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13530430: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง “แสงเจริญโลหะกิจ”   
 

ธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างในอ าเภอหัวหินนั้น เป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้า
นาน โดยเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่บริหารด้วยคนภายในครอบครัว ซึ่งผ่านการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วย
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหินนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
นักลงทุนและกลุ่มบริษัทขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้ขยับขยายธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจของเมืองหัวหิน ซึ่งท าให้ธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กที่มีมาอย่างช้านาน เริ่มประสบ
ปัญหาและก าลังสูญเสียกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ร้านแสงเจริญโลหะกิจ คือร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กร้านหนึ่งในอ าเภอเมืองหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ก าลังประสบกับปัญหาการขายสินค้า จากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนและ
กลุ่มบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งยังขาดตราสินค้าที่ชัดเจนและยังเป็นที่รู้จักในวงแคบแค่เพียงคนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและมีความประสงค์ที่จะสร้างตราสินค้าให้กับร้านแสงเจริญ
โลหะกิจ เพื่อสร้างความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ โดยต้องการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอาศัย
ในท้องถิ่น ให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าและหันมาใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อเป็น
อีกทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือและรักษาวัฒนธรรมทางธุรกิจในท้องถิ่น ให้สามารถอยู่คู่กับสังคมไทย
สมัยใหม่ได ้

โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้คนใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่นั้นคิดว่าร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นนั้น มีสินค้าน้อยและไม่ตรงตามความต้องการ ทั้ง
ยังไม่สะดวกแก่การเดินทางมาดูด้วยตนเอง มักจะให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เลือกซื้อให้มากกว่า ผู้ศึกษา
จึงเล็งเห็นถึงความต้องการและได้ท าการสื่อสาร โดยการน าจุดเด่นความเชี่ยวชาญของการคลุกคลีกับ
วัสดุก่อสร้างมาอย่างช้านาน ผสมร่วมกับความเป็นกันเองของร้านค้าท้องถิ่นและการบริการนอก
สถานที่ เข้ามาเป็นแนวคิดหลักของการสื่อสาร เพื่อให้ร้านมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งได้เลือก
ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อท้องถิ่น สื่อยานพาหนะเคลื่อนที่และสื่อสิ่งพิมพ์ 
โดยผู้จัดท ามุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าจนไปถึง
การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นที่เพ่ิมมากขึ้น 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................................................................................................. 
ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์....................................................................................................... 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์กาลัญ  วรพิทยุต

ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ข้าพเจ้า รวมทั้งอาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ อาจารย์อนินทยา  ปรีชาพานิช  อาจารย์นิศา      
มุจจลินทร์กูล  และอาจารย์ ดิสรา อุดมเดช  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุชัย และ คุณสมใจ  สุรภาคย์พงศ์ เจ้าของร้านแสงเจริญโลหะ
กิจ ที่กรุณาให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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สารบญั 
หน้า 

บทคัดย่อ     ง 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
บทที่ 1 บทน า    1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา            1 
 วัตถุประสงค ์           2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์    2 
 ข้อจ ากัดในการศึกษา    3 
 แผนการด าเนินงาน    4 
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง    5 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค    5 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค....................................   6 
      ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า………………………………………………..   9 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา............................................   11 
 แนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาการสร้างตราสินค้า   13 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   16      
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   16 

กลุ่มประชากร   17 
 เครื่องมือการวิจัย   18 
 การน าเสนอข้อมูล   19 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   20 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   20 
 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น   22 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น   25 
 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านแสงเจริญโลหะกิจ   27 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ   29 
 สรุปผลการวิจัย   33 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและผลิตช้ินงาน   34 
 วิเคราะห์สถานการณ ์   34 
 วัตถุประสงค์ทางการตลาด   36 
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 แนวคิดการสื่อสารการตลาด   37 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด   37 
 แผนกิจกรรม   65 
 แผนการสื่อสาร   66 
บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ   67 
บรรณานุกรม   69
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    ตัวอย่างแบบสอบถาม   71 
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สารบญัตาราง 
ตาราง                               หน้า 
4-1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ   20 
4-2  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ   20 
4-3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชพี      21 
4-4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน     21 
4-5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง   22 
4-6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่เคยใช้บริการร้านค้า 
      วัสดุก่อสร้าง            22 
4-7  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
      ที่ไม่ใช่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น         23 
4-8  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า 
      วัสดุก่อสร้างท้องถิ่น           23 
4-9  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจการบริการให้ค าปรึกษาและ 
      จัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น       24 
4-10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เหตุผลที่สนใจการบริการให้ค าปรึกษาและ 
       จัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น       24 
4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่รู้จัก    24 
4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุ 

 ก่อสร้างเองหรือไม่           25 
4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ได้เลือกซื้อสินค้าด้วย 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ธุรกิจการค้าในอ าเภอหัวหินนั้น เป็นธุรกิจที่ได้เกิดขึ้นมาช้านาน โดยเปิดธุรกิจเป็น
ร้านค้าขนาดเล็ก ด าเนินธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น มีความต้องการเพียงแค่การอยู่อาศัยอย่างพอเพียงและ
รักษาไว้ซึ่งมิตรภาพของคนในท้องถิ่น ทั้งยังคงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการค้าขายแบบดั้งเดิมเอาไว้
และอยู่ในท้องถิ่นของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

แต่ปัจจุบัน การพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งของประเทศไทยนั้นท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอ าเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เอง ที่มีเอกลักษณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวและก าลังขยายตัวจากการก่อสร้างบ้านพักและสถานที่ตาก
อากาศมากมาย จึงท าให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนี้ และได้เข้ามา
ด าเนินธุรกิจการก่อสร้างมากมาย จนท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นนั้น ก าลังถูกลด
บทบาทลงและค่อยๆสูญหายไปจากสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นเองที่
ต้องสูญเสียกลุ่มลูกค้าดั้งเดิมตลอดจนลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาอาศัยในอ าเภอเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จากการเข้ามาตั้งของบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ด าเนินการขายแบบผูกขาด 
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและก าลังลดบทบาทของระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมของท้องถิ่นลงอีกเช่นกัน 

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาก็คือ “ร้านแสงเจริญโลหะกิจ”  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในตัว
เมืองของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในร้านนั้นมีสินค้าที่ได้ท าการจ าหน่ายก็คือ วัสดุ
ก่อสร้างทั่วไปภายในบ้าน สายไฟ, ท่อประปา , ท่อเหล็ก , อุปกรณ์ห้องน้ า , อุปกรณ์ท าสวน ตลอดจน
ไม้อัดและเครื่องจักรขนาดเล็ก กลางต่างๆ เพื่อจุดประสงค์การก่อสร้างและซ่อมแซมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
จุดขายในการบริการของทางร้านแสงเจริญโลหะกิจ คือ การบริการที่มีความเป็นกันเองเหมือน
ครอบครัว (Human Touch)  มีการบริการหลังการขายโดยให้การรับประกันสินค้าหากมีปัญหา และ 
ให้ค าปรึกษาปัญหาภายในบ้าน โดยทางร้านแสงเจริญโลหะกิจเองจะมีการประสานงานไว้กับช่างที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละด้าน ไว้เพื่อให้บริการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเฉพาะทางในจุดที่แตกต่างกัน
และยังมีการให้บริการค าแนะน าต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่อย่างเป็นกันเอง ซึ่งจุดเด่นอีกส่วนหนึ่ง
ของร้านคือการสามารถให้บริการชาวต่างชาติและคนไทยได้โดยเท่าเทียมกันและยังมีบริการสั่งสินค้า
บางชนิดที่ต้องการจากบริษัทโดยตรง ตลอดจนมีการบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับในเวลารวดเร็ว
ตามก าหนด โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม 
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น น าไปสู่จุดประสงค์ของผู้ศึกษาที่ต้องการศึกษาธุรกิจ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น และปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อจะได้หาข้อบกพร่องและน าจุดเด่นมา
ปรับปรุงร้านค้าวัสดุก่อสร้างให้มีความทันสมัยและสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมและ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ที่ปัจจุบันก าลังเข้ามามี
บทบาทในสังคมท้องถิ่นของอ าเภอเมืองหัวหินมากขึ้น และโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้ามา
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการรับช่วงธุรกิจจากบริษัทก่อสร้างเดิม ให้เข้ามาใช้บริการร้านค้าท้องถิ่น 
มากกว่าการใช้บริการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อที่เงินในระบบเศรษฐกิจนั้นยังคงหมุนเวียนอยู่ใน
ชุมชนและท าให้ธุรกิจของท้องถิ่นที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมการค้าขายให้สามารถด ารงอยู่ได้ 
แม้จะถูกเข้ามาโดยผู้ลงทุนและบริษัทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อต้องการสร้างตราสินค้าให้กับร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
2. เพื่อท าการสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รู้จักกับร้านแสงเจริญโลหะกิจ  
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหันมาใช้บริการร้านค้าท้องถิ่นมากขึ้น 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจ จุดเด่นจุดด้อย 
คู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน 

2. ท าการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ถามกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 100 คน  

3. ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยบริโภคสินค้าวัสดุก่อสร้างในร้านแสงเจริญโลหะกิจ จ านวน 5 คน  

4. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1.ท าการค้นหาข้อมูล และ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและบันทึก
จากแหล่งข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านแสงเจริญโลหะกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับร้านแสงเจริญโลหะกิจ เป็นการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาและปรับปรุง
การค้าปลีกของร้าน 

1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
หรือเอกสารต่างๆ อาทิ หนังสือที่แสดงรายได้ซึ่งมาจากการค้า หรือจากเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ
การค้าและห้องสมุด เป็นต้น 

2.การด าเนินงานวิจัย 
2.1 การตั้งค าถามและจัดท าแบบสอบถามที่จะใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive 

Research) เกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นของผู้บริโภคเป้าหมายเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง    
2.2 การตั้งค าถามที่จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับกลุ่ม

ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าภายในร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 
    3.1 สร้างตราสินค้าและก าหนดภาพลักษณ์ตราสินค้า 
    3.2 ออกแบบเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 
 

ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  
ข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่คือ ปัญหาด้านข้อมูลทางการตลาดของร้าน “แสง

เจริญโลหะกิจ” ซึ่งทางร้านนั้นยังไม่เคยท าการตลาดมาก่อน ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งต่างๆเพิ่มขึ้น รวมถึงการออกส ารวจและสังเกตร้านคู่แข่งตลอดจนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ด้วยตัวเองเกี่ยวกับการตลาดของสินค้า และยังต้องท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่บริโภคสินค้า
ภายในร้านด้วยตัวเอง และข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งคือ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณจึงท าให้
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลภาพรวมและกว้างเกินไป ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมายได้ ท าให้ต้องท าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย จึงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม
มากขึ้น 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 1-1 แสดงผลการด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตามช่วงเวลา 
 

แผนกำรด ำเนินงำน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ศึกษาข้อมูล          
ท าการวิจัย และแบบสอบถาม          
น าเสนอผลการวิจัย          
สร้างสรรค์ และปรับปรุงผลงาน          
สรุปผลการท างาน          
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ภาพลักษณ์ของร้านวัสดุก่อสร้างมีความทันสมัย และ สามารถน าไปใช้ได้จริง 
2. ผู้บริโภคสามารถจดจ าภาพลักษณ์ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจได ้
3. ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นน้ัน สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้กว่าเดิม 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี
ในการศึกษาเรื่องการสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้าน “แสงเจริญโลหะกิจ” นั้น 

ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนในการวางกรอบแนวความคิดและ
สนับสนุนเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีและแนวความคิดดังนี้ คือ 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
การวางแผนการตลาดจะประสบความส าเร็จได้นั้น สิ่งที่นักตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ

จ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอับดับแรก คือ การมุ่งให้ความสนใจกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดั งนั้นควรที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด เพื่อการรักษาฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด หากกิจการใดๆที่มีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ จะท าให้กิจการดังกล่าววางแผนการท างานไปยังกลุ่ มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะมีความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด Schiffman และ Kanuk 
(1987) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา 
ชื้อใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อ
เมื่อไหร่อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน ส่วนรศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2540: 30-36) กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อและมีอ านาจในการซื้อ ท าให้พฤติกรรมใน
การซื้อและพฤติกรรมการใช้โดยปัจจุบันข้างต้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค และ 
สามารถแปลความ หมายของพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการแสดงออกของผู้บริโภคในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะมีข้อได้เปรียบต่อนักการตลาดหลายประการ 
ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล 2542: 50-51)  

1. การลดความสิ้นเปลืองให้น้อยลง (Less Waste) การโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
หากท าโฆษณาเข้าถึงผู้บริโภคคลาดเคลื่อนผิดกลุ่มเปรียบได้กับการยิงปืนพลาดเป้าหมาย การเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะช่วยท าให้ผู้ท าการโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น (Greater Effectiveness) ทุกคนจะเห็นด้วยว่าเรายิ่งรู้จัก
บุคคลดีมากขึ้นเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นเท่านั้น ในการสื่อสารการ ตลาดก็เช่นกัน
การเข้าใจผู้ฟังผู้รับสารอย่างลึกซึ้งจะท าให้เกิดผลดีต่อการสื่อสารการ-ตลาด 

3. การกระชับความสัมพันธ์ระหว่าผู้ซื้อผู้ขายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ( Improved Buyer-
Seller Relationship) นักการสื่อสารการตลาดที่ประสบความส าเร็จจ านวนมากมักพยายามในการ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ดังนั้นยิ่งรู้จักลูกค้าดีเพียงใดก็จะสามารถท าการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 86) ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้น
ภายนอกที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยเริ่ม
จากสิ่งกระตุ้นภายนอกที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซื้อ (Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อเอง 
และจะส่งผลให้ผู้ซื้อมีการตอบสนอง (Buyer’s Response ) โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด จาก
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายตัวเข้ามามี
อิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

1.กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) หมายถึง ล าดับขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) คือ การที่ผู้บริโภคเริ่มตระหนักว่าตนเองมีความต้องการซึ่งเกิดจากตัวกระตุ้นภายในใจ
ของผู้บริโภคเอง 

1.2 การค้นหาข้อมูล (information Search ) 
1.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

1.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
1.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกัน ตามชนิดของผลิตภัณฑ์และลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่างๆจากแหล่งการค้า ซึ่ งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมการใช้ข้อมูลได้ และแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
แหล่งข้อมูลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดจะมาจากแหล่งบุคคล โดยปกติข้อมูลจากแหล่งการค้าจะให้ข้อมูล
ทั่วๆไปแก่ผู้ซื้อ แต่ข้อมูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ การได้รับอิทธิพลมา
จากลักษณะของผู้ซื้อและลักษณะการตัดสิน ใจของผู้ซื้อประกอบด้วย 

2. ลักษณะของผู้ซื้อ ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆได้แก่ 
2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นที่

ยอมรับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคม นักการตลาดจึงต้องค านึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมและน าไปใช้ในการก าหนด
โปรแกรมการตลาด 

2.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย 

2.2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่ม กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อนสนิท กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลต่างๆใน
สังคม 

2.2.2 ครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวถือได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อเรื่องทัศนคติ
และความคิดเห็นค่านิยมบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของครอบครัว ใน
แต่ละครอบครัว 

2.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ 
2.3.1 อายุ 
2.3.2 ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว 
2.3.3 อาชีพ 
2.3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ 
2.3.5 การศึกษา 
2.3.6 รูปแบบการด ารงชีวิต 

2.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ซึ่งประกอบด้วย 
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2.4.1 การจูงใจ เป็นพลังกระตุ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ 
2.4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบ และ

ตีความหมายของข้อมูล หรืออาจะหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจ 
2.4.3 การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่เป็นการเปลี่ยนโดยถาวร 

อันสืบเน่ืองมาจากผลของการได้เคยทดลองกระท าหรือมีประสบการณ์ 
2.4.4 ความเชื่อ เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ 
2.4.5  ทัศนคติ หมายถึงระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัยที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
ลักษณะการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ 
Kotler เสนอว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อมี 5 ขั้นตอน ตังนี ้

1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการ
ของตนเอง ซึ่งความต้องการอาจจะเกิดจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย์ หรือเกิดจากสิ่งเร้า
ภายนอกก็ได้ และเมื่อเกิดความต้องการถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นพลังกระตุ้นที่จะหาสิ่งมาบ าบัด
ความต้องการเหล่าน้ัน 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการก็จะพยายาม
ค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้น
เผชิญกับการแก้ปัญหามากหรือน้อย เช่น การซื้อสินค้าที่ใช้เป็นประจ า อาจจะไม่ต้องค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมไม่ต้องใช้ความคิดและเวลาในการซื้อมากนัก 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมินผล
ทางเลือกต่างๆจากข้อมูลที่ได้มาจากขั้นที่สอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมาก
ที่สุดหลังจากที่ได้ประเมินผลในทางเลือกต่างๆแล้ว 

5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling ) หลังจากการซื้อและทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ และจะ
เก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป (Kotler 1994: 193-199) 
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บทบาทของโฆษณากับการตัดสินใจซื้อ 
โฆษณาเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการมากขึ้น โฆษณาเป็นการชักจูงและกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามมา บทบาทของโฆษณาเริ่มจาก หากไม่มีผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการที่
ออกสู่ตลาด การโฆษณาจะท าหน้าที่สร้างความรู้จักในตัวสินค้าและบริการนั้น เช่น ช่องทางการจัด
จ าหน่าย หรือ คุณลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการนั้นๆ การแจ้งข้อมูลนั้น โฆษณาจะแนะน าให้
ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการมากขึ้นโดยการให้ความรู้ เช่นการสอนให้รู้จักใช้สินค้า ซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดทัศนะที่ดีต่อสินค้าและบริการ นอกจาก นั้นโฆษณายังเป็นการชักจูงให้ผู้บริโภคเกิด
ความชอบในตัวสินค้าและบริการซึ่งท าให้เกิดการตัดสินใจตามมา 

 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า 

1. ความหมายของตราสินค้า  Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ 
ค าพูด สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการระบุถึง สินค้าหรือบริการของผู้ขายรายใดราย
หนึ่ง และถือเป็นสิ่งที่สร้างให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 
อย่าง คือ 

1.1 ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attribute) คือ ที่สามารถท าให้เกิดการจดจ าได ้
1.2 คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) คือประโยชน์ใช้สอยของสินค้า 
1.3 คุณค่าของสินค้า (Value) คือ สิ่งที่ท าให้รู้สึกว่าใช้สินค้าและเกิดความภูมิใจ 
1.4 วัฒนธรรม (Culture) คือ สิ่งที่ตราสินค้าต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ 
1.5 บุคลิกภาพของสินค้า (Personality) คือ สิ่ งที่ เมื่อใช้สินค้าแล้วบ่งบอกถึง

บุคลิกภาพตามสินค้า 
1.6 ผู้ใช้ (User) สามารถบอกกลุ่มเป้าหมายหลักได้ 

David Ogilvy กล่าวว่า ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ที่ซับซ้อน เป็นการรวบรวมความรู้สึกที่
มีต่อรูปร่างหน้าตาของสินค้า ต่อชื่อ ต่อราคา ต่อบรรจุภัณฑ์ ความเป็นมา ขื่อเสียง แนวทางการ
โฆษณา ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกก าหนด ด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้าและมีประสบการณ์
กับตราสินค้านั้น (ริต พันธ์ุทวี และคนอื่นๆ 2549) 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความหมายของตราสินค้าไว้หลากหลายทัศนะ คือในเรื่องของ ชื่อ 
เงื่อนไข รูปลักษณ์ สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่รวมกันแล้วสามารถบอกถึงความแตกต่างของ
สินค้านั้นไปจากสินค้าอื่นๆ หรือหมายถึง ชื่อ ค า เครื่องหมาย ลัญลักษณ์ การออกแบบ หรือการ
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ประสมประสานสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อท าให้เห็นว่าสินค้าและบริการของผู้ขายคืออะไร (เสรี 
วงษ์มณฑา 2540)  

ตราสินค้ามีความหมายใน 2 ระดับ 
ระดับรูปธรรม หมายถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อเรียกของสินค้า ที่สามารถ

สร้าง ความแตกตางให้กับตราสินค้า (Brand Differentiation) ได้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้าเกิด
การจดจ าตราสินค้าได้ ใช้เพื่อสร้างสินค้าให้มีความแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ และระดับนามธรรม คือ 
คุณค่าหลัก (Core Value) ที่บ่งบอกให้รู้ว่าตราสินค้านี้คืออะไร และเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ตราสินค้า
อื่นๆ โดยเฉพาะคู่แข่ง ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือกล่าวอ้างได้และเป็นสิ่งที่อยู่ข้ามกาลเวลา (วง
หทัย ตันชีวะวงศ์ 2548) 

จากความหมายของตราสินค้าจากการให้นิยามของบุคคลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตรา
สินค้านั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการให้ตราสินค้านั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่ าจะมีความรู้สึก
อย่างไรต่อตราสินค้า มีการรับรู้และมีประสบการณ์ต่อตราสินค้าหรือบริการนั้น เพราะผู้บริโภคแต่ละ
คนย่อมมีความรู้สึกต่อตราสินค้าเดียวกันอย่างแตกต่างกันไป ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสร้าง
ความแตกต่างให้กับธุรกิจ 

2. กระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างตราสินค้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะ
กระบวนการมีขั้นตอนมีการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบและเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อื่นๆหลายแขนง
โดยเฉพาะด้ านจิตวิทยา (Psychology) สั งคมวิทยา (Sociology) และพฤติกรรมผู้ บริ โภค 
(Consumer Behavior) หลักการส าคัญของการสร้างตราสินค้า คือ การน าศาสตร์ต่างๆเข้ามา
ประยุกต์ปรับใช้ เพื่อน าองค์ประกอบที่สัมผัสจับต้องได้ของตัวสินค้า (Tangible) มาเปลี่ยนเป็นคุณค่า
ของตราสินค้า การสร้างตราสินค้าไม่ได้เป็นการสร้างเพียงแค่ชื่อกับตราสัญลักษณ์ (Name and 
Logo) ตราสินค้าคือประสบการณ์โดยรวมของผู้บริโภค (Consumer Experience) จากสิ่งที่ตรา
สินค้าน าเสนอรวมไปถึงการสื่อสารอื่นๆอย่างที่ต่างไปจากตราสินค้า (วิทวัส ชัย ปาณี และคนอื่นๆ 
2546) 

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

2.1 Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
รู้สึกถึงจุดเด่นของสินค้า 

2.2 Relevance คือ การสร้างความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับ
ผู้บริโภค ด้วยการน าลักษณะบางอย่างของตราสินค้าที่มีลักษณะตรงกับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน ท าให้เกิดการผูกพันธ์กับตราสินค้า 
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2.3 Esteem คือ การสร้างคุณค่าหรือยกย่องตราสินค้าให้มีคุณค่าในตัวเองเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตราสินค้า รู้สึกว่าสินค้านั้นมีคุณค่าและมีความส าคัญ 

2.4 Awareness คือ การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า เพื่อให้เห็นความแตกต่างและ
คุณค่าของตราสินค้า 

2.5 Mind’s eye คือ การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค เป็นการท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกที่ดีและประทับใจในตราสินค้า 

