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13530402: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง    : การสร้างแบรนด์ผลไม้สด “ธันยธร” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลไม้สด ธันยธร” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของธันยธร และศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลไม้  
ทัศนคติต่อผลไม้ออร์แกนิก และพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน การวางแผนสื่อสารการตลาดให้กับแบรนด์ธันยธรเพ่ือให้เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค
ผลไม ้

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คนซึ่งเป็นเพศชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ หนังสือ เอกสารการวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว
น ามารวบรวม วิเคราะห์ สรุป เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการก าหนดแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการและสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาให้กับผลไม้สดธันยธร 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลไม้ออร์แกนิก แต่มี
ความสนใจที่จะทดลองซื้อหากมีแบรนด์ผลไม้ออร์แกนิกเกิดขึ้นภายในจังหวัดแพร่ ซึ่งโดยปกติ
กลุ่มเป้าหมายจะซื้อผลไม้มาบริโภคเป็นประจ าในปริมาณมาก โดยสถานที่ในการซื้อที่นิยมมากที่สุด
คือตลาดสด ด้านการเปิดรับสื่อกลุ่มเป้าหมายเปิดรับสื่อจากหลายทางทั้งสื่อหลักและสื่อท้องถิ่น จาก
ผลการวิจัยทั้งหมดผู้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนสื่อสารการตลาด 
โดยเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการซื้อผลไม้และอ านวยความสะดวก
ให้กับกลุ่มผู้บริโภค และใช้แนวคิด “สด สะดวก ใส่ใจสุขภาพ” เป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์งาน
เพ่ือตอกย้ าความเป็นผู้น าด้านผลไม้ออร์แกนิกในจังหวัดแพร่ ผ่านสื่อท้องถิ่น สื่อออนไลน์ และการจัด
กิจกรรมพิเศษตามงานเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีความ
โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง จนกลายเป็นแบรนด์ผลไม้อันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภค 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอาจารย์ณัทภัค เวชกามา 
ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมทั้งอาจารย์วราธร เจนจรัสสกุล อาจารย์กฤตศิลป์ เจริญธรรมโชค อาจารย์พชรพล 
สุวรรณกูฏ และอาจารย์ยุทธพันธ์ วนสาทิส ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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สารบัญ 
 

หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             4 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     4 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     4 
 ขั้นตอนการศึกษา     4 
 แผนการด าเนินงาน     5 
 นิยามศัพท์     6 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     7 
 ทฤษฎีตราสินค้า     7 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค   10 
 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   12 
 ความรู้เรื่องอาหารออร์แกนิก   18 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   20 
 วิธีด าเนินการวิจัย   20 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   20 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   20 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   21 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   21 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   21 
 การน าเสนอข้อมูล   21 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   22 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   22 
 ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลไม้ไทยของผู้บริโภค   24 
 ส่วนที่ 3 : ทัศนคติของผู้บริโภต่อผลไม้ออร์แกนิก   27 
 ส่วนที่ 4 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ   30 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   35 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร   35      
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร   35
คู่แขง่   35 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 

 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน   36 
 กลยุทธ์ในการสื่อสาร   36 
 แนวคิดในการสื่อสารการตลาด   36 
 ส่วนผสมทางการตลาด   38 
 เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด   42 
 ตารางการด าเนินงาน   55                  
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   56 
บรรณานุกรม   58 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก การออกแบบงานสร้างสรรค์   60  
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม   62 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                               หน้า 

