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง 57 20.6 

เพ่ือความอรอย 35 12.6 

เพ่ือชวยในเรื่องขับถาย 66 23.8 

เพ่ือรักษาโรค 25 9 

เพ่ือใหมีผิวพรรณท่ีดี 42 15.2 

อ่ืนๆ 1 0.4 

รวม 277 100 
 

     จากตาราง 4-12 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานผักเพ่ือชวยในเรื่องขับถาย 

คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมารับประทานเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง รอยละ 20.6 รองลงมารับประทาน

เพ่ือใหไดรับสารอาหารครบท้ัง 5 หมู เปนรอยละ 18.4 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-13  จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลากหลายชนิด แยกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

        ปริมาณท่ีไดรับตามเกณฑ  
 

รับประทานผักไดตามเกณฑกําหนด 400 g./วัน จํานวน (คน)  รอยละ 

เพียงพอ 30 42.9 

ไมเพ ียงพอ 40 57.1 

รวม 70 100 
      

    จากตาราง 4-13 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญกังวลวารับประทานผักไดไมเพียงพอ คิด

เปนรอยละ 57.1 รองลงมาคิดวารับประทานเพียงพอแลว รอยละ 42.9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-14  จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลากหลายชนิด แยกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

        การรับประทานผักครบ 5 สี 
 

รับประทานผักไดครบ 5 สี จํานวน (คน) รอยละ 

เพียงพอ 24 34.3 

ไมพ ียงพอ 46 63.7 

รวม 70 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    จากตาราง 4-14 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญกังวลวารับประทานผัก 5 สี ไมเพียงพอ 

คิดเปนรอยละ 63.7 รองลงมาคิดวารับประทานเพียงพอแลว รอยละ 34.3 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-15  จํานวน รอยละท่ีรับประทานผักหลากหลายชนิด แยกตามความคิดเห็นเก่ียวกับ 

        การไดรับกากใย  
 

รางกายตองการกากใยจากผัก จํานวน (คน) รอยละ 

เพียงพอ 47 67.1 

ไมพ ียงพอ 23 32.9 

รวม 70 100 
      

    จากตาราง 4-15 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวารางกายไดรับกากใยจากผัก

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 67.1 รองลงมากังวลวารับประทานไมเพียงพอ รอยละ 32. 9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-16  จํานวน รอยละแยกตามสาเหตุ ท่ีรับประทานผักบางชนิดและไมรับประทาน 
     

รางกายตองการกากใยจากผัก จํานวน (คน) รอยละ 

รสชาติไมอรอย 25 41.7 

ไมชอบกลิ่นของผัก 20 33.3 

ไมมีเวลาในการเลือกซ้ือ 8 13.3 

กลัวเรื่องของสารเคมี 1 1.7 

รูสึกวาไมรับประทานก็ไมเปนไร 3 5 

อ่ืนๆ 3 5 

รวม 60 100 
    

    จากตาราง 4-16 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานผักบางชนิดหรือไม

รับประทานผักเลยเพราะรสชาติไมอรอย คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมารับประทานผักบางชนิด

หรือไมรับประทานผักเลยเพราะไมชอบกลิ่นของผัก รอยละ 33.33 รองลงมารับประทานผักบางชนิด

หรือไมรับประทานผักเลยเพราะไมมีเวลาเลือกซ้ือ รอยละ 13.33 ตามลําดับ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-17  จํานวน รอยละแยกตามความกังวลเก่ียวกับรับประทานผักบางชนิดและไม 

        รับประทาน 
            

ความกังวลถึงปริมาณท่ีไมเพียงพอตอวัน จํานวน (คน) รอยละ 

มีความกังวล 22 73.3 

ไมมีความกังวล 8 26.7 

รวม 30 100 
      

    จากตาราง 4-17 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความกังวลถึงการรับประทานผักใน

ปริมาณท่ีไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมาไมมีความกังวล รอยละ 26.7 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ (รูปแบบเม็ด) 

ตารางท่ี 4-18  จํานวน รอยละการรับรูตราสินคาผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีนึกถึงเปนอันดับแรก จํานวน (คน) รอยละ 

แบรนด 30 30 

แอมเวย นิวทริไลท 16 16 

แบล็คมอรส 44 44 

เซ็นทรัม 8 8 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-18 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึง Blackmores เปนอันดับแรก   

คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาเปน Brand รอยละ 30 รองลงมาเปน Amway Nutrilite รอยละ 16 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-19  จํานวน รอยละพฤติกรรมการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

พฤติกรรมการรับประทาน จํานวน รอยละ 

เคย และยังรับประทานอยู 35 35 

เคย แตเลิกรับประทานแลว 33 33 

ไมเคยรับประทาน 32 32 

รวม 100 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     จากตาราง 4-19 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคย และยังรับประทานอยู คิดเปนรอย

ละ 35 รองลงมา เคย แตเลิกรับประทานแลว รอยละ 33 รองลงมา ไมเคย รอยละ 32 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-20  จํานวน รอยละปริมาณในการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
 

ปริมาณการรับประทาน จํานวน รอยละ 

1 – 2 เม็ด 43 63.2 

3 – 4 เม็ด 10 14.7 

4 - 5 เม็ด 11 16.2 

มากกวา 5 เม็ด 4 5.9 

รวม 68 100 
     

    จากตาราง 4-21 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับประทาน 1-2 เม็ด/วัน คิดเปนรอยละ 

63.2 รองลงมารับประทาน 4-5 เม็ด/วัน รอยละ 16.2 รองลงมารับประทาน 3-4 เม็ด/วัน รอยละ 

14.7 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-21  จํานวน รอยละเหตุผลท่ีเลือกรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริม  
 

เหตุผลท่ีรับประทาน จํานวน รอยละ 

มีวิตามิน/สารอาหารตรงกับความตองการ 46 40.3 

สะดวก/ประหยัดเวลาในการรับประทาน 24 21 

สามารถใหประโยชนไดมากและครบถวน 15 13.2 

คนในครอบครัวรับประทานจึงรับประทานตาม 15 13.2 

เพ่ือน/คนรูจักชวนรับประทาน 9 7.9 

อ่ืนๆ 5 4.4 

รวม 114 100 
      

    จากตาราง 4-21 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานเพราะมีวิตามิน/สารอาหาร

ตรงกับความตองการ คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมารับประทานเพราะสะดวก/ประหยัดเวลาในการ

รับประทาน รอยละ 21 รองลงมารับประทานเพราะสามารถใหประโยชนไดมากและครบถวน และคน

ในครอบครัวรับประทานจึงรับประทานตาม ในลําดับเทากัน ท่ีรอยละ 13.2 ตามลําดับ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-22  จํานวน รอยละวิธีการคนหาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ  
 

วิธีการคนหาขอมูลผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 

คําบอกเลาจากผูท่ีเคยใช 37 24.7 

คําแนะนํา/สอบถามจากตัวแทนจําหนาย 33 22 

เอกสารแจกจากผลิตภัณฑ 29 19.3 

เว็บไซตหลักของผลิตภัณฑ 29 19.3 

การรีวิวจาก Blog ตางๆ 16 10.7 

อ่ืนๆ 6 4 

รวม 150 100 
 

     จากตาราง 4-22 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญหาขอมูลจาก คําบอกเลาของผูท่ีเคยใช 

คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมาหาขอมูลจากคําแนะนํา/สอบถามจากตัวแทนจําหนาย รอยละ 22 

รองลงมาหาขอมูลจากเอกสารแจกจากผลิตภัณฑและเว็บไซตหลักของผลิตภัณฑ ในลําดับเทากัน ท่ี

รอยละ 19.3 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-23  จํานวน รอยละปจจัยท่ีสงผลตอการซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม    
                  

ปจจัยท่ีสงผลตอการซ้ือ จํานวน รอยละ 

สรรพคุณ 50 22.6 

ราคา 44 19.9 

ไดรับการรับรองจาก อย. 42 19 

สวนประกอบ/วัตถุดิบจากธรรมชาติ 31 14 

ตราสินคา 25 11.3 

หาซ้ืองาย 13 5.9 

ปริมาณ 8 3.6 

ดีไซนของบรรจุภัณฑ 4 1.8 

พกพางาย 3 1.4 

อ่ืนๆ 1 0.5 

รวม 221 100 
      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    จากตาราง 4-23 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซ้ือเพราะสรรพคุณ คิดเปนรอย

ละ 22.6 รองลงมาตัดสินใจซ้ือเพราะราคา รอยละ 19.9 รองลงมาตัดสินใจซ้ือเพราะไดรับการรับรอง

จาก อย. รอยละ 19 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-24  จํานวน รอยละชองทางการหาซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม  
  

สวนใหญหาซ้ือผลิตภัณฑจากชองทางใด จํานวน รอยละ 

รานขายยาบนหางสรรพสินคา  19 24.1 

รานขายยาละแวกบาน 15 18.9 

รานจําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ เชน เลมอนฟารม 13 16.5 