 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา 

การสร้างสรรค์ หมายถึง การประสมประสานอย่างแตกต่างจากปกติ การสร้างสรรค์ไม่
เหมือนกับการประดิษฐ์ เพราะการประดิษฐ์คือการท าสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนในโลก แต่
ส าหรับการสร้างสรรค์นอกจากจะหมายถึงการคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแล้ว ยังรวมหมายถึงการประสม
ประสานสิ่งต่างๆหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีน าเสนอที่แปลกออกไปจากเดิม ซึ่งการ
โฆษณาจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 2546: 131)  

การสร้างสรรค์เป็นการคิดใหม่หรือประสมประสานแนวคิดเดิมแล้วเสนอใหม่ ผู้
สร้างสรรค์ต้องค านึงถึงต าแหน่งของสินค้า เพื่อท าให้ภาพของสินค้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคตามที่ได้
วางแผนไว ้

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ลีโอ เบอร์เนท ให้ความหมายว่า ไม่มีอะไรเป็นเรื่อง
ใหม่ในโลก แต่เราต้องหาสิ่งเก่าๆในโลกที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน มารวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์แบบใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ในงานต้องเป็นสิ่งที่มีเป้าหมาย ต้องบอกกล่าวบางสิ่งที่
มีความใหม่และมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับสินค้า 

สมาคมนักโฆษณาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า “ในงานโฆษณาความคิด
ที่มีมากๆสามารถมีพลังการขายมากกว่าความคิดธรรมดาถึงสิบเท่า แม้ว่างบโฆษณาของทั้งสอง
ความคิดจะเหมือนกันก็ตาม ในวงการธุรกิจไม่มีปัจจัยใดที่อาจมีค่ามากเท่ากับความคิดที่ดีได้” 

การสร้างสรรค์งานโฆษณา เป็นการคิดค้นสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารหรือโน้ม
น้าวใจกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน) เกิดความอยากได้และอยากทดลองใช้สินค้าที่โฆษณา (Belch 
& Belch 2001: GL13)  
 
กลยุทธ์การสร้างงานโฆษณา 

แนวคิดโฆษณา (Advertising Concept) เป็นข้อสรุปที่บ่งบอกว่าเราต้องการให้สินค้า
เป็นอย่างไรในความคิดผู้บริโภค คือ เป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคละเป็นข้อเสนอที่ยืด
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ยาวไม่ล้าสมัย แนวคิดของโฆษณาเกิดจากกลยุทธ์การโฆษณาผสมผสานกับหลักพิเศษของผลิตภัณฑ์
จะถูกพัฒนาขึ้นเป็นข้อความสั้นๆที่บ่งบอกว่าต้องการให้สินค้าเป็นอย่างไรในความคิดของผู้บริโภค 

แนวคิดการสร้างสรรค์การโฆษณา เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างโฆษณา โดยมุ่งประเด็น
ว่าต้องการให้โฆษณาสื่ออะไร จะบอกผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างไร โดยกลยุทธ์การสร้างสรรค์จะต้อง
ชัดเจน เรียบง่าย มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์โฆษณาประกอบด้วย 

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

ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไรจากสินค้า 
3. D = Desire คือ ท าโฆษณาที่กระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ โดย

การสนับสนุนจุดขายของสินค้าให้ชัดเจน โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าเรากับสินค้า
คู่แข่ง 

4. A = Action คือ การโฆษณาที่ เชิญชวนท าให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองจาก
ผู้บริโภคโดยเฉพาะการซื้อสินค้า 

 
การโฆษณาที่ได้ผลต้องสร้างสรรค์ให้เกิดผล ดังนี ้
1. สามารถดึงดูดความสนใจ (Attention) 
2. ท าให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) 
3. จูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ (Motivate / Persuade) 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ความคิด 
1. ระบุปัญหา ปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร 
2. เตรียมการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
3. ค้นหาความคิด โดยปล่อยจิตให้เป็นอิสระ เพื่อระดมสมอง 
4.  ขั้นฟักตัว หยุดคิดให้สมองโปร่ง 
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5. ขั้นสังเคราะห์ จัดกลุ่มความคิดเพื่อหา Big Idea (ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ตัด
ความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป) 

6. ตรวจสอบว่าความคิดนั้นสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ ใหม่พอที่จะสร้างความสนใจกับ
ผู้บริโภคหรือไม่และสามารถน าไปปรับใช้กับหลายๆสื่อได้หรือไม่ 
 
ส่วนประสมการสร้างสรรค์ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นค าพูด และส่วนที่ไม่เป็นค าพูด 
1. ค าพูด ได้แก่ พาดหัวหลัก พาดหัวรอง ข้อความ สโลแกน ตราสินค้า และบรรทัดท้าย 

1.1 พาดหัวหลัก มีหน้าที่ท าให้สะดุดตา สะดุดใจ ปลุกเร้าความสนใจ ซึ่งพาดหัวที่ดี
ต้องออกแบบสะดุดตา มีข้อความสะดุดใจ ท าให้เกิดความรู้สึกว่าพูดกับกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาที่มี
ประโยชน์และใช้เวลาในการอ่านน้อย 

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

1.3 สโลแกน เป็นจุดที่ท าหน้าที่ในการตอกย้ าจุดขายของสินค้าและมีความเชื่อโยง
งานโฆษณาให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เพิ่มเพื่อเสริมให้ภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องมีความสั้น กระชับ 
คล้องจองกัน มีจังหวะในการอ่าน มีความหมายและไม่คล้ายกับสินค้าอื่นๆ 

1.4 บรรทัดท้าย เป็นข้อความทิ้งท้าย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือค าลูกเล่น 
2. ไม่ใช้ค าพูด ได้แก่ ภาพ การจัดภาพ แบบตัวอักษร สี โลโก้ เพลง 

 
แนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

ในการสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจนั้น ทางร้านยังไม่เคยมีการ
สร้างตราสินค้าขึ้นมา จึงท าให้จ าเป็นต้องสร้างตราสินค้าขึ้นมาก่อน โดยจะเชื่อมโยงกับทฤษฎีและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า 

ผู้ศึกษาได้ศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้าของ Duane E.Knapp แล้วน ามาประยุกต์
และสรุปได้ดังนี้ 

1.  Differentiation ร้านแสงเจริญโลหะกิจจะต้องสร้างความแตกต่างให้มีความโดดเด่น
จากคู่แข่ง โดยการออกแบบร้านให้มีมาตรฐานและความทันสมัยที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 

2.  Relevance ผู้ศึกษาได้หาความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค 
คือ ก าหนดให้ต าแหน่งตราสินค้ามีมาตรฐานและทันสมัยมากขึ้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้า หมายอายุ 
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20-40 ปี และให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยการให้บริการนอกสถานที่ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุด คุ้มค่าแก่การให้บริการ และประหยัดเวลาการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค 

3. Esteem ผู้ศึกษาได้สร้างคุณค่าในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้จุดเด่นของตรา
สินค้าที่มีความเก่าแก่และมากประสบการณ์ในการให้บริการด้วยมิตรภาพดุจดั่งครอบครัว ซึ่งจะ
แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดห้างค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง 

4. Awareness ผู้ศึกษาได้สร้างการรับรู้ในตราสินค้าและการบริการ โดยสื่อไปกับ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ และเห็น
ถึงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมถึงการดึงดูกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่ง 

5.  Mind’s eye ผู้ศึกษาตระหนักถึงการสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคนั้นคือการ
บริการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน ซึ่งเชื่อมโยงมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และ
ช่องทางที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค ดังนั้นจึงให้ความส าคัญในส่วนนี้ไม่แพ้ส่วนอื่นๆ 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในการสร้างตราสินค้า นอกจากเราต้องสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและรับรู้แล้ว เรายัง

จะต้องท าให้สินค้าเราขายได้ด้วย และผู้บริโภคนั้นมีความต้องหลากหลายที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ส าหรับสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างนั้น มักจะเป็นที่ต้องการเวลา
อยากสร้างซ่อมแซมปัญหาภายในบ้านเท่านั้น โดยคนส่วนมากยังยึดติดกับความทันสมัยจึงท าให้
ร้านค้าท้องถิ่นถูกลดบทบาทลง  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นผ่านการท าวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้ศึกษาเชื่อว่าสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างสามารถน าไปท าอะไรได้หลายอย่างมากกว่าการต้องการซ่อมแซมเพียงตอนมีปัญหาเพียง
อย่างเดียวแต่สามารถสร้างสรรค์เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้แปลกๆภายในบ้านได้ และยังได้เป็นการ
อุดหนุนร้านค้าท้องถิ่นที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการสร้างตราสินค้าขึ้นมา
เพื่อให้กลุ่มเป้า หมายตระหนักถึงความส าคัญของการบริโภควัสดุอุปกรณ์ภายในร้านก่อสร้างและเกิด
การบริโภคสินค้าภายในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาส าหรับการสร้างตราสินค้าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างร้านแสง

เจริญโลหะกิจ ก่อนอื่นผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆของตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็น
แนวความคิดของการสื่อสารของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จากนั้นน ามาต่อยอดก าหนดโทนสีของตรา
สินค้าออก แบบโครงสร้างร้านและการจัดเรียงสินค้าใหม่ให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่น ออกแบบสื่อ
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ต่างๆให้มีความสอด คล้องกับงานส่วนแรกให้โดดเด่นกับคู่แข็งในตลาด รวมถึงการวางต าแหน่งตรา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งเช่นกัน เมสเสจที่ใช้ในการสื่อสารนั้นจะเน้นถึงคุณภาพของ
การให้บริการ การบริการนอกสถานที่ และการสร้างสรรค์ผลงานและซ่อมแซมสิ่งของภายในบ้านด้วย
ตัวเอง ให้ผู้บริโภคเป้าหมายรู้สึกถึงความเป็นมิตรในการให้บริการ เมื่อสื่อสารจนสามารถเข้าถึง
เป้าหมายได้ตรงจุดแล้ว ผู้ศึกษาเชื่อว่าการให้บริการด้วยมิตรภาพของทางร้านเองจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจ าได้อย่างแน่นอน 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างนั้น มักจะเกิดจากการคนใน

ครอบครัวที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน จนน าไปสู่การแนะน ากันปากต่อ
ปากเพื่อเข้ามาบริโภคสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น และการที่กลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ด้ วย
แล้ว การเลือกซื้อและบริโภคสินค้ามักจะต้องการความสะดวกสบายและคุ้มค่ากับการเสียเงิน โดย
อาจจะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆหรือคนรอบๆตัว เพื่อมาประเมินถึงความคุ้มค่า จนน าไปสู่การ
ตัดสินใจบริโภคสินค้า แล้วเมื่อบริโภคและเกิดความรู้สึกอย่างไรนั้น ก็จะท าให้เกิดการแนะน าและ
บอกต่อไปยังกลุ่มคนที่รู้จักหรือในโลกสังคมออนไลน์ เพราะกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มที่เปิดรับสื่อ
ออนไลน์มาก ดังน้ันตราสินค้าจึงต้องระวังจุดนี้และท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจ” ได้ท าการ
วิจัยสองรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใช้การส ารวจ
ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อและทัศนคติโดยรวมของกลุ่มเป้าหมาย และได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเจาะลึกถึงพฤติกรรม ความคิด และ
ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 