1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน     5 
4-1 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ   22 
4-2 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามอายุ   23 
4-3 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ   23 
4-4 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามระดับการศึกษา   23 
4-5 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ   24 
4-6 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน   24 
4-7 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ซื้อผลไม้ต่อสัปดาห์   24 
4-8 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามสถานที่ในการซื้อผลไม ้   25 
4-9 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามโอกาสในการซื้อผลไม ้   25 
4-10 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามปัจจัยในการเลือกซื้อผลไม้   26 
4-11 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามปริมาณในการซื้อผลไมต่้อครั้ง   26 
4-12 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามประเภทของผลไม้ที่ซ้ือ   26 
4-13 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามการรับรู้แบรนด์ผลไม้ยี่ห้อต่างๆ   27 
4-14 จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามการรับรู้ต่อผลไม้ออร์แกนิก   27 
4-15  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกกลุ่มเป้าหมายทีเ่คยซื้อผลไม้ออร์แกนิกมาบริโภค   28 
4-16  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามความถี่ในการบริโภคผลไม้ออร์แกนิก   28   
4-17  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อผลไม้ออร์แกนิกมา   28   
4-18  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกสถานที่ในการซื้อผลไม้ออร์แกนิก   29 
4-19  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามความสนใจในการซื้อผลไม้ออร์แกนิกหากมี 
 แบรนด์ใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่   29 
4-20  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามช่องทางในการจ าหน่ายผลไม้ออร์แกนิกที่กลุ่ม      
        เป้าหมายสนใจ   30 
4-21  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามกิจกรรมยามว่างของกลุ่มเป้าหมาย   30 
4-22  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายรับชม   30 
4-23  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามคลื่นวิทยุที่กลุ่มเป้าหมายรับฟัง   31 
4-24  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามยี่ห้อหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมายอ่าน   32 
4-25  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกประเภทนิตยสาร/วารสารที่กลุ่มเป้าหมายอ่าน   32 
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4-26  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าชม   33 
4-27  จ านวน รอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตาม Social Media ที่กลุ่มเป้าหมายใช้   33 
5-1   SWOT   36 
5-2   เอกลักษณ์ขององค์กร   37 
5-3   แผนการด าเนินงาน   55 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผลไม้นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยผลไม้สำมำรถท ำ
รำยได้เข้ำประเทศปีละหลำยพันล้ำนบำท และผลไม้ไทยยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรบริโภคผลไม้นับวันจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องมำจำกสำเหตุหลัก
คือจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ้นและควำมสนใจในสุขภำพก็มีมำกขึ้นด้วย ในกำรผลิตผลไม้ถือได้ว่ำ
ไทยเป็นประเทศที่มีสภำพพ้ืนที่และภูมิอำกำศที่เหมำะสมต่อกำรผลิตผลไม้เมืองร้อนหลำกหลำยชนิด 
ตั้งแต่ภำคเหนือจนถึงภำคใต้ ส่วนฤดูกำลให้ผลผลิตผลไม้แต่ละชนิดก็ยังแตกต่ำงกันไปในแต่ละสภำพ
พ้ืนที่ของแต่ละภำค จึงเป็นข้อดีประกำรหนึ่งที่ส่งผลให้ไทยมีผลไม้หลำกหลำยชนิดหมุนเวียนออกสู่
ตลำดตลอดทั้งป ี

ไทยมีกำรผลิตผลไม้มำเป็นเวลำช้ำนำน ท ำให้ผลไม้เป็นสินค้ำส ำคัญประเภทหนึ่งของ
ประเทศ โดยในปี 2544 ไทยมีกำรปลูกผลไม้มำกเป็นอันดับที่ 17 ของโลก ด้วยปริมำณ 7.56 ล้ำนตัน 
คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของปริมำณกำรผลิตผลไม้ทั้งหมดในโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจำกฟิลิปปินส์ นอกจำกนี้ ไทยยังมีกำรผลิตทุเรียนและล ำไยมำกเป็นอันดับต้น 
ๆ ของโลก รวมถึงยังเป็นประเทศซึ่งมีกำรผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีควำมหลำกหลำยประเทศหนึ่งของ
โลกด้วย โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ไทยมีปริมำณกำรผลิตผลไม้รวมเพ่ิมขึ้นจำก 6.38 ล้ำนตันเป็น 
7.56 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.50 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ไทยมีกำรผลิตผลไม้เพ่ิมขึ้น
ไม่มำกเท่ำที่ควร และปริมำณกำรผลิตในแต่ละปีก็ค่อนข้ำงมีควำมผันผวนสูงมำกด้วย  