ตัวแทนจําหนาย (ขายตรง) 10 12.7 

รานบูท (Boots) / วัตสัน (Watson)  9 11.4 

สั่งซ้ือออนไลน 6 7.6 

รานสะดวกซ้ือ เชน 7-11 5 6.3 

อ่ืนๆ 2 2.5 

รวม 79 100 
 

     จากตาราง 4-24 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือจากรานขายยาบนหางสรรพสินคา 

คิดเปนรอยละ 24.1 รองลงมาซ้ือจากรานขายยาละแวกบาน รอยละ 18.9 รองลงมาซ้ือจากราน

จําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ เชน เลมอนฟารม รอยละ 16.5 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-25  จํานวน รอยละคาใชจายเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารตอเดือน  
 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท  26 38.3 

500 – 1,000 บาท 22 32.3 

1,000 – 2,000 บาท 13 19.1 

2,000 บาท ข้ึนไป  7 10.3 

รวม 68 100 
      

จากตาราง 4-25 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายเฉล่ียไมเกิน 500 บ./เดือน คิดเปนรอยละ 

38.3 รองลงมาเฉลี่ย 500-1,000 บ./เดือน รอยละ 32.3 รองลงมาเฉลี่ย 1,000-2,000 บ./เดือน รอย

ละ 19.1 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-26  จํานวน รอยละการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมใหคนในครอบครัว  
 

ซ้ือใหคนอ่ืนในครอบครัวดวยหรือไม จํานวน รอยละ 

ซ้ือ 35 51.5 

ไมซ้ือ 33 48.5 

รวม 68 100 
      

    จากตาราง 4-26 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือใหคนในครอบครัวดวย คิดเปนรอย

ละ 51.5 รองลงมาไมซ้ือ รอยละ 48.5 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-27  จํานวน รอยละเหตุผลท่ีเลิกและไมรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร   
   

เหตุผลท่ีเลิกและไมรับประทาน จํานวน รอยละ 

รูสึกไมจําเปน   38 28.1 

รูสึกวาเปนผลิตภัณฑเก่ียวกับยา  13 9.6 

ราคาสูง 35 25.9 

ยังไมมีผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการ  7 5.2 

กลัวผลขางเคียง 26 19.3 

รับประทานยาก/เม็ดใหญ 4 3 

ไมคอยทราบรายละเอียดท่ีชัดเจน 7 5.2 

อ่ืนๆ 5 3.7 

รวม 135 100 
      

    จากตาราง 4-27 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลิกหรือไมรับประทานเพราะรูสึกไม

จําเปน คิดเปนรอยละ 28.1 รองลงมาเลิกหรือไมรับประทานเพราะราคาสูง รอยละ 25.9 รองลงมา

เลิกหรือไมรับประทานเพราะกลัวผลขางเคียง รอยละ 19.3 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-28  จํานวน รอยละการรับรูเก่ียวกับสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
 

มีผลิตภัณฑท่ีใชผัก 5 สี เปนสวนประกอบหลัก จํานวน รอยละ 

ทราบ 44 44 

ไมทราบ 56 56 

รวม 100 100 
      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    จากตาราง 4-28 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมทราบ คิดเปนรอยละ 56 รองลงมา

ทราบ รอยละ 44 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-29  จํานวน รอยละการรับรูเก่ียวกับแบรนดท่ีใชผัก 5 สี เปนสวนประกอบ 
 

ผลิตภัณฑใดดังตอไปนี้ท่ีเคยไดยิน/รูจักมากอน จํานวน รอยละ 

แอมเวย นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอกซ  72 51.1 

แบรนด มัลตินิวเทรียนท 55 39 

ดีเอชซี มิกซ เวเจทเทเบิ้ล (DHC Mixed Vegetable) 12 8.5 

สวันสัน เวกก้ีฟอรไลฟ (Swanson Veggies4Life) 2 1.4 

รวม 141 100 
      

    จากตาราง 4-29 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรูจัก แอมเวย นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอกซ 

คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมารูจัก แบรนด มัลตินิวเทรียนท รอยละ 39 รองลงมารูจัก ดีเอชซี มิกซ 

เวเจทเทเบิ้ล รอยละ 8.5 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 4 ความสนใจตอผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกกี้ (Vbioveggie) 

ตารางท่ี 4-30  จํานวน รอยละการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี 
 

เคยรูจักผลิตภัณฑวีไบโอเวกกี้หรือไม จํานวน รอยละ 

รูจัก 1 1 

ไมรูจัก 99 99 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-30 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมรูจัก คิดเปนรอยละ 99 รองลงมารูจัก 

รอยละ 1 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-31  จํานวน รอยละคุณสมบัติท่ีสนใจในผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี 
 

คุณสมบัติท่ีนาสนใจของวีไบโอเวกกี้ จํานวน รอยละ 

ไดรับผกัจําเปนครบท้ัง 5 สี  46 20.1 

ชวยใหรางกายมีโอกาสไดรับผักในปริมาณท่ีเพียงพอ 38 16.6 

วัตถุดิบท่ีใชเปนผักจาก“โครงการหลวง” 32 13.9 
  

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 4-31  จํานวน รอยละคุณสมบัติท่ีสนใจในผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี (ตอ) 
 

คุณสมบัติท่ีนาสนใจของวีไบโอเวกกี้ จํานวน รอยละ 

ไดรับกากใย   31 13.6 

สวนประกอบจากผัก ไมมีสวนผสมของสารเคมี 28 12.2 

รับประทานไดตั้งแตเด็ก-ผูสูงอายุ  26 11.4 

รับประทานชวงใดของวันก็ได  17 7.4 

ดีไซนของบรรจุภัณฑ 6 2.6 

อ่ืนๆ 5 2.2 

รวม 229 100 
     

    จากตาราง 4-31 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสนใจการไดรับผักจําเปนครบท้ัง 5 สี 

คิดเปนรอยละ 20.1 รองลงมาสนใจการชวยใหรางกายมีโอกาสไดรับผักในปริมาณท่ีเพียงพอ รอยละ 

16.6 รองลงมาสนใจวัตถุดิบท่ีใชเปนผักจากโครงการหลวง รอยละ 13.9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-32  จํานวน รอยละความสนใจผลิตภัณฑขนาดพกพา 
 

ทานสนใจผลิตภัณฑขนาดพกพาหรือไม จํานวน รอยละ 

สนใจ 53 53 

ไมสนใจ 47 47 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-32 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสนใจ คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาไม

สนใจ รอยละ 47 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-33  จํานวน รอยละความสนใจผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี 
 

ทานสนใจในผลิตภัณฑวีไบโอเวกกี้หรือไม จํานวน รอยละ 

สนใจ 59 59 

ไมสนใจ 41 41 

รวม 100 100 
      

    จากตาราง 4-33 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสนใจ คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาไม

สนใจ รอยละ 41 ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ
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สวนท่ี 5 พฤติกรรมการรับส่ือในชีวิตประจําวัน 

ตารางท่ี 4-34  จํานวน รอยละชองทางท่ีเปดรับขาวสาร 

 

     จากตาราง 4-34 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับส่ือทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 

19.5 รองลงมาเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต รอยละ 17.7 รองลงมาเปดรับสื่อนอกบาน รอยละ 13.8 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-35  จํานวน รอยละ โซเชียลเน็ตเวิรคท่ีเปดรับ 

โซเชียลเน็ตเวิรคท่ีเขาใชประจํา จํานวน รอยละ 

เฟซบุก   75 30.1 

ทวิตเตอร 22 8.8 

อินสตาแกรม  35 14.1 

โซเชียลแคม  5 2.0 

ไลน 53 21.3 

ยูทูป 59 23.7 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 249 100 

ชองทางท่ีเปดรับขาวสาร จํานวน รอยละ 

โทรทัศน   75 19.5 

วิทยุ 31 8.0 

นิตยสาร 21 5.5 

หนังสือพิมพ  33 8.6 

อินเตอรเน็ต 68 17.7 

อีเมล 41 10.6 

ขอความโทรศัพท (SMS) 15 3.9 

ใบปลิว/แผนพับ 23 5.9 

สื่อนอกบาน เชน บิลบอรด,บนบีทีเอส ฯลฯ 53 13.8 

งานอีเวนท 14 3.6 

จดหมาย 8 2.1 

อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 385 100 

   ส
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     จากตาราง 4-35 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใช เฟซบุก คิดเปนรอยละ 30.12 

รองลงมาเปน ยูทูป รอยละ 23.7 รองลงมาเปน ไลน รอยละ 21.3 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4-36  จํานวน รอยละชวงเวลาเขาใชสื่อออนไลน 
 

ชวงเวลาท่ีเขาใชส่ือออนไลน จํานวน รอยละ 

ชวงเชา        (06.01 น. – 11.00 น.)   8 5.9 

ชวงบาย       (11.01 น. – 16.00 น.) 20 14.8 

ชวงเย็น        (16.01 น. – 20.00 น.)  31 22.9 

ชวงคํ่า         (20.01 น. – 00.00 น.)  64 47.5 

หลังเท่ียงคืน  (00.01 น. – 06.00 น.) 12 8.9 

รวม 135 100 
      

    จากตาราง 4-36 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชส่ือออนไลนชวง 20.01 น.– 00.00 น.

คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาเปนชวงเวลา 16.01 น.– 20.00 น. รอยละ 22.9 รองลงมาเปน

ชวงเวลา 11.01 น.– 16.00 น. รอยละ 14.8 ตามลําดับ 

 

สรุปและวิเคราะหผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

     ชุดแบบสอบถามในสวนแรกนี้ เปนขอคําถามท่ีเก็บขอมูลของตัวผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง

จะชวยจําแนกถึงเพศ ชวงอายุ อาชีพ และระดับการศึกษา เปนตน ซ่ึงขอมูลจากสวนนี้จะชวยในการ

จัดกลุมคนท่ีมีความสนใจตอผลิตภัณฑ และนําไปสูการตัดสินใจเลือก “กลุมเปาหมายหลัก” ท่ีจะ

เริ่มทําการสื่อสารในข้ันตอนการสรางสรรคชิ้นงานและกลยุทธตางๆเพ่ือสรางแบรนด ซ่ึงก็คือกลุม 

“คนวัยทํางาน” 

สวนท่ี 2 ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานผัก 

     ชุดแบบสอบถามในสวนท่ีสอง เปนขอคําถามท่ีเนนเรื่องของผักเพ่ือหาอินไซตของความ

ตองการและปญหาท่ีแทจริง ซ่ึงในสวนนี้ทําใหทราบถึงความคาดหวังท่ีตองการไดจากการกินผัก คือ 

ชวยในเรื่องการขับถาย และชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง กรณีของคนท่ีรับประทานผักนอยหรือไม 

รับประทานผักเลย เพราะ คนกลุมนี้ไมชอบรสชาติ กลิ่น รวมถึงไมมีเวลาในการเลือกซ้ือ โดยเม่ือนํา

คําตอบเหลานี้มาวิเคราะหรวมกับตัวผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีจะเห็นไดวาผลิตภัณฑสามารถแกไขปญหา

เหลานี้ได และในสวนนี้ยังถามเก่ียวกับประโยชนของผักท่ีแบรนดอ่ืนมีการหยิบยกมาใชในการ

   ส
ำนกัหอ
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สรางสรรคสื่อโฆษณาในปจจุบัน ยกตัวอยางกรณี ขอคําถามท่ีถามเก่ียวกับการรับรูเรื่องประโยชนจาก

ผัก 5 สี และ ไฟโตนิวเทรียนท คนสวนใหญรูจักเรื่องผัก 5 สี แตคนสวนใหญไมรูจักไฟโตนิวเทรียนท

ท้ังๆท่ี ท้ังสองกรณีเปนเรื่องเดียวกัน เพราะ ไฟโตนิวเทรียนทคือสารท่ีไดจากผัก 5 สี จะเห็นไดวามีสื่อ

โฆษณาบางแบรนดออกมาพูดเรื่องไฟโตนิวเทรียนท ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการสื่อสารผานประเด็นไฟโตนิว

เทรียนทอาจเปนเรื่องท่ีผูบริโภคเขาถึงยากและไมติดหู หากปรับใหเปนเพียงเรื่องของการสื่อสารถึง

ประโยชนจากผัก 5 สี อาจทําใหเขาใจงายข้ึน และทําการสื่อสาร Message ของงานสรางสรรคไดงาย

ข้ึน เปนตน 

สวนท่ี 3 ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ (รูปแบบเม็ด) 

     ชุดแบบสอบถามในสวนท่ีสาม จะชวยประเมินถึงแนวโนมในการเปดรับและทดลอง

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค ซ่ึงจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา มากกวา 68% เคยใช

ผลิตภัณฑกลุมนี้ เปนจุดท่ีชวยยืนยันถึงโอกาสท่ีดีของผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี นอกจากนี้กลุมคําถามท่ี

เก่ียวกับปจจัยตางๆท่ีทําใหเกิดการเลือกใชหรือไมใช ยังชวยใหสามารถเลือกจุดเดนท่ีแตกตางจาก  

แบรนดอ่ืนท่ีมีในผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีมาใชในการสรางสรรคกลยุทธเพ่ือใหกลุมเปาหมายท่ีเลือกเกิด

ความสนใจ 

สวนท่ี 4 ความสนใจตอผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกกี้ (Vbioveggie) 

     ชุดแบบสอบถามในสวนท่ีสี่ จะอธิบายเก่ียวกับผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีพอสังเขป เพ่ือ

ประเมินแนวโนมความสนใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดทราบถึงจุดท่ี

กลุมเปาหมายสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงก็คือเรื่องของประโยชนท่ีไดจากผัก 5 สี และทําใหทราบวาผลิตภัณฑ

นี้ยังไมเปนท่ีรูจักเลยเม่ือเทียบกับแบรนดอ่ืนท่ีทําการสื่อสารการตลาดบน Category เดียวกัน จึงเปน

จุดท่ีตองนําไปพัฒนาและแกไขในสวนของการสรางสรรคกลยุทธและการสรางสรรคชิ้นงานใหเกิดข้ึน 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมการรับส่ือในชีวิตประจําวัน 

     ชุดแบบสอบถามในสวนสุดทาย จะทําใหทราบถึงสื่อท่ีกลุมเปาหมายสวนใหญเปดรับ 

เพ่ือนําไปสรางสรรคชิ้นงานผานชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

กลุมเปาหมายสวนมากสนใจเปดรับขาวสารผานสื่ออินเตอรเน็ต ดังนั้นจึงควรสรางเครื่องมือการ

สื่อสารกับกลุมเปาหมายผานสื่ออินเตอรเน็ต เชน ปรับปรุงเว็บไซตหลักใหมีการเขาถึงท่ีงายข้ึน หรือ

นาสนใจ นาเขามารวมสนุกมากข้ึน เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตช้ินงาน 

 

สําหรับข้ันตอนการดําเนินการสรางสรรคโครงการเริ่มจากการนําขอมูลท่ีได จากบทท่ี 4 

มาทําการวิเคราะหเพ่ือระบุสถานการณทางการตลาดในปจจุบันปญหาหลักในการสื่อสารวัตถุประสงค

ในการสื่อสาร การกําหนดแนวความคิดหลักในการสรางสรรคลงในแบบโครงรางการสรางสรรค พรอม

ท้ังเลือกเครื่องมือท่ีจะใชในการสื่อสารการตลาดเพ่ือนําเสนองานสรางสรรคใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามท่ีไดกําหนดไว 

 

ขอเท็จจริงและท่ีมา 
 

     ในปจจุบันจํานวนของคนท่ีรับประทานผักในปริมาณท่ีไมเพียงมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน แต

กระแสในเรื่องการดูแลสุขภาพก็กําลังมาแรงเชนกัน แมสองจุดนี้จะดูขัดแยงกันแตก็ปฏิเสธไมไดวา 

ผูบริโภคสวนใหญมักจะมองหาผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีความพิเศษเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ หนึ่งในนั้นคือ

กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงเรามักจะไมคอยนึกถึงการมีสุขภาพดีไดดวยการรับประทานผักมาเปน

อันดับแรก เพราะผลิตภัณฑทางเลือกเหลานั้นหารับประทานไดงายกวา อรอยกวา และอาจเห็นผลได

เร็วกวา และแนนอนวาหากรับประทานผลิตภัณฑกลุมนี้นานๆ ก็อาจสงผลขางเคียง แตปจจุบันไดมี

ผลิตภัณฑทางเลือกแนวใหมออกมาเอาใจกลุมคนรักสุขภาพและตองการประโยชนท่ีไดจากผักครบท้ัง 

5 สี ซ่ึงนั่นก็คือผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

 

แนวคิดหลักในการสรางสรรค (Creative Concept) 
 

     การศึกษาการสรางแบรนดของผลิตภัณฑผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ีใชแนวคิด “Get Ready 

Veg Ready” เปนแนวคิดหลักโดยจะสื่อสารกับกลุมเปาหมายใหเตรียมสุขภาพรางกายใหพรอมไป

พรอมกับเหลาผัก 5 สี ท่ีเตรียมพรอมรอคุณอยู การสื่อสารจะเปนการนําเสนอใหกลุมเปาหมายเกิด

ความรับรูและความเขาใจถึงผลิตภัณฑท่ีรวมเอาผักท้ัง 5 สี มาไวดวยกัน ใหเห็นถึงสวนของความ

สะดวกและเหมาะกับลักษณะการใชชีวิตของกลุมเปาหมายในปจจุบัน และดึงเอาสื่อท่ีสามารถโตตอบ

กับกลุมเปาหมายไดเขามาใชในการสรางสรรคงาน เพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจและ

เขามามีประสบการณรวมกับผลิตภัณฑ 
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กลุมเปาหมาย (Target) 
 