 
รูปแบบในการวิจัย 
 การวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Method)  
 ท าเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมของการ
เลือกซื้อสินค้า รวมไปถึงทัศนคติโดยรวมต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นและความคิดเห็นต่อร้านค้า
วัสดุก่อสร้าง “แสงเจริญโลหะกิจ” โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับเจ้าของร้านแสงเจริญโลหะกิจและ
กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อวัสดุก่อสร้างภายในร้านแสงเจริญโลหะกิจ เกี่ยวกับเหตุผลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างตราสินค้าร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจ” เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคและไม่บริโภคสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อท าให้ทราบถึงทัศนะคติและการรับรู้
พฤติกรรมการบริโภค การรับรู้และความคิดเห็นต่อตราสินค้าที่ศึกษา และการเปิดรับสื่อ ซึ่งเป็นการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรศาสตร์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นประโยชน์และหลากหลาย โดยผ่านการแจกแบบสอบถามภายในท้องถิ่นอ าเภอเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)  
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1. การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น ในอ าเภอหัวหินจังหัวดประจวบคีรีขีนธ์ จ านวน 100 คน โดยได้
แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.1 คุณสุชัยและคุณสมใจ สุรภาคย์พงศ์ เจ้าของร้านแสงเจริญโลหะกิจ เพื่อ
สอบถามข้อมูลของสินค้าวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การให้บริการ แผนการตลาดและ
ทัศนคติ 

1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการตอบแบบสอบถาม ได้แก่กลุ่มที่ใช้บริการและไม่ได้ใช้
บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ทั้งเพศชายและหญิง ในช่วงอายุ 15-50 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 100 คน 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ได้แก ่
2.1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสังเกต และสัมภาษณ์ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อวัสดุ

ก่อสร้างของร้านแสงเจริญโลหะกิจ ทั้งเพศชายและหญิง ในช่วงอายุ 20-50 ปี ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติ
ดรรมการบริโภคและการตัดสินใจ ณ จุดขายของร้านแสงเจริญโลหะกิจ และสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม 
จ านวน 10 คน 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลห้องสมุด เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าท้องถิ่น 
และการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google 
 
กลุ่มประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามมาจากการสุ่มโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) โดยก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง ที่อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 20-50 ปี อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการสังเกต
สัมภาษณ์กลุ่มของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของร้านแสงเจริญโลหะกิจ เกี่ยวกับเหตุผลความ
คิดเห็นต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามาสร้างตรา
สินค้าและออกแบบการสื่อสารการตลาดใหม่เหมาะสมที่สุดแก่ร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
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เครื่องมือการวิจัย 
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ 

1.  การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น 
5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มารถน ามาศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ ์

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ เป็นการสอบถามถึงทัศนะคติและการรับรู้
เกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง การใช้บริการ เหตุผลของการเลือกใช้บริการ การให้บริการนอกสถานที่ 
และรวมไปถึงร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่รู้จัก 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ความชอบและการซื้อมาบริโภค ความถี่และสาเหตุของการบริโภค ผู้มิอิทธิพลต่อการบริโภค และ 
ปัจจัยต่างๆที่มีผมต่อการเสือกซื้อหรือบริโภคสินค้าวัสดุก่อสร้าง 

ส่วนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นทัศนคติ
และการรับรู้เกี่ยวกับร้านแสงเจริญโลหะกิจ ประเภทของการส่งเสริมการขายที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ 
รวมไปถึงการออกแบบร้านใหม่ 

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ เป็นการสอบถามถึงความสนใจในสื่อต่างๆ ทั้ง
สื่อหลัก สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อภายนอก สื่อแนวใหม่ ฯลฯ ที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับและให้ความสนใจ เพื่อ
การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความสนใจนั้นๆ และการตัดสินใจเลือกสื่อเพื่อใช้สื่อสารให้ตรงกับการ
เปิดรับของกลุ่มเป้าหมาย 

2. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างร้าน
แสงเจริญโลหะกิจ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ร้านวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ประเด็นที่ 2 อะไรเป็นการตัดสินใจให้เลือกบริโภคสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
ประเด็นที่ 3 หากมีปัญหาการซ่อมแซมภายบ้านจะท าอย่างไร 
ประเด็นที่ 4 หากมีบริการรับให้ค าปรึกษาและซ่อมแซมถึงบ้าน จะสนใจหรือไม่ อย่างไร 
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การน าเสนอข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  15 -22 เดือนสิงหาคม 2556 โดยน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อศึกษาทัศนคติและการรับรู้ พฤติกรรม
การบริโภค การรับรู้ต่อตราสินค้าที่ศึกษา และการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการรวบรวมผล
จากตัวเลือกในแบบสอบถามแล้วค านวณออกมาเป็นผลสรุปร้อยละ และประมาณค่าเพื่อวัดผล 
การน าเสนอข้อมูล 

1. ข้อมูลจากผลของแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้าน “แสงเจริญโลหะกิจ” 
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

2. ข้อมูลจากผลการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อวัสดุก่อสร้างของร้านแสง
เจริญโลหะกิจ ณ จุดขายของร้านแสงเจริญโลหะกิจ เกี่ยวกับเหตุผลและความคิดต่างๆเพิ่มเติม  
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในการ
บริโภคสินค้าวัสดุก่อสร้างในร้านค้าท้องถิ่น และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแก่ร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้น สาม ารถสรุป
ผลการวิจัยออกมาได้ดังนี ้

ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 72 72 
หญิง 28 28 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-1 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-20 ป ี 9 9 
21-30 ป ี 37 37 

   ส
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ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ (ต่อ) 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

31-40 ปี 43 43 
41-50 ป ี 8 8 
50 ปีขึ้นไป 3 3 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ37 และกลุ่มที่มีอายุ 15-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 24 24 
พนักงานบริษัท 33 33 
ช้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 18 
รบัจ้างทั่วไป 11 11 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 9 9 
ธุรกิจส่วนตัว 15 15 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 33 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 5 5 
5,001 - 10,000 บาท 10 10 
10,001 - 20,000 บาท 17 17 
20,001 - 30,000 บาท 35 35 
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ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ) 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
30,001 - 40,000 บาท 16 16 
40,001 - 50,000 บาท 7 7 
50,001 บาทขึ้นไป 10 10 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท คิดเปน็ร้อยละ 35 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
17 และรายไดต้่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติตอ่ร้านค้าวสัดุก่อสร้างท้องถิ่น 
ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการใช้บริการ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 88 88 
ไม่เคย 12 12 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยใช้บริการร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 88 และไม่เคยใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่เคยใช้บริการ 
 

เหตุผลการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร้านไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ 0 0 
ร้านไม่มีสินค้าตามที่หวัง 2 16.67 
สินค้าไม่มีคุณภาพ ราคาสูง 0 0 
การบริการไม่ด ี 0 0 
ไกลบ้าน ไม่สะดวก 10 83.33 
รวม 12 100 
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จากตารางที่ 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าร้านค้าอยู่ไกล และไม่
สะดวกแก่การเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 83.33 และสินค้าไม่มีตามที่คาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่
ไม่ใช่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
 

ช่องทางการซือ้สินค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
สั่งผ่านแคตตาล็อก 0 0 
ห้างสรรพสินค้า 12 100 
ตัวแทนจ าหน่าย 0 0 
รวม 12 100 
 

จากตารางที่ 4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 12 คนเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจาก
ห้างสรรพสินค้า 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า
วัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
 

เหตุผลในการเลือกซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สินค้ามีคุณภาพเหมาะสม 26 29.95 
การบริการดีมีมิตรภาพ 38 43.18 
มีการแนะน าด้านการบริการ 12 13.64 
สินค้าหลากหลาย 8 9.09 
ใกล้บ้าน สะดวก 4 4.55 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประทับใจการบริการที่ดีมี
มิตรภาพ คิดเป็นร้อยละ 43.18 รองลงมาคือสินค้าดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา คิดเป็นร้อยละ 
29.55 และมีค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า คิดเป็นร้อยละ 13.64 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจการบริการให้ค าปรึกษา
และจัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
 

ความสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนใจ 96 96 
ไม่สนใจ 4 4 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความสนใจการบริการ คิด
เป็นร้อยละ 96 รองลงมาคือ ไม่สนใจการบริการ คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เหตุผลที่สนใจการบริการให้ค าปรึกษาและ
จัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
 

เหตุผลที่สนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เดินทางสะดวก 31 32.3 
ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 34 35.4 
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 12 12.5 
ประหยัดเงิน 19 19.8 
รวม 96 100 
 

จากตารางที่ 4-10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าสามารถปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง คิดเป็นร้อยละ 35.43 รองลงมาคือสะดวกและประหยัดการเดินทาง คิดเป็น
ร้อยละ 32.29 และประหยัดเงินส าหรับการซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 19.79 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่รู้จัก 
 

ร้านวสัดุก่อสร้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
มื่งฟ้าหัวหิน 60 11.98 
เหล่าวัฒนา 82 16 
ถาวรค้าไม้ 51 10 
เกรียงสิน 28 6 
ทรัพย์คูณสุข 40 8 

   ส
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ตารางที่ 4-11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามร้านค้าวัสดุก่อสร้าง (ต่อ) 
ร้านวสัดุก่อสร้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไทวัสด ุ 52 10.3 
โฮมโปร 99 19.7 
บุญถาวร 91 18 
รวม 503 100 

จากตาราง 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รูจ้ักโฮมโปร คิดเป็นร้อยละ 

19.69 รองลงมาคือบุญถาวร คิดเป็นร้อยละ 18 และเหล่าวัฒนาค้าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
ตารางที่ 4-12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างเองหรือไม่ 
 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซื้อเอง 62 62 
ไม่ได้ซื้อเอง 38 38 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างด้วย
ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 38 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่ไม่ได้เลือกซื้อสินค้า 
 

เหตุผลการเลือกซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีความรู้ 20 52.6 
ไม่สะดวก 4 10.5 
ไม่มีเวลาซ่อมแซมด้วยตัวเอง 14 36.8 
หาซื้อยาก 0 0 
รวม 38 100 
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จากตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ ในเรื่องวัสดุ
ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมาคือไม่มีเวลาซ่อมแซมด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 36.84 และ 
ไม่สะดวกคิดเป็นร้อยละ 10.53 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง
ท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้ซื้อด้วยตัวเอง 
 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพื่อน 6 16 
ช่างผู้ช านาญ 17 44.7 
ครอบครัว 15 39.5 
รวม 38 100 

 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ช่างผู้ช านาญเป็นผู้ซื้อ
สินค้าให้ คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาคือให้ครอบครัวซื้อ คิดเป็นร้อยละ 39.47 และเพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ที่ใช้บริการ 
 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 6 6 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห ์ 10 10 
1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 8 8 
2-3 ครั้งต่อเดือน  34 34 
1 ครั้งต่อเดือน 30 30 
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 12 12 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
2-3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30 และน้อยกว่า 1 
ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
ตารางที่ 4-16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรู้จักร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้าน
แสงเจริญโลหะกิจ 
 

พฤติกรรมการรู้จัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รู้จัก 91 91 
ไม่รู้จัก 9 9 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จักร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือ ไม่รู้จักร้านแสงเจริญโลหะกิจ คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้จัก 
 

พฤติกรรมการรู้จัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
รู้จักด้วยตัวเอง 26 28.6 
มีบุคคลแนะน ามา 36 39.6 
เคยได้ยินชื่อ 29 31.9 
รวม 91 100 
 

จากตารางที่ 4-17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จักร้านแสงเจริญโลหะกิจ
จากการมีบุคคลแนะน ามา คิดเป็นร้อยละ 39.56 รองลงมาคือเคยได้ยินชื่อ คิดเป็นร้อยละ 31.87 
และรู้จักด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจหากร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างท้องถิ่นปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีมาตรฐานและทันสมยัมากข้ึน 
 

พฤติกรรมการสนใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนใจและอยากใช้บริการ 91 91 
ไม่สนใจ 9 9 
รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความสนใจและอยากใช้
บริการมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือไม่สนใจและอยากใช้บริการมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 9 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่สนใจและอยากใช้
บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
เหตุผลในการเลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาพลักษณ์น่าเช่ือถือ 26 28.6 
สินค้ามีคุณภาพ 20 22 
ร้านสวยงามน่าสนใจ 5 5.5 
เพิ่มมาตรฐานการบริการ 40 44 
รวม 91 100 
 