ในช่วงปี 2534 ถึงปี 2544 ไทยมีกำรขยำยพ้ืนที่เพำะปลูกผลไม้เพ่ิมขึ้นจำก 6.14 แสน
เฮกตำร์เป็น 6.62 แสนเฮกตำร์ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเพียง 4,800 เฮกตำร์ต่อปีเท่ำนั้น 
และเมื่อพิจำรณำจำกรูปที่ 5 แล้วจะเห็นได้ว่ำ ปริมำณกำรผลิตผลไม้ของไทยในแต่ละปีขึ้นอยู่กับกำร
ใช้พ้ืนที่เพำะปลูกของปีนั้น ๆ เป็นส ำคัญ ทั้งนี้แสดงว่ำลักษณะกำรผลิตผลไม้ของประเทศไทยยังคง
เป็นกำรเกษตรแบบดั้งเดิม โดยไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกำรผลิต
มำกนักตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสำเหตุนี้เองที่ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตผลไม้ของไทยไม่ได้เพ่ิม
สูงขึ้นมำกเท่ำท่ีควร และยังมีควำมผันผวนที่สูงมำกอีกด้วย  

ส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในประเทศไทย มีประมำณ 1 ,923 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 30 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 57 ชนิด มีประมำณ 8.176 ล้ำนไร่ คิดเป็น
มูลค่ำของผลผลิตตำมรำคำที่เกษตรกรขำยได้ปีละประมำณ 90 ,361 ล้ำนบำท โดยประเทศไทยเป็น
ผู้น ำกำรผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่ส ำคัญและมีชื่อเสียงมำกที่สุดในภูมิภำคเอเชีย แต่ผลไม้ของ
ไทยให้ผลผลิตตำมฤดูกำล เมื่อผลผลิตออกมำมำกตำมที่กล่ำวมำส่งผลให้มีปัญหำทำงด้ำนกำรตลำด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

และรำคำตกต่ ำท ำให้เกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำกำรขำดทุน เนื่องจำกต้นทุนปุ๋ย กำรดูแลที่สูง
เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ออกเพียงฤดูกำลเดียว 
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ภำพที่ 1-1  พ้ืนที่เพำะปลูกและปริมำณผลผลิตผลไม้ของไทย 

ในปัจจุบันกระแสสุขภำพเป็นแนวโน้มที่ยังคงมำแรงอย่ำงต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ำ ในยุคที่
ผู้บริโภคถูกโอบล้อมไปด้วยพิษภัยจำกสำรเคมีตกค้ำงอันตรำยที่แทรกซึมอยู่ในทุกอณูของกำรใช้ชีวิต 
ทั้งจำกอำหำร เครื่องดื่ม ของใช้ล้วนซ่อนควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดสำรพัดโรค ไม่ว่ำจะเป็นโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคเบำหวำน โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้และโรคผิวหนัง ท ำให้ทุกวันนี้คนเรำหันมำตื่นตัวเรื่อง
ของกำรดูแลสุขภำพกันมำกขึ้น โดยกำรเลือกรับประทำนอำหำรและบริโภคของใช้ที่ไม่มีพิษภัยต่อ
สุขภำพ ซึ่งทำงเลือกที่ดีที่สุดอย่ำงหนึ่งของคนรักสุภำพ คงต้องยกให้ สินค้ำออร์แกนิก (Organic 
Product)  อำทิ อำหำรพืชผลที่ได้จำกเกษตรอินทรีย์ สินค้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนผสมจำกธรรมชำติ
และปรำศจำกกำรใช้สำรเคมี 