     กลุมเปาหมายคือ กลุมคนวัยทํางาน ซ่ึงมีลักษณะทางดานประชากร ดานจิตวิทยา และ 

ดานพฤติกรรม ดังนี้ 

     ดานประชากร เพศชายและหญิง อายุระหวาง 25-40 ป อาศัยอยูใน กรุงเทพมหานคร 

     ดานจิตวิทยา สนใจเรื่องของสุขภาพ มองเห็นถึงประโยชนในการดูแลตัวเอง 

     ดานพฤติกรรม เปนคนท่ีมีการศึกษาคอนขางสูง เริ่มมีครอบครัว เปนคนใสใจสุขภาพ แต

ก็ตองการความสะดวกรวดเร็วดวยเชนกัน 

 

คูแขง (Competitors) 
 

    คูแขงทางตรง คือ เนื่องจากเปนผูผลิตรายแรกในประเทศจึงยังไมมีคูแขงทางตรง 

    คูแขงทางออม คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แบนด มัลตินิวเทรียนท (Brand 

Multinutrient), แอมเวย นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอกซ (Amway Nutrilite Duble X) ท่ีสื่อสารในเรื่อง

ของไฟโตนิวเทรียนท (ผัก 5 สี) 

 

วัตถุประสงคในการส่ือสาร (Communication Objective) 
 

    1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูและเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

    2. เพ่ือใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม อันสงผลใหเกิดประสบการณรวมกับแบรนด 

    3. เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีการบอกตอคนรอบขางเก่ียวกับผลิตภัณฑ ซ่ึงจะสงผลใหเกิด 

การทดลองซ้ือใชผลิตภัณฑในท่ีสุด 
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งานอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) 

ตราสินคา (Logo) 

      จากการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมเปาหมายในบทท่ี 4 พบวา สวนใหญรูสึกวาโลโกท่ี

ใชอยูมีความนารักดี แตยังดูเปนผลิตภัณฑสําหรับเด็กมากเกินไป และดวยแนวคิดหลักในการ

สรางสรรค มุงเนนสื่อสารกับกลุมคนวัยทํางานและตองการสรางบุคลิกใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

บวกกับการสื่อถึงความเปนผลิตภัณฑจากผัก 5 สี จึงมีการปรับปรุงโลโก 

      

    โลโกเดิม 

 

     

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5-1 โลโกเดิม ผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

     

    โลโกใหม : สื่อถึงผลิตภัณฑจากผัก 5 สี 

    Get Ready…Veg Ready… (with Vbioveggie) 

     เตรียมสุขภาพใหพรอมไปกับผัก 5 สี ท่ีเตรียมพรอมรอคุณอยู 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5-2 โลโกใหม ผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 
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บรรจุภัณฑ (Packaging) 

    ประกอบดวย 3 สวน คือ 1.กลองบรรจุผลิตภัณฑสําหรับรับประทาน 1 เดือน 2.บรรจุ

ภัณฑขนาดพกพา 3.ซองบรรจุภัณฑหุมผลิตภัณฑท่ีอยูภายในกลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-3 บรรจุภัณฑผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 

      

    การออกแบบบรรจุภัณฑไดมีการปรับปรุงในสวนของซองบรรจุภัณฑหุมผลิตภัณฑท่ีอยู

ภายในกลอง เพ่ือใหมีการนําเรื่องผัก 5 สีมาใช ใหเกิดความนาสนใจและสะดวกตอการฉีกซองเพ่ือ

รับประทาน 

  

              

          

              

             

         

          

          

         

          

             

ภาพท่ี 5-4 บรรจุภัณฑแบบซอง ภายในกลอง 
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เครื่องมือการส่ือสารการตลาด 

     กลยุทธในการสรางสรรคชิ้นงานเพ่ือทําการสื่อสารท้ังหมดถูกแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

     สวนท่ี 1 เพ่ือสรางการรับรู โดยในชิ้นงานในสวนนี้จะชวยดึงใหกลุมเปาหมายเกิดการ

รับรูการมีอยูของผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี มีสื่อตางๆ ดังนี้ 

    1.1 ภาพยนตรโฆษณา (TV Commercial) ทางสื่อฟรีทีวี 45 วินาที เพ่ือสรางความคุนหู

ใหกับกลุมเปาหมายใหรูจักกับตราสินคาและลักษณะเบื้องตนของสินคา 

     จากแบบสํารวจการเปดรับสื่อสวนใหญของกลุมเปาหมายยังคงสนใจสื่อโทรทัศนเปน

อันดับแรก จึงเลือกสรางสรรคสื่อภาพยนตรโฆษณา โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรูจักกับ

แบรนด ใหกลุมเปาหมายมีความคุนชินในชื่อของผลิตภัณฑ 

     Story Line  เนื้อหาหลักของภาพยนตรโฆษณาชิ้นนี้พัฒนาจากแนวคิด เตรียมพรอมทุก

จุดเริ่มตน ใหกลุมเปาหมายรับรูถึง Benefit ของผลิตภัณฑผานเรื่องราวของชายวัยทํางานคนหนึ่งท่ี

ตื่นเชาข้ึนมาก็มีคนท่ีคอยชวยดูแลตั้งแตปลุกใหลุกจากเตียง แปรงฟน แตงตัว เตรียมอาหารให และ

ระวังไมใหไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุเล็กนอยท่ีเราอาจคาดไมถึงวาจะเกิดไดทุกเม่ือ ซ่ึงกลุมคนท่ีมา

คอยดูแลจะมีท้ังสิ้น 5 คน ทุกตัวละครท่ีออกมาชวยเหลือจะมีหนาตาเหมือนกันหมดก็คือตัวของผูชาย

คนนั้นนั่นเอง เพ่ือจะสื่อใหเห็นถึงความเปนผลิตภัณฑ 5 สีท่ีชวยเตรียมรางกายใหพรอมอยูเสมอ อีก

ท้ังยังมีการสอดแทรกความเปนผลิตภัณฑสําหรับทุกคนในครอบครัวไวในภาพยนตรโฆษณาชิ้นนี้ดวย

การดําเนินเรื่องราวใหชายวัยทํางานคนนี้รูสึกไวใจในผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีและเลือกท่ีจะมอบใหกับ

ลูกสาวของตนเองไดรับประทานดวย ดวยความท่ีเปนผลิตภัณฑใหมและตองการใหทราบถึงลักษณะ

จริงๆของผลิตภัณฑจึงมีสวนของการ Demonstration เพ่ือแนะนําลักษณะและบรรจุภัณฑของ

ผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี 

    Mood & Tone ของภาพยนตรโฆษณา อารมณภาพและดนตรีโดยรวมของภาพยนตร

โฆษณาในชวงแรกจะนําเสนอใหคนดูรูสึกถึงภาพของพนักงานท่ีมีความเรงรีบ ความวุนวายท่ีเกิดข้ึน

จริงในชีวิตประจําวันตอนเชากอนไปทํางานผสมกลิ่นอายของอารมณความอบอุนเพ่ือใหคนดูรูสึกถึง

การไดรับการดูแลจากผลิตภัณฑ    

    1.2 สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ (Print Advertising) ท่ีจะลงทางหนังสือพิมพ และปาย

โฆษณาตามสถานท่ีตางๆ ชิ้นงานในสวนนี้ก็ไดสรางบุคลิกของแบรนด (Character)  ใหมีความ

สอดคลองกับการเตรียมพรอมและมีตัวชวยอยูเสมอ  

    Key Visual ของ Print Advertising จะเสนอใหเห็นถึงชีวิตท่ีมีความพรอมจาก 5 สีท่ี

คอยซัพพอรตในทุกอิริยาบท ซ่ึงจะนําลักษณะกิจกรรมของพนักงานออฟฟศมาใชภายในงาน

สรางสรรคชิ้นนี้เ พ่ือใหมีความสอดคลองกับกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมคนวัยทํางาน โดย Print 

Advertising จะทําออกมาเปนแคมเปญท้ังหมด 2 ชิ้นดวยกัน     
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    1.3 บทความเชิงโฆษณา (Advertorial) เปนการใหขอมูลผลิตภัณฑลงในหนังสือประเภท

นิตยสาร เชนนิตยสารชีวจิต, เลมอนเนต (Lemonade), เมนเฮลท (Men’s Health) ซ่ึงเนื้อหาใน 

Advertorial จะนําเสนอความรูเก่ียวกับประโยชนการรับประทานผัก 5 สี พรอมสอดแทรกความเปน

ผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีดวยรูปแบบสีท่ีใชในชิ้นงานและมีตราสินคาวีไบโอเวกก้ีแนบอยูดวย 

 

    สวนท่ี 2 เพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงลักษณะของผลิตภัณฑ รวมกิจกรรมท่ีแบรนด

สรางข้ึนเพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดประสบการณรวมและเกิดการบอกตอ 

     2.1 สื่อโตตอบ (Interactive Media) เพ่ือสรางความสนใจใหกับกลุมเปาหมายใน

รูปแบบของเกมท่ีมีความเก่ียวของกับประโยชนท่ีไดจากผักสีตางๆ และเปนชองทางในการแจก สินคา