จากตารางที่ 4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าท าให้ร้านมีมาตรฐาน
การบริการที่ดีกว่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 43.96 รองลงมาคือท าให้ภาพลักษณ์ของร้านน่าเชื่อถือ คิด
เป็นร้อยละ 28.57 และสินค้าดูมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 21.98  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-20 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลของการไม่สนใจใช้บริการ 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 
 

เหตุผลในการเลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
คิดว่าไม่จ าเป็น 0 0 
กลัวราคาสินค้าสูงขึ้น 6 66.7 
ชอบการบริการแบบเดิม 0 0 
บริการอาจไม่เหมือนเดิม 3 33.3 
รวม 9 100 
 

จากตารางที่ 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ กลัวสินค้าจะมีราคาสูงขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือกลัวการบริการไม่เหมือนเดิม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-21 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการบริการที่สนใจ
อยากใช้บริการในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 

ประเภทการบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับประกันสินค้า 58 22 
สิทธิพิเศษส าหรบัสมาชิก 40 15.2 
จัดกิจกรรมพิเศษ 7 1.7 
เช็คอิน รับสิทธิพิเศษ 29 11 
ลดราคาและของสมนาคุณ 60 22.7 
คูปองสะสมแต้ม 15 5.7 
การบริการนอกสถานที ่ 55 20.8 
รวม 264 100 
 

จากตารางที่ 4-21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชอบการลดราคาและของ
สมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 22.73 รองลงมาคือการรับประกันสินค้า คิดเป็นร้อยละ 21.97 และการ
ให้บริการนอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
ตารางที่  4-22 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับสื่อใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

สื่อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
โทรทัศน์ เคเบิ้ลจี้อันต้ึง 4 62 30 4 0 
คลื่นวิทยุสกายเรดิโอ  0 16 36 38 10 
นิตยสารสวัสดีหัวหิน 9 39 45 7 0 
อินเตอร์เน็ต 9 41 33 7 1 
แผ่นพับ/โบรชัวร์ 3 43 40 14 0 
โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา 30 51 19 5 0 
ยานพาหนะ 5 22 59 19 0 
งานแสดงสินค้า 0 1 8 34 57 
SMS 0 3 21 53 23 
ป้ายห้างสรรพสินค้า 18 58 21 31 0 
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ตารางที่  4-22 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับสื่อใน
ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 

สื่อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ป้ายร้านแสงเจริญ 22 65 8 3 2 
 

จากตารางที่ 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจและเลือกเปิดรับ 
สื่อโปสเตอร์และป้ายโฆษณาบริเวณตลาดฉัตรไชย มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30  รองลงมาคือป้าย
หน้าร้านค้าแสงเจริญโลหะกิจ คิดเป็นร้อยละ 22 และป้ายในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อคิด
เป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 
หมายเหตุ : การค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละเป็นการคิดค่าร้อยละแบบการประเมินค่าจากจ านวน
ค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จึงเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ แม้มีความ
คลาดเคลื่อนไปบ้างในต าแหน่งทศนิยม 
 
วิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 21-40 ปี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและนักเรียน/นักศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น ส่วน
เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นนั้นเนื่องจากร้านค้าอยู่ไกลบ้าน
และไม่สะดวกแก่การเดินทาง และสินค้าบางชนิดไม่มีตามที่คาดหวังไว้ จึงมักจะนิยมไปเลือกซื้อสินค้า
ในห้างสรรพาสินค้าขนาดใหญ่ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการร้านค้าท้องถิ่นนั้น ชื่นชอบ
การบริการที่ดี มีมิตรภาพของผู้ชาย รองลงมาคือสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และมีค าแนะน า
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเสมอตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความสนใจบริการ
แนะน าให้ค าปรึกษา และจัดส่งสินค้าถึงบ้านด้วย โดยให้เหตุผลว่าสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้
โดยตรง รองลงมาคือสะดวกและประหยัดการเดินทาง และประหยัดเงินส าหรับการซ่อมแซม
ตามล าดับ 
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ร้านค้าที่กลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้หรือรู้จักนั้นมักจะเป็นกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุกในการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์สูงอย่างเช่น โฮมโปร และ บุญถาวร ซึ่งล้วนเป็นคู่แข่งของร้านแสง
เจริญโลหะกิจทั้งนั้น โดยคู่แข่งทางตรงที่กลุ่มตัวอย่างนั้นพอจะรู้จักอยู่ในอัตราที่น้อยและรองลงมา 
ได้แก่ เหล่าวัฒนาค้าวัสดุ มิ่งฟ้าหัวหิน ไท วัสดุ ถาวรค้าไม้ ทรัพย์คูณสุข และเกรียงสิน ตามล าดับ 
  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง แต่
ในบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อเองนั้นเนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องวัสดุก่อสร้าง รองลงมาคือไม่มีเวลาซ่อมแซม
สินค้าด้วยตัวเอง และไม่สะดวกต่อการเลือกซื้อตามล าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มักจะให้ช่างผู้
ช านาญ ครอบครัว และเพื่อน เป็นผู้ช่วยเลือกซื้อให้มากกว่าการเลือกซื้อด้วยตัวเอง โดยกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าด้วยตัวเองนั้น จะมีการซื้อเฉลี่ยนอยู่ที่ 2-3 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อ
เดือน และน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักร้านแสงเจริญโลหะกิจ จากการแนะน า 
และบอกต่อกันปากต่อปากถึงการบริการ รองลงมาคือเคยได้ยินชื่อของร้านค้า ที่อาจจะมาจากการ
ผ่านหน้าร้าน หรือเคยได้ยินชื่อร้านจากการแนะน าและบอกต่อ และสุดท้ายคือการรับรู้และเข้ามาใช้
บริการด้วยตัวเอง แต่ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักร้านแสงเจริญนั้นมันจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มา
พักผ่อนตามบ้านพักหรือโรงแรม มากกว่าการมีบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล จึงท าให้ไม่ได้มีความสนใจใน
การเข้าใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น และส่วนค าถามที่ว่าหากร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นนั้นมี
การปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีมาตรฐานและความทันสมัยมากขึ้นนั้นจะสร้างความสนใจและอยากใช้
บริการขึ้นหรือไม่ จากการท าการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจที่อยากจะใช้บริการ
มากขึ้น โดยให้เหตุผลว่าท าให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นนั้นดูมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีมากขึ้น 
รองลงมาคือ สร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ทันสมัยน่าเชื่อถือ และ ท าให้สินค้าดูมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา ตามล าดับ แต่ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่สนใจนั้น ก็ได้ให้เหตุผลว่า กลัวสินค้าจะมีราคาสูงขึ้น และ
การให้บริการที่เป็นกันเองนั้นจะไม่เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโปสเตอร์ป้ายโฆษณาบริเวณตลาด

ฉัตรไชย เนื่องจากเปรียบเสมือนศูนย์กลางของเมืองหัวหินและศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวและอาหาร จึง
ท าให้จุดนี้เป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมาก รองลงมาคือ ป้ายบริเวณหน้าร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง เพราะเป็นป้ายที่ผู้ใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นสามารถพบเห็นได้สะดวกและสามารถ
จับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการใช้บริการและซื้อซ้ าได้ และสุดท้ายคือ ป้ายบริเวณร้านสะดวกซื้อและ
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีอย่างหลายและมากมายในอ าเภอหัวหิน ทั้งบริเวณริมถนนเพชรเกษมและที่ต่างๆ 
จึงท าให้สามารถสังเกตและจดจ าได้ง่าย ส่วนสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับน้อยที่สุดนั้นได้แก่ งาน
แสดงสินค้า SMS และ วิทยุ ตามล าดับ 
 

ผลการวิจัยจากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้าน
แสงเจริญ กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อวัสดุก่อสร้างของร้านแสง
เจริญโลหะกิจ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน 
 
ประเด็นที่ 1 จุดเด่นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น ที่ท าให้แตกต่างจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย ได้ให้ความเห็นว่าร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นมีการ
บริการที่ดีกว่า ทั้งยังเป็นกันเองเหมือนคนรู้ใจ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดอย่างผู้เชี่ยวชาญ ที่
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถให้บริการได้  
 
ประเด็นที่ 2 อะไรที่เป็นตัวตัดสินใจให้ซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย ได้ให้ความเห็นว่า ชื่นชอบราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้าที่ได้รับ ท าให้มีความประทับใจในคุณภาพและการบริการ จึงท าให้เกิดความอยากเข้ามาใช้
บริการอีกครั้งหากมีปัญหา 
 
ประเด็นที่ 3 หากมีปัญหาในการซ่อมแซมวัสดุก่อสร้างภายในบ้าน ท่านจะท าอย่างไร 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย มักติดต่อช่างเพื่อให้มาซ่อมแซม ซึ่งมันจะพบปัญหา
สินค้าราคาแพงและไม่ได้มาตรฐานการบริการเพราะช่างมักคิดราคาสินค้ามากเกินราคาจริง รองลงมา
คือให้คนในครอบครัวช่วยซ่อม ซึ่งคนในครอบครัวก็ไม่ได้มีความรู้มากนัก จึงมักท าให้เกิดปัญหาการ
ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง 
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ประเด็นที่ 4 หากมีบริการซ่อมแซมและติดตั้งวัสดุก่อสร้างถึงบ้านโดยไม่เสียค่าบริการ ท่านจะมี
ความสนใจหรือไม 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย มีความสนใจที่อยากจะใช้บริการ เพราะว่ามีความ
สะดวกและไม่ต้องเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่ตนไม่มีความรู้ นั้นประสบ
ความส าเร็จและไม่ต้องซ่อมแซมอีก 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ท้องถิ่น พบว่า 

1. ร้านแสงเจริญโลหะกิจควรสร้างตราสินค้า และท าการสื่อสารทางการตลาดเพื่อเปิด
กลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในอ าเภอ
เมืองหัวหินมากขึ้น 

2. ร้านแสงเจริญความมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้าน และ การจัดวางของให้มีความ
ทันสมัยและมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการจัดวางสินค้า และยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดี
กว่าเดิม 

3. ความมีการเพิ่มการบริการด้วยรถซ่อมแซมและให้ค าปรึกษานอกสถานที่มากขึ้น  
เนื่องจากตลาดใหม่ที่ก าลังเติบโตในอ าเภอเมืองหัวหินคือ กลุ่มตลาดชาวต่างชาติและ

นักท่องเที่ยวที่ซื้อบ้านพัก และคอนโดส่วนตัว จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม 
และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีอยู่ เมื่อได้ผลการวิจัยดังนี้แล้ว ได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ในการสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจให้มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
สร้างตราสินค้าให้ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงมีการศึกษาทฤษฎีการสร้างตราสินค้าเพื่อนน ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของตราสินค้า เมื่อมีการออกแบบองค์ประกอบของตรา
สินค้าเป็นที่ เรียบร้อย เพื่อที่จะได้น ามาออกแบบการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดเอาผลวิจัยในการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่างมาอ้างอิง 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างเป็น

ขั้นตอนจึงได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างของร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 

วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 

จากการส ารวจและวิจัยการตลาดเพ่ือน าข้อสรุปมาใช้ในการสร้างตราสินค้าร้านค้า 

วัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจ พบว่าร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้นยังไม่เคยมีการสร้างตราสินค้า หรือท า

การสื่อสารการตลาดที่ชัดเจนไปยังกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายส่วนมากจึงยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับ

ร้านแสงเจริญโลหะกิจ ท าให้ร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้นเป็นที่รู้จักเฉพาะลูกค้าขาประจ าเท่านั้น แต่ยัง

ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบ้านพักในหัวหินเอง การสร้างตราสินค้านี้