ตลำดรวมสินค้ำออร์แกนิกในไทยปี 2556 น่ำจะมีมูลค่ำตลำดไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท 
มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 20-25 โดยจุดเริ่มต้นน่ำจะเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2533-2534 จำกกระแส
ควำมตื่นตัวด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค จนท ำให้ “ธุรกิจสินค้ำออร์แกนิก” เริ่มเปิดตัว
ขึ้นและขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว โดยในปัจจุบันกำรด ำเนินธุรกิจสินค้ำออร์แกนิกในไทยได้พัฒนำควำม
หลำกหลำยมำกขึ้นตำมล ำดับ จำกเดิมที่เริ่มต้นจำกสินค้ำเกษตร เช่น ผักผลไม้ (เพรำะคนทั่วไปให้
ควำมส ำคัญกับกำรกิน) ก็ได้ปรับเพ่ิมรูปแบบสินค้ำและบริกำรที่ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบ
ของร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอำหำร สินค้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ร้ำนจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง ร้ำนอำหำรออร์แกนิก รวมไปถึงร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มเสื้อผ้ำเด็กและ
เสื้อผ้ำแฟชั่นที่ผลิตจำกฝ้ำยออร์แกนิก เป็นต้น  
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สินค้ำออร์แกนิกเป็นสินค้ำที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกเป็นสิ่ง
ที่มี Value Added ในตัว ดังนั้น ผู้ประกอบกำรสำมำรถก ำหนดรำคำที่เหมำะสมได้ หำกสินค้ำมีควำม
แตกต่ำงจำกสินค้ำของคู่แข่งที่วำงขำยทั่วไปตำมท้องตลำด เนื่องจำกผู้ซื้อยินดีที่จะจ่ำยเงินเพ่ือ
ประโยชน์ที่แฝงอยู่ในตัวสินค้ำท่ีมำจำกควำมพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนกำรผลิต เพำะปลูก และหลีกเลี่ยง
กำรใช้สำรเคมีในทุกขั้นตอน ตลอดจนกำรเก็บเกี่ยวที่เน้นควำมสดใหม่ และกำรแปรรูปผลผลิตที่เต็ ม
เปี่ยมไปด้วยคุณภำพ ท ำให้ผลตอบแทนทำงธุรกิจของสินค้ำออร์แกนิกเพ่ิมสูงขึ้นตำมไปด้วย โดยปกติ
แล้วสินค้ำออร์แกนิกจะมีรำคำเฉลี่ยสูงกว่ำสินค้ำทั่วไปค่อนข้ำงมำก ประมำณ 2-3 เท่ำ โดยเฉพำะใน
กลุ่มของผักและผลไม้ และจะมีรำคำสูงมำกขึ้นหำกเป็นสินค้ำที่แปรรูป และสินค้ำในกลุ่มอุปโภค
บริโภค จำกควำมน่ำสนใจที่ได้กล่ำวมำทั้งหมดนี้ น่ำจะเป็นอีกหนึ่งโอกำสของธุรกิจออร์แกนิกที่ก้ำว
เข้ำมำแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภำพได้ในขณะนี้  

จำกทั้งหมดที่กล่ำวมำจึงท ำให้ผู้จัดท ำเกิดควำมสนใจในกำรสร้ำงแบรนด์ผลไม้สด “ธันย
ธร” ซึ่งเป็นสวนผลไม้ของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ บนเนื้อที่ประมำณ 15 ไร่ เป็นสวนผลไม้
แบบสวนผสมที่ด ำเนินกำรบริหำรจัดสรรพื้นที่ตำมแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผลมำกมำย
หลำกหลำยชนิด เช่น มะม่วง ชมพู่ แก้วมังกร กล้วยน้ ำว้ำ กล้วยหอม มะพร้ำวน้ ำหอม ฯลฯ ซึ่งจะให้
ผลผลิตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำมฤดูกำล จุดเด่นของผลไม้ธันยธร คือ เป็นผลไม้ออร์แกนิก ปรำศจำก
สำรเคมี ซึ่งทำงเจ้ำของสวนได้เน้นควำมเป็นเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ท ำกำรหมัก
ด้วยตัวเองจำกผลผลิตภำยในสวน จึงมั่นใจได้ว่ำผลไม้ทุกผลจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค ใน
ปัจจุบันกำรส่งขำยผลไม้ของสวนธันยธรจะกระท ำผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง ที่จะเป็นคนมำรับผลไม้ถึงที่สวน
เพ่ือน ำไปขำยสู่ท้องตลำด ท ำให้รำคำของผลผลิตที่ได้ต่ ำลง ข้ำพเจ้ำจึงเกิดควำมคิดในเรื่องของกำร
ส่งออกสินค้ำไปสู่ผู้บริโภคภำยใต้แบรนด์ “ธันยธร” โดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง ใช้กำรบริกำรส่งถึงมือ
ลูกค้ำแบบถึงที่บ้ำนซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีคนท ำส ำหรับสินค้ำประเภทผลไม้สด และตลำดในจังหวัด
แพร่ยังเป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันไม่สูงมำกนัก จึงท ำให้มีช่องทำงในกำรท ำกำรตลำด ซึ่งจะเป็นกำรช่วย
เพ่ิมมูลค่ำให้กับผลผลิตและเป็นช่องทำงในกำรต่อยอดกำรท ำธุรกิจในอนำคตได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือท ำกำรศึกษำพฤติกรรมในกำรเลือกซ้ือผลไม้ ทัศนคติและพฤติกรรมในกำรรับสื่อ