ทดลอง (Sampling) รวมถึงการทําใหเกิดการแชรผานสังคมออนไลน เชน เฟสบุก เปนตน 

     Interactive Media ท่ีสรางข้ึนจะเปนลักษณะจอสัมผัส (Touch-screen) นําไปติดตั้ง

ภายในหางสรรพสินคาใจกลางเมือง เชน หางสรรพสินคาสยามพารากอน โดยเกมท่ีสรางสรรคข้ึนมา

จะประกอบดวย 5 เกม ตามสีของผักท้ัง 5 สี ผูเลนสามารถเลือกสีท่ีตนเองอยากเขาไปทําสถิติได ซ่ึง

ท้ัง 5 เกมจะใหเวลาเลนรอบละ 1 นาที รูปแบบของเกมแตละสีจะมีความเก่ียวของกับหนาท่ีและ

ประโยชนของผักแตละสีท่ีดูแลรางกายในแตละสวน เชน 

          2.1.1 ดานสีขาว (แทนผักสีขาว) เก่ียวกับกระดูก จะเปนเกมเก็บชิ้นสวนกระดูกให

ไดมากท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที 

          2.1.2 ดานสีสม (แทนผักสีสม) เก่ียวกับระบบเลือด จะเปนเกมคัดแยกเลือดใหถูก

กรุปใหไดมากท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที 

          2.1.3 ดานสีแดง (แทนผักสีแดง) เก่ียวกับหัวใจ จะเปนเกมเก็บหัวใจสีแดงใหไดมาก

ท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที 

          2.1.4 ดานสีเขียว (แทนผักสีเขียว) เก่ียวกับสายตา จะเปนเกมจับผิดภาพใหได

คะแนนมากท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที 

          2.1.5 ดานสีมวง (แทนผักสีมวง) เก่ียวกับความจํา จะเปนเกมจับคูภาพใหไดมาก

ท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที 

     เม่ือเลือกดานท่ีจะเลนไดแลว ผูเลนก็จะไดถายรูปตนเองท่ีกลายเปนมนุษยผักตามสีท่ี

เลือก และเม่ือจบเกมผูเลนสามารถแชรภาพและคะแนนท่ีไดลงบนเฟสบุคของตนเองได โดยผูท่ีมาเลน

เกมจะไดรับผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี 1 ซองเล็กกลับไปทดลอง 

    2.2 เว็บไซต (Website) เพ่ือเปนหนึ่งในชองทางหลักท่ีใหกลุมเปาหมายไดเขาถึง และ

เปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ท่ีกําลังจัดกิจกรรมข้ึน ณ ขณะนั้นๆ  
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         2.2.1 แลนดดิ้งเพจ (Landing Page) หนาแรกกอนเขาหนาหลักของเว็บไซตจะ

ออกแบบใหเปนภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสรางความสนใจ และมีความเชื่อมโยงกับสื่อโตตอบ (Interactive 

Media) คือ มีการอัพเดทคะแนนสูงสุดในขณะนั้นของแตละสี รวมถึงเปนชองทางในการเขาไปเลน

เกมนี้บนอินเตอรเน็ตไดอีกดวย 

         2.2.2 หนาหลักเว็บไซต (Home Page) จะมีการแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑ เชน ผัก

ท้ัง 12 ชนิด เปนตัน มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆท่ีกําลังมีข้ึน มีกระทูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

และมีสวนของสถานท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี เพ่ือใหกลุมเปาหมายท่ีเขาไปหารายละเอียด

ไดรับความสะดวกและเห็นถึงประโยชนของผลิตภัณฑ 

     2.3 เฟสบุก (Facebook) เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารโตตอบกับกลุมเปาหมายและ

เปนสื่อท่ีเชื่อมโยงกับ Interactive media ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหเกิดการบอกตอท่ีงายและกลุมเปาหมาย

เกิดความเต็มใจในการยอมรับและใหขอมูล ซ่ึงการใชเฟสบุคเปนตัวกระจายกิจกรรมใหเขาถึง

กลุมเปาหมายแลว ยังเปนชองทางท่ีสะดวกตอการยืนยันตัวตนของกลุมเปาหมายท่ีเขามารวมกิจกรรม

แลวไดรับของรางวัล เชน การเลนเกมท้ังสวนของสื่อโตตอบ (Interactive Media) ท่ีติดตั้งใน

หางสรรพสินคา และเลนบนอินเตอรเน็ตจะตองเขาระบบดวยขอมูลจากเฟสบุกเพ่ือแสดงตนวาได

คะแนนสูงสุดและยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี 1 กลอง สําหรับผูท่ีไดคะแนนใน

การเลนเกมสูงสุดของแตละสี 

     2.4 แอปพลิเคชั่น (Application) เปนสื่อท่ีใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงประโยชนดานตางๆ

ท่ีจะไดรับจากผักแตละสี ซ่ึงจะเชื่อมโยงกลับมายังตัวผลิตภัณฑท่ีเปนผัก 5 สี เชน ผักสีเขียว ชวยดูแล

เรื่องสายตาดังนั้น แอพพลิเคชั่นสีเขียว จึงออกแบบใหมีความเก่ียวของกับการชวยดูแลสายตา  

     โดยเปนแอพพลิเคชั่น วีไบโอเวกก้ี กรีน (Vbioveggie Green) ใหโหลดฟรี รองรับระบบ 

IOS และ Android ซ่ึงคุณสมบัติของแอปพลิเคชั่นนี้จะทําหนาท่ี “เตือน” เม่ือระยะหางระหวาง

ดวงตากับจอมือถือใกลกันเกินระยะท่ีเหมาะสม จะเห็นไดวาแอปพลิเคชั่นนี้จะเปนตัวชวยในการดูแล

สายตา ทําใหกลุมเปาหมายรับรูถึงความเปนผลิตภัณฑท่ีชวยดูแลสุขภาพอยางแทจริง 

     2.5 อีเวนท (Event) เปนชองทางท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายเขาใจถึงความเปนผลิตภัณฑ

ผักอัดเม็ด ท่ีมีสวนประกอบของผัก 5 สี เขาใจถึงประโยชนท่ีจะไดรับ และเปนจุดท่ีกลุมเปาหมายจะ

เดินเขาไปทําความรูจักดวยตนเอง ซ่ึงจะเขาไปจัดตามงานแฟรท่ีมีความเก่ียวของกับสุขภาพ เชน งาน 

เฮลทแอนดคูวซีน (Health and Cuisine) โดยภาพรวม (Theme) ของกิจกรรมภายในงาน คือ 5 สี

จากผัก ใหกลุมเปาหมายไดเขาไปเลนและนําไปแลกรับผลิตภัณฑทดลอง ซ่ึงภายในการจะมีกิจกรรม

และสื่อตางๆดังนี้ 
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          2.5.1 นามบัตร แจกภายในงานมีการออกแบบใหมีความนาสนใจและนาเก็บสะสม 

โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนซองท่ีบรรจุผักไวดานใน เม่ือฉีกตามรอยประจะพบกับผักกระดาษ 5 

สีอยูดานใน และจะกลายเปนนามบัตรท่ีสามารถตั้งโชวได 

          2.5.2 ใบปลิว (Leaflet) แจกภายในงานออกแบบใหเปนสมุดท่ีเหมือนตะกราใสผัก

ท้ัง 5 สี มีสีสันท่ีสดใส มีเนื้อหาเก่ียวกับประโยชนของผักและผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี ซ่ึงจะชวยสราง

ความสนใจใหกับกลุมคนวัยอ่ืนนอกจากกลุมเปาหมายหลักอีกดวย 

          2.5.3 โซนกิจกรรม (Activity Zone) ใหกลุมเปาหมายไดเขาไปเลนเกมตางๆ 

ตามแตละโซน ไดแก โซนสีขาว (White zone), โซนสีสม (Orange zone), โซนสีแดง(Red zone), 

โซนสีเขียว (Green zone), โซนสีมวง (Purple zone) โดยแตละโซนจะเปนการยกเอาเกมจากสื่อ

โตตอบ (Interactive Media) มาใช แตมีการเปลี่ยนแปลงโดยแยกออกตามแตละจุดใหผูเขารวมงาน

ไดลองเลนครบท้ัง 5 โซน เพ่ือใหรับรูวาเปนผลิตภัณฑจากผัก 5 สีและแตละสีใหประโยชนในดาน

ใดบาง โดยเม่ือเขาเลนแตละโซนจะไดรับการปมตรา เม่ือปมครบทุกโซนจะสามารถนํามาแลกรับ

เหรียญเพ่ือนําไปหยอด “เครื่องผลิตผักอัดเม็ดขนาดยักษ (Vbioveggie Tube)” 

          2.5.4 วีไบโอเวกก้ี ทิวบ โซน (Vbioveggie Tube Zone) คือ จุดแจกผลิตภัณฑ

ทดลองในรูปแบบของการจําลองหลอดขนาดยักษท่ีบรรจุผักอัดเม็ดไวภายใน เม่ือหยอดเหรียญเขาไป