เพื่อที่จะช่วยให้ร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้น กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มสินค้าวัสดุ

ก่อสร้างนั้นยังเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถซื้อหาได้ไม่ยากจึงท าให้กลุ่มเป้าหมาย

ไม่คุ้นชินและไม่เห็นความส าคัญของการซื้อของจากร้านวัสดุก่อสร้างมากนัก 

 

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Market) 

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มลูกค้าเดิมของร้านแสงเจริญโลหะกิจ และกลุ่มลูกค้าใหม่ โดย

คาดหวังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีที่อยู่อาศัยในหัวหิน อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยท างาน อายุตั้งแต่ 20-50 

ปี มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบคนเมือง ให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารการกิน สุขภาพ ความละดวกสบาย 

มีความทันสมัย เป็นตัวของตัวเอง รับฟังความคิดเห็นหรือค าแนะน าของผู้อื่น มักเลือกซื้อสินค้าตาม

ความสะดวกของตนเป็นหลัก เวลาว่างก็มักจะท่องเที่ยว หรือท ากิจกรรมดูสื่อโทรทัศน์ และ

อินเทอร์เน็ตเสมอ 
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คู่แข่งขัน (Competitors) 

ตลาดของวัสดุก่อสร้างนั้นเป็นตลาดขนาดค่อนข้างใหญ่ มีร้านค้ามากมาย ตลอดจนห้าง

ค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้อย่างมากมายหลากหลาย ซึ่งท าให้

ร้านค้าปลีกขนาดย่อยนั้นได้รับผลกระทบจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นวงกว้าง เนื่องจากบางจุดที่ตั้ง

ของร้านยังไม่เป็นที่รู้จักและห่างไกลจากสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีการสร้างตราสินค้า

หรือท าการสื่อสารการตลาด มีเพียงแต่การบอกปากต่อปากเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ห้างค้าปลีก       

โฮมโปร หัวหิน ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของร้านแสงเจริญโลหะกิจ ส่วนคู่แข่งอื่นๆก็ได้แก่ร้านค้า

วัสดุก่อสร้างท้องถิ่นทั่วไปในเมืองหัวหินทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางอ้อมของทางร้านอีกทางหนึ่ง 

 

วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง ร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้นเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่เปิดให้บริการมานานกว่า 30 

ปี และมีการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีปัณหาการเลือกซื้อสินค้าอยู่เสมอ 

จุดอ่อน สินค้าและตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ภาพลักษณ์ของร้านยังไม่ชัดเจน 

และกลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่มเดิมที่เคยใช้บริการมานาน 

โอกาส ตลาดวัสดุก่อสร้างในหัวหินยังสามารถพัฒนาภาพลักษณ์เพื่อตอบสนองการ

ท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้ 

อุปสรรค ตลาดวัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้หลากหลาย 
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ก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

 

 

เป็นกันเอง 

 
                                         

                                                                                                                                   แสงเจริญ                   ร้านค้าปลีกทัว่ไป 

 

ทันสมัย                                                                    เก่าแก ่

 

 

                                  Home Pro 

เป็นทางการ 

 
 

ภาพที่ 5-1 แสดงการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

 

ร้านแสงเจริญโลหะกิจ เป็นร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างที่เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี โดย

มีจุดเด่นคือการให้บริการที่เป็นกันเอง และสินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) 

1. สร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มมาขึ้นในท้องถิ่นของร้าน

แสงเจริญโลหะกิจ 

2. กระตุ้นให้เกิดการรู้จักและสนใจสินค้าวัสดุก่อสร้างมากขึ้น 

3. สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว 

4. กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าเพ่ิมมากขึ้น และน าไปสู่การซื้อซ้ า 
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แนวความคิดของผลิตภัณฑ์ (Product Concept) 

ในอดีตนั้นกระบวนการการเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านและสุขภัณฑ์

นั้น มักเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและน่าเบื่อส าหรับผู้บริโภค เพราะมีหลากหลาย และแต่ละประเภทนั้นก็ยัง

ใช้แตกต่างกันเฉพาะจุดอีกด้วย จึงท าให้เป็นที่มาของแนวคิด “Make it Easy @ Sangchalern” 

หรือการท าเรื่องในอดีตที่เคยยุ่งยากน่าเบื่อนั้น จบได้ด้วยการบริการภายในร้านแสงเจริญโลหะกิจ ที่

ให้บริการและความช่วยเหลือตั้งแต่การให้ค าปรึกษา เลือกซื้อสินค้า และบริการซ่อมแซมหลังการขาย 

เพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภคเอง ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและเป็นกันเอง ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะท าให้ทุกปัณหาเรื้อรังภายในบ้าง จบได้ด้วยบริการจาก “ตัวจริง เรื่องวัสดุก่อสร้าง” 

 

แนวคิดการสื่อสารการตลาด (Communication Concept) 

จากผลการศึกษาแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้น ยังไม่ค่อยทราบถึง

ประโยชน์ของการใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นเท่าไหร่นัก ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งคือความไม่คุ้น

ชินในสถานที่และความไม่ทันสมัยของตัวร้านค้าเอง โดยลูกค้าคิดว่าสินค้านั้นไม่มีแบบที่ตนต้องการ 

หรือแม้แต่การบริการที่ไม่ทันสมัย ทั้งยังให้ความเห็นว่าร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้นมักจะให้ค าปรึกษา

และแนะน าเกี่ยวกับสินค้าอยู่เสมอ จนท าให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของปัญหานี้ จึงได้น ามาคิดสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดการสื่อสารคือ “ตัวจริง เรื่องวัสดุ

ก่อสร้าง” ซึ่งหมายถึง การเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวัสดุก่อสร้าง คือตั้งแต่การเข้ามารับบริการก็จะมีการ

เข้าไปสอบถามถึงปัญหาของวัสดุก่อสร้าง และแนะน าอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆตามความเหมาะสม ทั้งยัง

มีการบริการนอกสถานที่เพื่อให้บริการ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับการซ่อมแซม เพื่อสานต่อการ

บริการที่เป็นกันเองของครอบครัวในอดีตที่เคยปฎิบัติมา และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย  

 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

จากวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการสร้างตราสินค้าให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นที่ชัดเจนและเป็นที่

รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการจัดวางสินค้าให้ดูมีมาตรฐานเพื่อสร้างความแตกต่างที๋โดดเด่น 

และสุดท้ายคือการสร้างความสนใจ สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์อันดีร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจ เกิดพฤติกรรมการบริโภคซ้ า และเห็นความส าคัญของการใช้บริการ

มากยิ่งขึ้น ด้วยการท าการสื่อสารการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชื่อตราสินค้า (Brand Name) 

แสงเจริญ (แสงเจริญโลหะกิจ) 

ตราสินค้า (Logo) 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-2 แสดงโลโก้ของตราสินค้า 

ตราสินค้าที่ท าออกมาจะเป็นลักษณะรูปทรงของหัวประแจขันน๊อตหกเหลี่ยมสีแดงแบบ

สีหลักประจ าเมืองหัวหิน ภายในจะมีชื่อร้านสีขาวบนพื้นสีแดง พร้อมทั้งรูปประแจที่ก าลังขันน๊อต เพื่อ

สื่อความหมายเชิญสัญลักษณ์ของเครื่องมือก่อสร้าง พร้อมทั้งรายละเอียดเพื่อบ่งบอกว่าร้านแสงเจริญ

นั้นจ าหน่ายสินค้าประเภทไหน โดยเป็นการออกแบบตามแนวคิดของผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของ

ทางร้านแสงเจริญโลหะกิจเอง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สโลแกน (Slogan) 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-3 แสดงสโลแกนของตราสินค้า 

ส าหรับสโลแกนแสงเจริญ “ตัวจริง เรื่องวัสดุก่อสร้าง” นั้นมีความต้องการสื่อความ

หมายถึง ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานวัสดุก่อสร้าง ที่ได้รับจากประสบการณ์การท างานคลุคลี และ

ให้บริการเกี่ยวกับวงการก่อสร้างมายาวนานกว่า 30 ปี เปรียบเสมือนผู้เป็นตัวจริงในวงการทั้งทางด้าน

ประสบการณ์ความรู ้ด้วยการบริการที่เป็นมิตรและสามารถจดจ าได้ง่าย 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โทนสีของทางร้าน (Brand Color Tone) 

 

 
 

ภาพที่ 5-4 แสดงโทนสีของตราสินค้า 

โทนสีหลักคือ สีแดงและ ครีมเข้ม โดยสีแดงจะสื่อถึงความเป็นวัฒนธรรมแบบจีน ทั้งยัง

มีสีหลักแบบเดียวกับอ าเภอหัวหินอีกด้วย และสีครีมเข้มนั้นสื่อถึงความร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเก่าแก่แบบอดีตกับความสวยงามร่วมสมัยแบบ

ปัจจุบัน 

โทนสีรองคือ สีครีมอ่อน และสีชมพู 4 แบบ โดยสีครีมอ่อนนั้นจะใช้เป็นสีพื้นเพื่อความ

เด่นของตัวอักษรและรายละเอียดให้ดูสวยงามร่วมสมัย และสีชมพูสี่แบบนั้นจะใช้เพื่อการไล่สีสันให้มี

ความโดดเด่นมากย่ิงขึน้ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนผสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง

ได้ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อน าเสนอคุณค่าของร้านค้าวัสดุก่อสร้างของร้านแสงเจริญให้

ผู้บริโภคเป้าหมายเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. สินค้าประเภทพวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ท าสวน สุขภัณฑ์ห้องน้ า และสีทาบ้านทุกชนิด  

2. บริการรับเหมาก่อสร้างและดูแลซ่อมแซมงานก่อสร้าง 

 

ราคา (Price) 

การตั้งราคาสินค้าของสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างของร้านแสงเจริญโลหะกิจนั้น จะเน้น

ที่ความคุ้มค่าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ดังนั้นราคาสินค้าจึงค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับท้องตลาด

และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และไม่เกินก าลังทรัพย์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

สามารถตัดสินใจบริโภคได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งขนาดใหญ่ในท้องตลาด 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ร้านแสงเจริญโลหะกิจมีช่องทางการจัดจ าหน่ายดังนี ้

1. ร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

มีที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนเพชรเกษมซอย 87/1 โดยลักษณะอาคารเป็นแบบ 2 คูหา จะ

ได้รับการปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ค่อนข้างธรรมดาและยังไม่มีจุดเด่นมากนัก โดยการปรับโครงสร้าง

ภายนอกให้มีความเก่าแก่ในแบบสถาปัตยกรรมเดิมของอ าเภอหัวหิน ที่เน้นการใช้โทนสีไปทางสีแดง

และสีครีมอ่อน และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอกของทางร้านให้มีความทันสมัยด้วยการติดกระจก

โดยรอบเพื่อสร้างภาพลักษณ์และมาตรฐานใหม่ที่แตกต่างจากรูปแบบร้านก้อสร้างโดยทั่วไป ทั้งยัง

เป็นการช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าบางชนิดให้มีคุณภาพและคงความใหม่อยู่เสมอ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-5 แสดงการออกแบบตกแต่งอาคารภายนอก 

ลักษณะการออกแบบจะเป็นการใช้ลักษณะของสถาปัตย์กรรมชาวจีน ผสมผสานกับ

วัฒนธรรมของเมืองหัวหิน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากพลับพลาที่ประทับริมสถานีรถไฟอ าเภอเมือง

หัวหิน และพระราชวังตากอากาศพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพรชบุรี โดยเป็น

การออกแบบผสมผสานร่วมกับศิลปะสมัยใหม่ และเพิ่มการติดกระจกรอบร้านเพื่อรักษาสภาพของ

สินค้า และสร้างมาตรฐานภาพลักษณ์ของร้านให้มีความโดดเด่นมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ภาพที่ 5-6 แสดงลักษณะเครื่องแบบของพนักงานร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