ของผู้บริโภค 

2. เพ่ือสร้ำงแบรนด์ผลไม้สด “ธันยธร” ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคผลไม้ 

3. เพ่ือวำงแผนกำรสื่อสำรแบบบูรณำกำรให้กับแบรนด์ผลไม้สด“ธันยธร” 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อผลไม้สดของผู้บริโภค ทัศนคติที่มีต่อผลไม้ออร์แก
นิกและพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้ำหมำย โดยจัดท ำแบบสอบถำมจ ำนวน 100 ชุด โดยมี
ขอบเขตคือกลุ่มเป้ำหมำยเพศชำยและหญิงจ ำนวน 100 คน อำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

- แบรนด์ธันยธรเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคผลไม้และก้ำวสู่ตลำดสำกล 
- กลุ่มเป้ำหมำยมีพฤติกรรมในกำรซื้อผลไม้ที่เปลี่ยนไป โดยซื้อผลไม้ธันยธร 
- สำมำรถสื่อสำรกำรตลำดไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ท ำกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรสร้ำงแบรนด์และสื่อสำรกำรตลำด 
2. ท ำกำรวิจัยข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น แบบสอบถำม อินเทอร์เน็ต หนังสือ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3. วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรวิจัยและสรุปผล 
4. ก ำหนดเครื่องมือในกำรสื่อสำรกำรตลำดและวำงแผนสื่อสำรกำรตลำดให้กับแบรนด์

ผลไม้ธันยธร 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 

ต่อไปนี้เป็นกำรชี้แจงขั้นตอนกำรศึกษำออกมำเป็นตำรำง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำง 1-1 ตำรำงแสดงแผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ศึกษำน ำเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

 รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง          

 จัดท ำแบบสอบถำมและเก็บข้อมูลงำนวิจัย          

 วิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัย          

 วำงแผนสื่อสำรกำรตลำด          

 สร้ำงเครื่องมือสื่อสำรกำรตลำด          

 สรุปผล          

 จัดท ำรูปเล่ม          
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นิยำมศัพท์ 
 

ออร์แกนิก (Organic) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติที่ปลูกโดยวิธีทำงเกษตร ซึ่ง
เป็นวิธีกำรปลูกที่ควบคุมไม่ให้มีกำรปนเปื้อนของสำรเคมีในทุกขั้นตอนกำรผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมี
กำรเตรียมดินและน้ ำเป็นเวลำหลำยปี เพ่ือไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจำกนั้นยังต้องใช้
ปุ๋ยที่ท ำจำกธรรมชำติ ไม่ใช้สำรเคมีใดๆ ในกำรปลูก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจะถูกควบคุมจนถึง
ขบวนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยให้มีกำรเจือ ปนของสำรเคมีน้อยที่สุดอีกด้วย 
 

แบรนด์ (Brand) หมำยถึง สิ่งที่ช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำง และควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขันทำงธุรกิจให้กับสินค้ำหรือบริกำรโดยเป็นตัวกลำงเชื่อมโยงคุณค่ำ (Value) และเอกลักษณ์
(Uniqueness) บำงอย่ำงเพ่ิมเติมเขำ้กับหน้ำที่ใช้สอยพ้ืนฐำน (Functional) ของตัวสินค้ำหรือ 