ก็จะมีซองผลิตภัณฑผักอัดเม็ดออกมา ซ่ึงจะชวยใหเปนการแจกผลิตภัณฑทดลอง (Sampling) ท่ีมี

ความนาสนใจ และผูเขารวมงานจะการใชเวลาอยูในอีเวนท นานข้ึนเพ่ือปมตราจากโซนท้ัง 5 ใหครบ

แลวนํามาแลกเหรียญเพ่ือหยอดใสตูรับผลิตภัณฑทดลองจากวีไบโอเวกก้ี ทิวบ Vbioveggie Tube 

          2.5.5 วีไบโอเวกก้ี โปรดักส โซน (Vbioveggie Product Zone) คือ จุดจําหนาย

ผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีภายในงานซ่ึงเปนการกระตุนใหเกิดการซ้ือใหเกิดข้ึนภายในงานทันที 

 

     สวนท่ี 3 เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ ณ จุดขาย และทดลองซ้ือใช รวมถึงการ

ดึงใหกลุมลูกคาเดิมเกิดการซ้ือซํ้า 

     3.1 จุดจําหนายผลิตภัณฑ (Point of Purchase) เพ่ือใหจุดจําหนายมีความนาสนใจ 

และดึงกลุมเปาหมายเขาไปหาดวยการนําลูกเลนท่ีสามารถโตตอบกับผูท่ีมาหยิบสินคา กับแนวคิดท่ี

ผลิตภัณฑจะชวยเตรียมพรอมและความเปนผัก 5 สี มีการติดตั้งใน 2 สวนดวยกัน 

          3.1.1 การตกแตงชั้นวางผลิตภัณฑ (Shelf Display) มีการนําผักจริงท้ัง 5 สีมาใหใน

การตกแตง มีจอแอลซีดี (LCD) ฉายภาพยนตรโฆษณา วนลูปไปเรื่อยๆ และใชการโตตอบ 

(Interactive) ระหวางผลิตภัณฑ ณ จุดขาย โดยเม่ือมีคนมาหยิบผลิตภัณฑออกจากชั้นวางผลิตภัณฑ 

จะมีเสียงสัญญาณของการนับ “หา สี่ สาม สอง หนึ่ง เรดี้ โก (Ready Go) !!” ดังข้ึนเพ่ือสื่อถึงการ

เตรียมพรอมทุกจุดเริ่มตน และชวยสรางความสนใจใหกับผูคนท่ีเดินผานไปมา 
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          3.1.2 ปายโฆษณาขนาดเล็ก ณ ขุดขาย (Wrobber) แบงออกเปน 5 สี ติดท่ีชั้นวาง

ผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี โดยผูคนท่ีเดินผานไป-มา สามารถหยิบใบผัก(กระดาษ) ออกไปได ซ่ึงจะมี

ขอความแนะนําเก่ียวกับผักในแตละสีและมี QR Code เพ่ือเขาไปสูเว็บไซตหลักของผลิตภัณฑวีไบ

โอเวกก้ี   

     3.2 บัตรสมาชิก (Member Card) เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดมีประสบการรวมกับแบรนด

ในสวนของการรวมสนับสนุนมูลนิธิตางๆ ตามแตละสีท่ีเก่ียวของ และนําผลงานจากมูลนิธิท่ีเขารวมมา

เปนลายบนบัตร ใหกลุมเปาหายไดเลือกชวยเหลือตามท่ีตนเองสนใจ โดยมูลนิธิท่ีเลือกเขารวม

โครงการมีดังนี้ 

          3.2.1 สีขาว : มูลนิธิโรคขอในพระราชูปถัมภ (ARTHRITIC FOUNDATION)  

          3.2.2 สีสม : มูลนิธิสายธารแหงความหวัง (ชวยเหลือโรคเลือดและมะเร็งระยะ

สุดทายในเด็ก) 

          3.2.3 สีแดง : มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  

          3.2.4 สีเขียว : มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

          3.2.5 สีมวง : มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ “โครงการฟนฟูเด็กสมองพิการ” 

     ท้ังหมดนี้คือเครื่องมือท่ีสรางสรรคเพ่ือใหการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการสื่อสารท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายและเปนการสรางแบรนด

ใหกับผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ีอยางมีคุณภาพ 
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ภาพตัวอยางช้ินงาน     

 

ตารางท่ี 5-1 สตอรี่บอรดภาพยนตรโฆษณา 45 วินาที 
 

ภาพ คําอธิบายภาพ เสียง 

  

นาย ก. นอนหลับอยูบนเตียง 

 

Vo : นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของ

วัน 

 ชายวัยทํางานกําลังจะตื่นดวย

ทาทางงัวเงีย มีมือของชายคน

ท่ี 1 อี ก ค น เ อ้ื อ ม มื อ ม า ก ด

นาฬิกาปลุก 

 

Sfx : นาฬิกาปลุก 

  

ชายคนท่ี2 เดินเขามาชวยดึง

นาย ก. ใหลุกจากเตียง ดวย

ความรวดเร็ว 

 

 

  

ชายคนท่ี 3 ชวยนาย ก. แปรง

ฟนอยางรวดเร็ว 

 

Sfx : แปรงฟน 

  

ชายหนาเหมือนท้ัง 4 ชวยนาย 

ก. แตงตัว และปอนอาหาร

อยางรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 5-1 สตอรี่บอรดภาพยนตรโฆษณา 45 วินาที (ตอ) 

 

ภาพ คําอธิบายภาพ เสียง 

  

ชาย ก. กินผักอัดเม็ดหลังจาก

กินอาหารเชาเสร็จ 

 

Sfx : กลืนน้ํา 

  

ขณะรีบเดินออกจากหอง ชาย 

ก. เกิดอุบัติเหตุลื่นลม เพราะ

เหยียบดินสอท่ีตกอยูหนาบันได 

 

Music : ดนตรีประกอบ 

  

ทันใดนั้นก็มีชายหนาเหมือนคน

ท่ี 5 ปรากฎตัวออกมาชวยจับไว

ไมให ชาย ก. ลมลง 

 

Music : ดนตรีประกอบ 

 
 

 

เก็บดินสอข้ึนมา แลวเอาเขาไป

วาไวในหองลูกสาว 

 

Sfx : เปดประตู 

  

วางดินสอไวบนโตะของลูกสาว 

 

 

Sfx : ดินสอกระทบโตะ 

  

ชาย ก. นึกข้ึนได จึงหยิบซอง

ผักอัดเม็ดมาวางไวใหลูกสาว 
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ตารางท่ี 5-1 สตอรี่บอรดภาพยนตรโฆษณา 45 วินาที (ตอ) 
 

ภาพ คําอธิบายภาพ เสียง 

  

Demonstration 

Vo : ท่ีมีสวนชวยในการดูแล

รางกายใหคุณไดพรอมเสมอ 

  

 

Demonstration 

 

Vo : วีไบโอเวกก้ีจึงรวม

คุณประโยชนของผัก 5 สี 

  
 

Demonstration 

 

Vo : จากผัก 12 ชนิด 

 
 

 

เม่ือวางซองผักอัดเม็ดวีไบโอเวก

ก้ีแลว จึงเดินออกจากหองของ

ลูกสาว 

 

Sfx : เสียงเดิน 

  

หลังจากนาย ก. เดินออกไป 

เด็กหนาเหมือนลูกสาวท้ัง 5 คน

ก็เดินตามออกมาสงหนาประตู

หอง 

 

Sfx : เสียงหัวเราะเบาๆของ

เด็กๆ 

  

Super 

 

Vo : วีไบโอเวกก้ี เตรียม 

พรอมทุกจุดเริ่มตนของคุณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-5  ตัวอยางแคมเปญสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ (Print Advertising) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-6  ตัวอยางบทความเชิงโฆษณา (Advertorial) แบบท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-7  ตัวอยางบทความเชิงโฆษณา (Advertorial) แบบท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-8  ตัวอยางสื่อโตตอบ (Interactive Media) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ภาพท่ี 5-9  ตัวอยางหนาหลักเว็บไซต (Home Page) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-10  ตัวอยางหนาแลนดดิ้งเพจของเว็บไซต (Landing Page) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-11  ตัวอยางแอปพลิเคชั่น (Application) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-12  ตัวอยางเฟซบุก (Facebook) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-13  ตัวอยางนามบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-14  ตัวอยางบัตรสมาชิก 

ดานหนา ดานหลัง 

รูปแบบหลังจากฉีกตามรอยประ 

ดานหลัง 

ดานหนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-15  ตัวอยางใบปลิว (Leaflet) 

ดานหนา ดานหลัง 

หนา 1 - 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-15  ตัวอยางใบปลิว (Leaflet) (ตอ) 

หนา 3 - 4 

หนา 5 - 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-16  ตัวอยางจุดจําหนายผลิตภัณฑ (Shelf Display) 

ขณะปกติ เม่ือผลิตภัณฑถูกหยิบออกไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-17  ตัวอยางปายโฆษณาขนาดเล็ก ณ ขุดขาย (Wobber) 