รูปแบบของเครื่องแต่งกายนั้น จะใช้โทนสีของเสื้อเป็นสีด าโทนเข้มเพื่อความสะอาด 

และลดการเปื้อนจากสิ่งสกปรกของการบริการ ที่ต้องยกและหยิบจับสิ่งของต่างๆ ที่อาจท าให้เปื้อน

จนดูไม่สวยงามได ้

ในส่วนของตัวเสื้อจะประกอบไปด้วย ชื่อของพนักงาน ในต าแหน่งบริเวณหน้าอกขวา 

เขียนอยู่บนป้ายเข็มกลัดตราหัวหิน และตราโลโก้ของทางร้านที่เป็นรูปแบบประแจขันน๊อตสีแดง ส่วน

ใต้ของประแจมีชื่อร้านภาษาอังกฤษบริเวณเอวด้านซ้าย และด้านหลังก็ยังมีสโลแกนของทางร้าน 

พร้อมทั้งเบอร์โทรติดต่อได้สะดวกอีกทางหน่ึงด้วย 

 

2. บัตรสมาชิกร้านแสงเจริญโลหะกิจ (Member Card) 

บัตรสมาชิกที่ใช้ส าหรับการเข้ามาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นส่วนลดและสะสมแต้มเพื่อขอ

แลกของสมณาคุณตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางร้าน โดยการออกแบบจะใส่สีครีมอ่อน

เป็นพื้นหลัง จัดด้วยรูปแบบกราฟฟิกเป็นรูปประแจ ทั้งยังมีการแนบเบอร์โทรเพื่อการติดต่อในอนาคต

อีกด้วย 
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ภาพที่ 5-7 แสดงภาพบัตรสมาชิกร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

แสดงลักษณะบัตรสมาชิกที่ใช้สะสมแต้มและเป็นส่วนลดในกิจกรรม และการแลกของ

รางวัลต่างๆของทางร้านในอนาคต 

3. เว็บไซต์ (Website) : www.sangchalern.co.th 

จัดท าเว็บ ไซต์ขึ้ น เพื่ อสร้างการรับรู้ ในตราสินค้ า และยังสามารถบอกข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นช่องทางหนึ่งในการ

สั่งสินค้าหรือการติดต่อสื่อสารกันเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาปัญหางานก่อสร้างต่างๆได้อีกด้วย โดย

ในเว็บไซต์หลักจะประกอบไปด้วย 
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3.1 หน้าหลัก เป็นหน้าหลักของเว็บไซต ์

 

 
 

 

ภาพที่ 5-8 แสดงเว็บไซต์หน้าแรกแสงเจริญโลหะกิจ 

โดยในส่วนบนของเว็บไซต์หน้าแรกจะแสดงภาพของการซ่อมแซมต่างๆ ที่ร้านแสงเจริญ

โลหะกิจได้ด าเนินกิจการมา เช่นการบริการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมดูแล และให้ค าปรึกษาในทุกๆ

กิจกรรมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งโลโก้ของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยส่วนของประแจ

ขันน๊อตสีแดง ชื่อร้านและประเภทของร้านที่ด าเนินกิจการภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับกลุ่ม

ชาวต่างชาติอีกทางหนึ่ง และยังมีส่วนของสโลแกนหลักของร้าน “ตัวจริงเรื่องวัสดุก่อสร้าง” และปุ่ม

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักที่น าไปสู่หน้าหลักของทางร้าน  
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ภาพที่ 5-9 แสดงหน้าเว็บไซต์หน้าหลักของร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

เว็บไซต์หน้าหลักของร้านแสงเจริญโลหะกิจ เริ่มตั้งแต่มุมบนขวามีภาษาให้เลือกทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของชาวต่างชาติในอ าเภอเมืองหัวหินเอง 

มุมซ้ายมีตราโลโก้ ชื่อ และสโลแกนของทางร้าน ถัดมาจะเป็นในส่วนของหน้าเพื่อให้บริการต่างๆ ที่

ประกอบไปด้วยหน้าของสินค้าและบริการเพื่อการสั่งซื้อ หน้ารายละเอียดสินค้า ตรวจเช็คสินค้า 

โปรโมชั่นต่างๆของทางร้าน ตลอดจนคู่มือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเบ้ืองต้น 

ส่วนของด้านล่างเว็บไซต์หน้าหลักก็ยังมีบทความเพื่อไว้อ่านสร้างความรู้ใหม่ และน าไป

ปรับใช้กับบ้านของกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่งด้วย 
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3.2 แสดงหน้าสินค้าและการบริการ 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-10 แสดงหน้าเวบ็ไซต์หน้าสินค้าและการบริการ 

หน้าสินค้าและบริการ จะเป็นหน้าที่ใช้ส าหรับการเข้ามาดูสินค้าประเภทต่างๆของทาง

ร้าน ที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดยในส่วนของหน้านี้นั้นจะมีรายละเอียดของสินค้า รุ่น

และชนิด ราคาสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อแบบออนไลน์ หรือเพื่อการศึกษา

รายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดก่อนการตัดสินใจซื้อ 
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ภาพที่ 5-11 แสดงหน้าเว็บไซต์หน้าสินค้าและการบริการ (ต่อ) 

หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ที่มีการบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าแต่ละ

ประเภท ความเหมาะสมต่อการใช้ ตลอดจนรายละเอียดส าคัญต่างๆในการใช้งานที่เหมาะสมแตกต่าง

กัน  
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 3.3 แสดงหน้าคู่มือการซ่อมแซม  

 

 

 
 

ภาพที่ 5-12 แสดงหน้าเว็บไซต์หน้าคู่มือการซ่อมแซม 

หน้าคู่มือการซ่อมแซมนั้น จะเป็นหน้าที่ใช้ส าหรับการแก้ไขสถานการณ์ซ่อมแซม

เบื้องต้น ส าหรับผู้มีปัญหาการซ่อมแซมวัสดุก่อสร้างเร่งด่วน เพื่อการซ่อมแซมเฉพาะหน้าก่อนการ

ติดต่อช่างเพ่ือขอรับบริการการซ่อมแซมต่อไป 
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3.4 แสดงหน้าเว็บไซต์ติดต่อเรา 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-13 แสดงหน้าเวบ็ไซต์ติดต่อร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

ลักษณะของหน้าเพื่อการติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร และในส่วนของมุมขวาจะมีหน้าลัด

ไปสู่การติดต่อเพื่อขอรับบริการและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นโดยผู้เช่ียวชาญของร้านแสงเจริญโลหะกิจ 

โดยรูปแบบการออกแบบทั้งหมดนั้น ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับ Product 

Concept เช่นเดียวกับสื่อชนิดอ่ืนๆ 
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4. ไลน์แอปพลิเคชัน (Line Application) 

ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนลด สิทธิประโยชน์และขอรับ

บริการปรึกษาเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหางานก่อสร้างเบื้องต้น หรือเพื่อติดต่อขอขอรับบริการนอกสถานที่

ของร้านแสงเจริญโลหะกิจ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-14 แสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชัน 
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5. รถบริการซ่อมนอกสถานที่ (Vespa) 

รถบริการซ่อมนอกสถานที่ คือรถบริการที่ให้บริการรับปรึกษาซ่อมแซมนอกสถานที่ของ

ร้านแสงเจริญโลหะกิจ เพื่อใช้ในการให้บริการและสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพราะ

เมื่อรถได้ออกให้บริการตามสถานที่ต่างๆก็จะถูกพบเห็นได้โดยกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบนตัวรถได้บอกถึง

รายละเอียดการบริการ สโลแกน และชื่อของร้านตลอดจนเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อ

เพิ่มช่องทางการบริการและสร้างการโฆษณาทางอ้อมอีกทางหนึ่ง  

ในรูปแบบของตัวรถมอเตอร์ไซค์นั้น จะใช้โทนสีหลักเป็นสีแดงและโทนสีรองเป็นสีเทา 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโทนสีเดียวกัน และเป็นการช่วยโฆษณาตามท้องถนนเพื่อสร้างการ

จดจ าได้อีกทางหนึ่ง 
 

 
 

ภาพที่ 5-15 แสดงลักษณะของรถให้บริการ 
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6. รถแท็กซี่ให้บริการ 

รถแท็กซี่ให้บริการหรืออีกชื่อคือ รถกระป๋อง เป็นรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวรอบตัว

เมืองหัวหิน โดยมักจะจอดอยู่ตามจุดส าคัญต่างๆที่ เป็นจุดท่องเที่ยว จึงท าให้ก ารพบเห็นของ

กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายขึ้น ซึ่งบนตัวรถได้บอกถึงรายละเอียดการบริการ สโลแกน และชื่อของ

ร้านตลอดจนเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการและสร้างการโฆษณา 

 

 
 

ภาพที่ 5-16 แสดงลักษณะของรถแท็กซี่ให้บริการ 
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7.  ป้ายโฆษณา (Billboard) 

ป้ายโฆษณานี้จะถูกติดตั้งอยู่ ณ บริเวณตลาดฉัตรไชยหัวหิน ซึ่งเป็นจุดที่เปรียบเสมือน

กลางใจเมือง และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย โดยตัวภาพนั้นจะเล่นในลักษณะของตัวจริง เรื่องวัสดุ

ก่อสร้าง ตั้งแต่งานก่อสร้างงานชิ้นแรก ซึ่งเริ่มตั้งแต่การมีช่างก่อสร้างก าลังด าเนินการสร้างป้าย

โฆษณาและท าโฆษณาด้วยตัวเอง เปรียมเสมือนการบอกอีกทางหนึ่งว่า เราคือตัวจริงตั้งแต่การเริ่ม

ก่อสร้างงานเบื้องต้นไปจนถึงการท าในทุกๆส่วน เพื่อบ่งบอกถึงการบริการของเราและเป็นการ

น าเสนอโฆษณาแบบใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีการท ามาก่อนในอ าเภอหัวหินอีกด้วย 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-17 แสดงลักษณะป้ายโฆษณา 
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ภาพที่ 5-18 แสดงถึงต าแหน่งที่ต้ังของป้ายโฆษณา 

 ต าแหน่งของป้ายโฆษณานี้ จะถูกวางอยู่บริเวณตลาดฉัตรไชยหัวหิน ซึ่งเปรียบเสมือนใจกลางของ

เมืองหัวหินเอง ซึ่งเป็นจุดที่รถสัญจรค่อนข้างหนาแนน โดยป้ายจะตั้งอยู่ในทิศทางที่เป็นเส้นทางผ่าน

จากกรุงเทพมหานคร สู่อ าเภอปราณบุรี 

8. นิตยสาร (Magazine) 

น าเสนอภาพโฆษณา โดยลงในนิตยสารสวัสดีหัวหิน ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวแจกฟรีที่

นิยมอ่านมากเป็นอันดับ 1 ในอ าเภอเมืองหัวหิน โดยจะลงสื่อในหน้าหลังเต็มหน้า (Full Back Page) 

เป็นการโฆษณาถึงการบรกิารที่ทางร้านรับซ่อมแซม  

ลักษณะของภาพที่ใช้จะเป็นปัญหาหลักๆที่มักเกิดขึ้น เช่น ท่อแตก ต่อตัน ท่อรั่ว รอย

ร้าว หรือการก่อสร้างต่างๆ  โดยใช้ค าที่ว่า “ร้อยพันปัญหากวนใจภายในบ้าน ให้แสงเจริญช่วยดูแล” 

เพื่อสื่อสารว่า ทุกปัญหากวนใจ หรือจุกจิกภายในบ้านนั้น ให้เราช่วยดูแล และซ่อมแซม ให้จบภายใน