บริกำรนั้นๆ ในกำรรับรู้ของผู้บริโภค 
 

เดลิเวอรี่ (Delivery) หมำยถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้สำมำรถผลิตสินค้ำ หรือ
บริกำรได้ถึงมือลูกค้ำตรงตำมเวลำที่ก ำหนด โดยวิธีกำรให้หน่วยงำนสำมำรถผลิตและส่งสินค้ำให้
หน่วยงำนต่อไปได้โดยไม่ล่ำช้ำ เพ่ือที่จะสำมำรถส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำที่ลูกค้ำ
ต้องกำร กำรส่งมอบที่ดีจะช่วยให้เกิดกำรลดต้นทุนและท ำให้เกิดคุณภำพของสินค้ำ 
 

กำรสื่อสำรกำรตลำด (Marketing Communication) หมำยถึง กำรผสมผสำนและ 
ประสำนช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยๆ ทำง เพ่ือสื่อเนื้อหำเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงชัดเจน 
สอดคล้อง และเป็นอันหนึ่งเดียวกัน   

    
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด โดยวิธีการให้
หน่วยงานสามารถผลิตและส่งสินคา้ให้
หน่วยงานต่อไปไดโ้ดยไม่ล่าชา้  

    
เพ่ือท่ีจะสามารถส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้
ไดต้ามก าหนดเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ การ
ส่งมอบท่ีดีจะช่วยให้เกิดการลดตน้ทุน  

    และท าให้เกิดคุณภาพของสินคา้ 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ผลไม้สดธันยธร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้บริโภค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยจึงต้องท าความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. ทฤษฎีตราสินค้า 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 3. ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 4. ความรู้เรื่องอาหารออร์แกนิก 

 

1. ทฤษฎีตราสินค้า 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Market Association cited in 
Kotler 2009 : 276) ได้ให้ค านิยาม “ ตราสินค้า ” (Brand) หมายถึง ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
หรือการออกแบบ ที่รวมกันเพ่ือใช้ระบุว่าสินค้าหรือบริการเป็นของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายใด และ
แสดงความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้น ตราสินค้าจึงบ่งบอกถึงตัวผู้ขายหรือผู้ ผลิตภายใต้กฎหมาย ซึ่ง
ผู้ขายได้รับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ชื่อตราสินค้าแต่ผู้เดียวตลอดกาลภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
ผู้ขายจึงมีสิทธิใช้ตราสินค้าของผู้ขายได้ตลอดไป ซึ่งต่างจากสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่มีก าหนดอายุการ
ใช้ และตราสินค้าในอุดมคติจึงต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เลียนแบบได้ยาก จึงจะเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน ให้กับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Barrney 2003; Grant 2002; Hall 
1992 อ้างถึงใน อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และลักขณา ลีละยุทธโยธิน 2548 : 57 

Aaker ได้ให้ค านิยามตราสินค้าโดยเน้นไปที่ความหมายในมุมมองของผู้บริโภคว่า ตรา
สินค้าเปรียบเสมือนค ามั่นสัญญาที่ผู้ขายให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับกลุ่มก้อนของคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัว
สินค้า (Attributes) ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และจะเกิดความพอใจเมื่อใช้สินค้า โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ตราสินค้าเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง จับต้องได้เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล (Rational) หรือเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจับต้องและมองเห็นได้และเกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ก็ได้ (Aaker 1996 อ้างถึงในอรรจน์ วิ
สุทธิถาวรวงศ์ 2548)  

ตราสินค้าเป็นค าสัญญาของผู้ขายที่จะส่งมอบลักษณะผลประโยชน์และบริการ รวมถึง
การรับประกันคุณภาพ โดยสามารถสื่อความหมายได้  6 ระดับ คือ คุณลักษณะของสินค้า 
(Attributes) ตราสินค้าท าให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่แน่ชัดของผลิตภัณฑ์ และ จะเชื่อมโยง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