ดานหนา ดานหลัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-18  ตัวอยางงานอีเวนท (Event) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 5-2  แสดงแผนการดําเนินงาน Get Ready Veg Ready Campaign 

 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ภาพยนตรโฆษณา (TV Commercial)       

2. สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ (Print Advertising)       

3. บทความเชิงโฆษณา (Advertorial)       

4. สื่อโตตอบ (Interactive Media)       

5. เว็บไซต (Website)       

6. เฟซบุก (Facebook)       

7. แอปพลิเคชั่น (Application)       

8. อีเวนท (Event)       

9. จุดจําหนายผลิตภัณฑ (Point of Purchase)       

10. บัตรสมาชิก (Member Card)       

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

    การสรางตราสินคาของผลิตภัณฑเสริมอาหารผักอัดเม็ดวีไบโอเวกก้ี ตองมีการวางแผน 

ออกแบบในหลายองคประกอบ ไมวาจะเปนตัวสินคา กลุมเปาหมาย การสื่อสารการตลาดตางๆ ซ่ึงมี

ความสําคัญตอการวางแผนในการสรางตราสินคา 

    การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการสํารวจกลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคของกลุมเปาหมาย ความคิดและทัศนคติตางๆ เก่ียวกับการรับรูเเละการตัดสินใจในการ

เลือกซ้ือสินคาเเละบริการ 

 

อภิปรายผล 

    จากการสํารวจ สามารถสรุปผลดังกลาวไดวา กลุมเปาหมายใหความสนใจในสื่อโทรทัศน 

สื่อหนังสือพิมพ สื่ออินเตอรเน็ต มากท่ีสุด จึงตองใชสื่อเหลานี้ในการสื่อสารกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

รวมไปถึงการสื่อสารตราสินคาผานการออกแบบผลิตภัณฑ การจัดตกแตงบริเวณจุดขายรวมไปถึง กล

ยุทธการสื่อสารการตลาดตางๆ ท่ีตองมีสไตลสามารถดึงดูดความสนใจใหกลุมเปาหมายเกิดความ

อยากทดลอง ผลิตภัณฑท่ีสรางออกมานั้นเปนผลิตภัณฑท่ีมีความโดดเดนในเรื่องคุณสมบัติท่ี

ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุดอยูแลว  จึงตองการสรางบุคลิกของสินคาท่ี

ชัดเจนยิ่งข้ึนใหกับผลิตภัณฑและตราสินคา ท้ังรูปลักษณและภาพลักษณ โดยยึดผลการวิจัยกับ

กลุมเปาหมายแลวนํามาปรับปรุงในสิ่งตางๆ จนออกมาเปนผลิตภัณฑดังกลาว 

 

ขอเสนอะแนะ 

    ในอนาคต การท่ีจะสามารถแขงขันในธุรกิจตราสินคาวีไบโอเวกก้ี ควรจะมุงเนนรวมถึงให 

ความสําคัญในการสื่อสารการตลาด เพ่ือสรางการรับรูรวมถึงกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูได 

อยางตอเนื่อง มีการปรับแผนการตลาดและการวางแผนการตลาดตางๆอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเขาถึง 

กลุมเปาหมายและเทาทันคูแขงท่ีจะเกิดข้ึนในตลาดและอาจจะรวมไปถึงกระแสสังคมตางๆและยังตอง 

ไมมีการหยุดพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ เพ่ือใหผลิตภัณฑดียิ่งๆข้ึนไปมีการตอกย้ําจุดเดนและภาพลักษณ 

ของตราสินคาเพ่ือใหเกิดเปนภาพในใจ (Top of mind) ของผูบริโภคไดอยางชัดเจน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บรรณานุกรม 
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พรทิพย สัมปตตะวานิช. การตลาดเพ่ือสังคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย 

    ธรรมศาสตร, 2547 

ศิริวรรณ เสรีรัตน. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550. 

 

คมชัดลึกออนไลน. 'สธ.-สสส.'หวงกินผัก-ผลไมไมถึงเกณฑ. [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 
    กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.komchadluek.net/ 

เจาของราน. งานวิจัยใหม "คนสวนใหญเลือกบริโภคผักผลไมซํ้าๆ เพียง 4 ชนิดเพ่ือใหไดไฟโตนิว 

เทรียนท". [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก   

http://www.trendyblink.com/ 
Wilailuck. แนวโนมและความทาทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศไทย.  

     [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://nstda.or.th/ 
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สมุดกลาง

http://nstda.or.th/blog/?p=24262


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

เรื่อง ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีสงผลตอการซ้ือผลิตภัณฑผักอัดเม็ด V bioveggie (วีไบโอเวกก้ี) 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของจุลนิพนธ เรื่องการสรางตราสินคาผลิตภัณฑวีไบโอเวกก้ี 

โดยถือเปน สวนหนึ่งของรายวิชาจุลนิพนธ สาขานิเทศศาสตร เอกโฆษณา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนใน

การศึกษาเพ่ือทําการวิจัย ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทาน ในการตอบแบบสอบถามตามความ

เปนจริง ซ่ึงขอมูลนี้จะถูกเก็บเปน ความลับเพ่ือใชในการนําเสนอการศึกษาวิจัยเทานั้น         

 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีทานตองการเลือก 

สวนท่ี 1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 

     □ชาย  □หญิง 

1.2 อายุ 

     □ต่ํากวา 20 ป     □20 ป – 26 ป     □27 ป – 34 ป     □35 ป – 44 ป     □45 ป ข้ึนไป 

1.3 ระดับการศึกษา   

    □ มัธยมศึกษา     □ ปวส. / อนุปริญญา  

    □ ปริญญาตรี     □ สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ 

    □ นักเรียน/นักศึกษา    □ เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

    □ ขาราชการ     □ รับจางท่ัวไป 

    □ พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน  □ พอบาน/แมบาน 

    □ รัฐวิสาหกิจ    □ อ่ืนๆ..................................... 

1.5 สถานภาพ 

    □ โสด     □ สมรส       □ หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

1.6 รายได 

    □ ต่ํากวา 10,000 บาท   □ 30,001 - 40,000 บาท 

    □ 10,001 - 20,000 บาท   □ 40,001 - 50,000 บาท 

    □ 20,001 - 30,000 บาท   □ มากกวา 50,000 บาท 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 2. ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการรับประทานผัก 

2.1 เม่ือพูดถึงประโยชนท่ีไดรับจากการรับประทานผักทานจะนึกถึงดานใดบาง  

     (เชน ใหความอรอย,รักษาโรค เปนตน

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

2.2 ทานเคยทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการรับประทานผักดังตอไปนี้หรือไม 

ขอมูลเกี่ยวกับการรับประทานผัก เคยทราบ ไมเคยทราบ 

1) ใน 1 วันควรรับประทานผักใหไดประมาณ 400 กรัม (หรือประมาณ6 ทัพพี)   

2) เราควรรับประทานผักใหครบ 5 สี   

3) สารไฟโตนิวเทรียนทท่ีไดจากผกั   

4) รางกายของเราตองการ“กากใย”จากผัก   

2.3 พฤติกรรมการรับประทานผักของทาน 

    □ รับประทานหลากหลายชนิด  □ รับประทานบางชนิด/คอนขางนอย (ขามไปขอ 3.6)    

    □ ไมรับประทานเลย (ขามไปขอ 3.6) 

2.4 ส่ิงท่ีทานตองการไดรับจากการรับประทานผัก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    □ เพ่ือใหไดรับสารอาหารครบท้ัง 5 หมู   □ เพ่ือความอรอย 

    □ เพ่ือสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง   □ เพ่ือรักษาโรค 

    □ เพ่ือชวยในเรื่องขับถาย    □ เพ่ือมีผิวพรรณท่ีดี 

    □ อ่ืนๆ..................................................  

2.5 ทานคิดวาส่ิงท่ีรางกายตองการจากผักดังตอไปนี้ มีส่ิงใดท่ีทานไดรับเพียงพอแลวในหนึ่งวัน 

ส่ิงท่ีรางกายตองการไดรับ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ทานรับประทานผักไดตามเกณฑกําหนด (400 กรัม/วัน)   

2) เราควรรับประทานผักใหครบ 5 สี   

3) รางกายของเราตองการ“กากใย”จากผัก   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.6 *ขอนี้สําหรับผูท่ีเลือกตอบ “รับประทานบางชนิด/คอนขางนอย”และ“ไมรับประทานเลย” 

     *สําหรับผูท่ีเลือกตอบ “รับประทานหลากหลายชนิด” ใหขามไปทําสวนท่ี 4 

     สาเหตุหลักท่ีทานรับประทานผักบางชนิด – ไมรับประทานเลย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    □ รสชาติไมอรอย    □ ไมมีเวลาในการเลือกซ้ือ 

    □ ไมชอบกลิ่นของผัก    □ กลัวเรื่องของสารเคมี 

    □ รูสึกวาไมรับประทานก็ไมเปนไร  □ อ่ืนๆ................................................. 