ครั้งเดียวดีกว่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป 
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ภาพที่ 5-19 แสดงลักษณะของโฆษณาบนนิตยสาร 
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9. ร่มส าหรับร้านค้า 

ร่มที่ใช้งานส าหรับการขายของและโปรโมทร้านแสงเจริญโลหะกิจ โดยใช้เครือข่ายของ

คนในท้องถิ่นช่วยในการโฆษณาสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง โดยร่มส าหรับร้านค้านี้จะน าไปใช้ในบริเวณ

ร้านค้าตลาดโต้รุ่งและสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่างๆ เพื่อเป็นการโฆษณาอีกช่องทางหนึ่งโดยอาศัยความ

ร่วมมือในท้องถิ่น 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-20 แสดงลักษณะร่มร้านค้า 
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ภาพที่ 5-21 แสดงรายละเอียดข้อความบนร่มร้านค้า 

 

10. แม่เหล็กติดตู้เย็น (Magnets) 

สินค้าสมนาคุณแบบพิเศษ โดยมีการออกแบบออกมาเป็น 2 ชนิด คือแบบแรกจะใช้

รายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของป้ายหยุดรถไฟเมืองหัวหิน และแบบที่สองจะออกแบบโดยค านึงถึง

การใช้ประโยชน์เป็นหลัก โดยบนตัวของแม่เหล็กเองก็จะมีข้อความที่บ่งบอกรายละเอียดต่างๆของ

ร้าน ตลอดจนเบอร์ที่ใช้ส าหรับติดต่อ 
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ภาพที่ 5-22 แสดงรายละเอียดของแม่เหล็กติดตู้เย็น 

 

11.ของสมนาคุณและของแจกฟรี 

เป็นของรางวัลหรือของที่ระลึก เพื่อตอกย้ าตราสินค้าและเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิด

ความรู้สึกดีๆกับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

พัดพลาสติก เนื่องจากหัวหินค่อนข้างเป็นเมืองที่ร้อน การน าพัดไปแจกตามจุดต่างๆก็

สามารถเป็นการโฆษณาและเน้นย้ าตราสินค้าได้เช่นกัน 
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ภาพที่ 5-23 แสดงพัดพลาสติก 

  

ที่ รองเม้าส์  กลุ่ม เป้าหมายเป็นคนสมัยใหม่  ชอบท ากิจกรรมหรือท างานหน้า

คอมพิวเตอร์เป็นประจ า ที่รองเม้าส์จึงสามารถน าไปใช้ได้อย่างดี 

 

 
 

ภาพที่ 5-23 แสดงที่รองเม้าส์ 
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สมุดจดบันทึก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถพกติดตัวและใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา จึงเลือก

มาเพื่อเป็นเครื่องตอกย้ าตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-25 แสดงสมุดจดบันทึก 

 

กระเป๋าผ้า ปัจจุบันนี้กระแสความนิยมในการลดใช้สิ่งของสิ้นเปลืองต่างๆนั้น ก าลังเป็น

ที่นิยม จึงได้ออกแบบกระเป๋าผ้าที่สามารถตอบสนองการใข้งานในชีวิตประจ าวัน ทั้งยังมีรายละเอียด

และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งยังแนบช่องทางติดต่อที่สามารถติดต่อไปสะดวกไว้อีก

ด้วย 
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ภาพที่ 5-26 แสดงกระเป๋าผ้า 

 

แก้วกาแฟ เป็นของที่สามารถใช้งานได้ในทุกโอกาส ทั้งยังมีเคล็ดลับง่ายๆส าหรับความรู้

เบื้องต้นในการซ่อมแซม เพื่อในเวลาใช้งานก็สามารถอ่านและจดจ าได้ไปในตัว 
 

 
 

ภาพที่ 5-27 แสดงแก้วกาแฟ 
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ร่ม ของที่ระลึกส าหรับการใช้งานในทุกๆโอกาส ที่สามารถพกพาติดตัวเดินทางได้ตลอด

ทุกช่วงเวลา 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-28 แสดงร่มส าหรับแจกลูกค้า 
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กล่องเครื่องมือ กล่องที่ใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างต่างๆให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในที่เดียวกัน โดยการออกแบบได้ท าการสกรีนลายโลโก้ของทางร้าน 

สโลแกน และช่องทางการติดต่อสื่อสารได้สะดวกเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการตอกย้ าตราสินค้า

และประชาสัมพันธ์ไปในตัว 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-29 แสดงกล่องเครื่องมือ 
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แผนกิจกรรม 

ในการวางแผนการสร้างตราสินค้า ผู้ศึกษาได้ค านึ งถึ งสื่อที่ จะสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าให้ชัดเจนมากที่สุด นอกจากนี้ยังค านึงถึงต้นทุนการซื้อ

สื่อ เนื่องจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญโลหะกิจนั้น เป็นเพียงร้านค้าในธุรกิจแบบครอบครัว ไม่มี

ต้นทุนการซื้อสื่อที่หลากหลายเท่าไหร่นัก จึงได้ค านึงถึงประโยชน์และความส าคัญของแต่ละสื่ อ 

เพื่อที่จะดึงความคุ้มค่าเหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยจะใช้

สื่อ Above the line และ Below the line ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ การส่งเสริมการขาย 

กิจกรรมพิเศษและ Application ที่จะใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการสื่อสาร

ออกเป็น3 ช่วงเวลา ดังนี ้

1. ช่วงเปิดตัวสินค้า 

เป็นช่วงสร้างการรับรู้ ให้เกิดการรู้จักในวงกว้างส าหรับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การโฆษณา

ผ่านสื่อต่างๆ โดยการโปรโมทผ่านทางท้องถิ่นโดยการใช้รถบริการนอกสถานที่ รถแท็กซี่ให้บริการ 

เพื่อช่วยในการโปรโมทไปยังสถานที่ต่างๆให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าได ้

น าเสนอภาพลักษณ์ของตราสินค้าผ่านการน าเสนอบนป้ายโฆษณาบริเวณตลาดฉัตรไชย

หัวหิน ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของอ าเภอหัวหินเพื่อเป็นการสร้างภาพลักาณ์ของร้านให้มีความ

น่าสนใจมากขึ้น  

2. ช่วงการสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตราสินค้า 

เป็นช่วงการลงโฆษณาที่ต่อเนื่องมาจากป้ายโฆษณา โดยจะลงเพิ่มเติมในหนังสือแม็ก

กาซีนที่แจกฟรีตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆต่างๆ โดยจะลงเป็นโฆษณาที่บอกผู้บริโภคให้นึกถึงเรา

เมือมีปัณหาวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เพื่อตอกย้ าความเป็นตัวจริงในการให้บริการของเรา  พร้อมทั้ง

น าเสนอช่องทางใหม่ในการสื่อสารคือ Line Application ที่สามารถติดต่อขอรับบริการ ค าปรึกษา

ต่างๆ ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนใจอยากทดลองใช้

บริการ 

การลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เป็นการลงในเว็บไซต์หลักของเรา เพื่อเป็นการดึง

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามามีปฎิสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในตราสินค้า สร้างความเข้าใจใน

ผลิตภัณฑ์ให้มีมากขึ้น ทั้งยังเป็นการชักชวนและดึงดูดด้วยการโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ  
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3. ช่วงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อซ้ า 

ส่งเสริมการขายต่างๆ สื่อออนไลน์ อย่าง เว็บไซต์ และ Line Application ซึ่งสิ่งเหล่านี้

จะเป็นจุดที่สร้างโอกาสในการซื้อ เป็นตัวช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดการสนใจมากขึ้น 

 

แผนการสื่อสาร (Media Plan) 

ตารางที่ 5-1 แสดงช่วงเวลาการใช้สื่อ 
 

สื่อ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
Online             
Store             
Advertising             
Gifts             
Promotion             
Service             
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาจุลนิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แสง
เจริญโลหะกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดคือ เพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมาก
ขึ้น และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ เกิดการบริโภค และเห็นความส าคัญในตัวผลิตภัณฑ์
จนน าไปสู่การบริโภคเพิ่มมากขึ้นและการซื้อซ้ า ดังนั้นจึงต้องทราบทัศนะคติและการรับรู้เกี่ยวกับ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น พฤติกรรมการบริโภคสินค้า การรับรู้ในตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสง
เจริญโลหะกิจ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ และก าหนดเครื่องมือที่จะ
น ามาใช้ในการสื่อสารการตลาด เพื่อน ามาวางแผนการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ในขั้นตอนการวางแผนการตลาดให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แสงเจริญโลหะกิจนั้น ผู้
ศึกษาได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 15-50 ปี 
อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองหัวหิน จ านวน 100 คน เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับร้านค้า
วัสดุก่อสร้างท้องถิ่น พฤติกรรมการบริโภคสินค้า การรับรู้ในตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างแสงเจริญ
โลหะกิจตลอดจนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสังเกตุและสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้าง
ท้องถิ่น อายุระหว่าง 20-50ปี ถึงเหตุผลที่เช้ามาใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นแสงเจริญโลหะ
กิจ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้าวัสดุก่อสร้างของร้านแสงเจริญโลหะกิจ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แสงเจริญโลหะหิจ นั้นมี
การบริการที่ให้ความรู้สึกได้ดีกว่าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพราะมีความเป็นกันเองในการให้บริการ
เหมือนดั่งคนรู้ใจ และสามารถให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือได้ตรงจุดอย่างผู้เชี่ยวชาญ ที่ห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถให้บริการได้ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้น าเอกลักษณ์ และจุดเด่นของทั้งตราสินค้าและผลิตภัณฑ์มาปรับใช้
เป็นแนวทางการสื่อสาร เพื่อท าให้ตราสินค้าดูแตกต่าง และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีภาพลักษณ์ที่
ชัดเจน โดยใช้ “Make it Easy @ Sangchalern” เป็น Product Concept ที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญ
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ด้วยประสบการณ์การขายที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี มาผสมกับการออกแบบร้านค้าที่ทันสมัยกับยุค
ปัจจุบันให้มีความร่วมสมัยและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้สืบทอดต่อไป 

และได้ใช้ “ตัวจริง เรื่องวัสดุก่อสร้าง” มาเป็นแนวคิดในการสื่อสาร แล้วออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้กลายมาเป็นจุดเด่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดภาพลักษณ์ใหม่ๆกับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
โดยมีสโลแกนเดียวกับแนวคิดของการสื่อสารคือ การบริการที่สามารถจบได้ในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญ 

การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการออกแบบชิ้นงาน ผู้ศึกษาได้เลือกช่องทาง
ที่หมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้คุ้มค่าที่สุด และตรงกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการ
รับรู้ในตราสินค้าคือ การใช้สื่อท้องถิ่นที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ต่างๆ ทั้งยังใช้สื่อที่นิตยสาร และสื่อเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 แนวคิดนี้ผู้ศึกษาเชื่อว่า การวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ท้องถิ่น “แสงเจริญโลหะกิจ” นั้น จะสามารถสร้างการรับรู้ ความสนใจ การจดจ า ความเป็น
เอกลักษณ์ของรา้นแสงเจริญโลหะกิจ และยังกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ควรหาความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Insight) ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยในการดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ และเมื่อเรารู้ความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะสามารถน ามาปรับใช้เพื่อหาวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างตรงจุด และแตกต่างจากคู่แข่ง 

2. การเลือกสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่จ าเป็นต้องใช้แต่สื่อหลัก
เท่านั้น บางครั้งการใช้สื่อรอง เช่น สื่อท้องถิ่น ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ควรเลือกสื่อที่มีความเหมาะสม ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสูงสุด และที่ส าคัญควร
ค านึงถึงต้นทุนในการซื้อสื่อของตราสินค้านั้นๆด้วย ว่าการใช้สื่อนั้นมีความเหมาะสมกับตราสินค้าของ
เราหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าสูงสุด 
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