ถึงคุณประโยชน์  (Benefits) ตามหน้าที่และทางอารมณ์  เช่น ความทนทาน แสดงให้ เห็นถึง
คุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน และก่อให้เกิดคุณค่า (Value) วัฒนธรรม (Culture) โดยตรา
สินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมขององค์กรหรือของประเทศผู้ผลิตได้ และตราสินค้าจะบ่งชี้ถึง
บุคลิกภาพ (Personality) ของสินค้า และสื่อถึงลักษณะของผู้ใช้ (User) ด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ 2546 : 407)  

Lynn Upshaw แห่ง Upshaw Associate ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า พบว่า
ตราสินค้ามิได้เกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าและบริการเท่านั้น ตราสินค้ามีขอบข่ายที่กว้าง โดยแบ่งประเภท
ของตราสินค้าออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ์ 2549 : 35-36 )  

1. ประเภทสินค้า (Product Brand) เป็นสินค้าที่จับต้องสัมผัสได้ ซึ่งคนจะนึกถึงเมื่อ
กล่าวถึงประเภทของสินค้า เช่น น้ าอัดลมตราโค้ก รถยนต์ตราฮอนด้า  

2. ประเภทบริการ (Service Brand) ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ บริการอาจ
ประกอบอยู่ในตัวสินค้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทบริการจะนึกถึงการบริการมากกว่าการให้
ความส าคัญกับสินค้าเป็นวัตถุจับต้องได้ เช่น บริการสายการบิน บัตรเครดิต  

3. ประเภทบุคคล (Personal Brand) ซึ่งบุคคลแต่ละคนเปรียบเสมือนตราสินค้า 
ลักษณะบุคคลควรมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ชาลี แชปปิน ซึ่งในปัจจุบันตราสินค้าประเภทบุคคล
มีบุคลิกที่ชัดเจนมาก ด้านกีฬา เดวิด เบ็คแฮม ด้านเพลง ธงไชย แม็คอินไตย  

4. ตราสินค้าประเภทองค์การ (Organizational Brand) หรืออาจเรียกว่า Corporate 
Brand เช่น พรรคการเมือง องค์กรธุรกิจ ไมโครซอฟท์ หรือเวอร์จิ้น เป็นต้น  

5. ตราสินค้าประเภทเหตุการณ์หรือกิจกรรม (Even Brand) เช่น คอนเสิร์ต การ
แข่งขันกีฬา ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในรูปของกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงต่าง ๆ ที่สามารถช่วย
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก เช่น Academy Fantasia ซึ่งท าให้ตราสินค้าของ True 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึน้  

6. ตราสินค้าประเภทภูมิศาสตร์ (Geographic Brand) เช่น ประเทศ เมือง รีสอร์ต 
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้หันมาสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับตนเอง หากเมืองแฟชั่นก็จะนึก
ถึงประเทศฝรั่งเศส  

จึงสรุปได้ว่าตราสินค้า คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือท าให้สินค้ามีความโดดเด่นและต่างไปจาก
คู่แข่ง เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บริโภคจะได้รับเมื่อได้ซื้อสินค้าหรือบริการทั้งในด้านที่จับต้องได้ คือ 
คุณลักษณะและคุณสมบัติของตราสินค้าต่าง ๆ ทางกายภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมาย
การค้า และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงสินค้ากับผู้บริโภค เช่น การบอกถึงสถานภาพและ
ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ รวมถึงผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของตัวสินค้านั้น ๆได้ 

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)  
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าเป็นที่สนใจอย่างมากจากทั้งนักวิชาการและนักการ