2.7 ทานมีความกังวลถึงเรื่องของการไดรับสารอาหาร/ปริมาณของผักท่ีทานควรไดรับอยาง

เพียงพอตอหนึ่งวันหรือไม 

    □ มี เพราะ................................................................................................. 

    □ ไมมี เพราะ............................................................................................. 

 

สวนท่ี 3. ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รูปแบบเม็ด) 

3.1 เม่ือพูดถึงผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รูปแบบเม็ด)ทานจะนึกถึงตราสินคาใดเปนอันดับแรก 

    □ Brand   □ Centrum   □ อ่ืนๆ

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

    □ Amway Nutrilite  □ Blackmores 

3.2 ทานเคยรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รูปแบบเม็ด)หรือไม 

    □ เคย และยังรับประทานอยู  □ ไมเคย (ขามไปขอ 3.10) 

    □ เคย แตเลิกรับประทานแลว 

3.3 ปริมาณท่ีทานรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รูปแบบเม็ด)กี่เม็ด/วัน 

    □ 1-2 เม็ด    □ 3-4 เม็ด    □ 4-5 เม็ด  □ มากกวา 5 เม็ด 

3.4 เพราะเหตุใดทานจึงเลือกรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดเม็ด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

    □ มีวิตามิน/สารอาหารตรงกับความตองการ(บางชนิดท่ีรางกายไดรับไมเพียงพอในปจจุบัน)  

    □ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สามารถใหประโยชนไดมากและครบถวน 

    □ สะดวก/ประหยัดเวลาในการรับประทาน 

    □ คนในครอบครัวรับประทานจึงรับประทานตาม 

    □ เพ่ือน/คนรูจักชวนรับประทาน 

    □ อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.5 กอนการซ้ือใชทานมีการสืบคนขอมูล/รายละเอียดของผลิตภัณฑจากชองทางใด (ตอบได

มากกวา 1ขอ) 

    □ การรีวิวจาก Blog ตางๆ   □ เว็บไซตหลักของผลิตภัณฑ 

    □ คําบอกเลาจากผูท่ีเคยใช   □ คําแนะนํา/สอบถามจากตัวแทนจําหนาย 

    □ เอกสารแจกจากผลิตภัณฑ   □ อ่ืนๆ........................................................ 

3.6 กรุณาเลือก 3 ปจจัยหลักท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของทาน 

    □ ราคา     □ ปริมาณ 

    □ ตราสินคา     □ สวนประกอบ/วัตถุดิบจากธรรมชาติ 

    □ สรรพคุณ     □ ดีไซนของบรรจุภัณฑ 

    □ หาซ้ืองาย     □ ไดรับการรับรองจาก อย. 

    □ พกพางาย     □ อ่ืนๆ................................................. 

3.7 สวนใหญทานหาซ้ือผลิตภัณฑจากชองทางใด 

    □ รานขายยาบนหางสรรพสินคา    □ รานขายยาละแวกบาน 

    □ รานจําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ เชน เลมอนฟารม □ รานสะดวกซ้ือ เชน 7-11 

    □ สั่งซ้ือออนไลน     □ ตัวแทนจําหนาย (ขายตรง) 

    □ ราน Boots / Watson    □ อ่ืนๆ.......................................... 

3.8 คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รูปแบบเม็ด)ของทานในแตละเดือน 

    □ ไมเกิน 500 บาท     □ 1000 – 2000 บาท 

    □ 500 - 1000 บาท     □ 2000 บาท ข้ึนไป 

3.9 นอกจากตัวทานแลว ทานยังซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รูปแบบเม็ด)ใหกับคนในครอบครัว

ดวยหรือไม 

    □ ซ้ือ     □ ไมซ้ือ 

3.10 *ขอนี้สําหรับผูท่ีตอบ “เคยแตเลิกรับประทานแลว” และ “ไมเคย” เทานั้น 

       *สําหรับผูท่ีตอบ “เคย และยังรับประทานอยู” ขามไปขอ 3.11 

     เพราะเหตุใดทานจึงไมรับประทานหรือเลิกรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

    □ รูสึกไมจําเปน    □ กลัวผลขางเคียง  

    □ รูสึกวาเปนผลิตภัณฑเก่ียวกับยา  □ รับประทานยาก/เม็ดใหญ 

    □ ราคาสูง     □ ไมคอยทราบรายละเอียดท่ีชัดเจน 

    □ ยังไมมีผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการ  □ อ่ืนๆ.............................................. 
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3.11 ทานทราบหรือไมวาในปจจุบันมีผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีใชผักท้ัง 5 สีเปนสวนประกอบหลัก 

    □ ทราบ     □ ไมทราบ 

3.12 ผลิตภัณฑใดดังตอไปนี้ท่ีทานเคยไดยิน/รูจักมากอน (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

    □ แบรนด มัลตินิวเทรียนท   □ Swanson Veggies4Life 

    □ แอมเวย นิวทริไลท ดับเบิ้ลเอ็กซ  □ DHC Mixed Vegetable 

 

สวนท่ี 4. ความสนใจตอผลิตภัณฑผักอัดเม็ด V bioveggie (วีไบโอเวกกี้) 

ผลิตภัณฑผักอัดเม็ด ประกอบดวยผักเมืองหนาว 12 ชนิด เชน Spinach , Parsley, 

Broccolini, Fennel, Celery, Beetroot, Japanese Bunching Onion, Sweet Pepper, 

Japanese Pumpkin,  Cherry Tomato, Carrot, Red Cabbage  

ใหประโยชนจากผักดวยวิธีการรับประทานท่ีงาย ไดรับผักครบท้ัง 5 สี มีขนาดเม็ดท่ี

เหมาะสําหรับเด็ก คนท่ัวไป และผูสูงอายุ ผงละเอียดของผักในผลิตภัณฑวีไบโอเวกกี้ เพ่ิมพ้ืน

ผิวสัมผัสทําใหการดูดซึมท่ีบริเวณผนังลําไสเล็กทําไดอยางเต็มท่ี ชวยใหรางกายไดรับสารอาหาร 

วิตามิน แรธาตุ ไฟโตนิวเทรียนท ไดอยางเต็มท่ี รับประทาน วันละ 5 เม็ด + น้ําเปลา 1 แกว  

 

 

 

 

 

 

4.1 ทานเคยรูจักผลิตภัณฑนี้มากอนหรือไม 

    □ เคย จาก..........................................................................  □ ไมเคย 

4.2 ทานมีความรูสึกอยางไรเม่ือเห็นโลโกและบรรจุภัณฑ ( เชน เห็นแลวนึกถึงผลิตภัณฑสําหรับ

เด็ก ฯลฯ) 

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

4.3 คุณสมบัติใดในตัวผลิตภัณฑวีไบโอเวกกี้ท่ีทานคิดวามีความนาสนใจและแตกตางจาก

ผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดอ่ืน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    □ ไดรับกากใย   □ ชวยใหรางกายมีโอกาสไดรับผักในปริมาณท่ีเพียงพอ 

    □ ไดรับผักจําเปนครบท้ัง 5 สี  □ วัตถุดิบท่ีใชเปนผักจาก“โครงการหลวง” 

    □ รับประทานไดตั้งแตเด็ก-ผูสูงอายุ □ ดีไซนของบรรจุภัณฑ 

    □ รับประทานชวงใดของวันก็ได □ สวนประกอบจากผัก ไมมีสวนผสมของสารเคมี 

    □ อ่ืนๆ.......................................................................... 

4.4 หากมีผลิตภัณฑวีไบโอเวกกี้ขนาดพกพา รับประทานได 5 วัน ทานจะสนใจซ้ือมาลองหรือไม 

    □ สนใจ     □ ไมสนใจ 

4.5 จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบ้ืองตน ทานมีความสนใจในผลิตภัณฑผักอัดเม็ด วีไบโอเวกกี้ 

หรือไม 

    □ สนใจ เพราะ..........................................................................................................................  

    □ ไมสนใจ เพราะ......................................................................................................................  

 

สวนท่ี 5. พฤติกรรมการรับส่ือในชีวิตประจําวัน 

5.1 กรุณาเลือก 5 ชองทาง ท่ีทานเปดรับขาวสารมากท่ีสุด  

    □ โทรทัศน         □ อินเตอรเนต  

    □ วิทยุ              □ Email 

    □ นิตยสาร         □ ใบปลิว/แผนพับ 

    □ หนังสือพิมพ   □ สื่อนอกบาน เชน บิลบอรด,บนบีทีเอส ฯลฯ 

    □ จดหมาย    □ งานอีเวนท 

    □ SMS    □ อ่ืนๆ……………………………………………………..       

5.2 ปจจุบัน Social Network ใดท่ีทานเขาใชเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    □ Facebook □ Twitter  □ Instagram  □ Socialcam 

    □ Line  □ Youtube  □ อ่ืนๆ.............................. 

5.3 ชวงเวลาท่ีทานเขาใชส่ือออนไลนบอยท่ีสุด (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. 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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