ตลาดมาตลอด โดยพยายามท่ีจะหาค าจ ากัดความ วิธีการวัดคุณค่าตราสินค้า รวมถึงการศึกษาและผล
ของการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง และได้มีการให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้  
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Marketing Science Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยามคุณค่าตราสินค้าว่า 
เป็นกลุ่มของการเชื่อมโยง (Set of Associations) และพฤติกรรม (Behavior) ที่มีต่อลูกค้า ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และบริษัทเจ้าของที่อ านวยประโยชน์ให้ตราสินค้านั้นสามารถสร้างรายได้และผล
ก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่มีตราสินค้า  
Aaker ได้ให้ค านิยามคุณค่าตราสินค้าว่า กลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินที่เชื่อมโยงกับชื่ อตราและ
สัญลักษณ์ โดยเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการนอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Aaker 1996 อ้างถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ 2548 : 24)  

Kotler กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะ
สะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับตราสินค้า
เช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท าก าไร คุณค่าตราสินค้าเป็นสินทรัพย์
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งมีคุณค่าด้านจิตใจและด้านการเงินต่อบริษัท (Kotler 2009 : 278-280)  

Farquhar ให้ค านิยามคุณค่าตราสินค้า คือ คุณค่าเพ่ิมที่ตราสินค้าสร้างให้กับสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ (Farquhar 1998 อ้างถึงใน นภัสกร ศักดานุวงศ์ 2545  : 12-14)  

1. คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) โดยจะวัดจากกระแส
เงินสดที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Cash Flow) ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวสินค้ากับตราสินค้า 
และท าให้ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้านั้นเพ่ิมขึ้น ท าให้สามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง และการลด
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด  

2. คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของร้านค้า (Trade ’s Perspective) จะแสดงถึงการมี
อิทธิพลที่เหนือกว่าตราสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับจากช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
การกระจายสินค้าในวงกว้าง  

3. คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค  (Consumer’s Perspective) คือ การ
สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของความแข็งแกร่งด้านทัศนคติ (Attitude Strength) ที่มีต่อตราสินค้า 
จะเห็นได้ว่าคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ และจะใช้คุณค่าตราสินค้าในการตีความ  
(Interpret) การจัดระเบียบ (Process) และการจดจ า (Store) ข้อมูลต่าง ๆ ของตราสินค้า ซึ่งจะท 
าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ (Aaker 1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร 
ดิลกไชยชาญ 2547 : 12 )  

Feldwick ได้ท าการแบ่งประเภทของนิยามคุณค่าตราสินค้าออกเป็น  3 ประเภท คือ 
(Feldwick 1999 อ้างถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ 2548 : 26 )  

1. มูลค่าตราสินค้า (Brand Valuation) คือ คุณค่ารวมทั้งหมดในฐานะสินทรัพย์ที่
บริษัทเจ้าของสามารถขายได้และน าไปรวมในบัญชีงบดุลได้  

2. ความแข็งแกร่งของตราสินค้า (Brand Strength) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
กับตราสินค้า (Consumer Attachment)  

3. การอธิบายถึงตราสินค้า (Brand Description) คือ การชื่อมโยง (Associate) และ  
ความเชื่อ (Belief) ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า  

มูลค่าตราสินค้าจะให้ความส าคัญกับสินทรัพย์และการเงินเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ 
ในขณะที่ความแข็งแกร่งและการอธิบายถึงตราสินค้าจะให้ความส าคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก อย่างไรก็
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ตามนิยามคุณค่าตราสินค้าทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกโซ่ โดยความแข็งแกร่ง
ของตราสินค้าจะเป็นกุญแจหลักในการที่ก่อให้เกิดมูลค่าตราสินค้า และการอธิบายถึงตราสินค้าจะ
เป็นการบรรยายถึงสิ่งต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นความแข็งแกร่งของตราสินค้า 
 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.1 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2535 (2525 : 580) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และ
ความรู้สึกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะได้ให้ค าจ ากัดความว่า พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer 
behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล ใน
สินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด 
ประสบการณ์ การซื้อการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของเขา(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 46)  

ชิฟแมนและคะนุคได้ให้ค าจ ากัดความว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริโภคท าการค้นหาการคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk 2000 : G-3)  

โซโลมอน ได้ให้ค าจ ากัดความว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับ
ความคิด 
ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการและความ 
พึงพอใจของเขา (Solomon 2002 : 528)  

อดุลย์ จาตุรงคกุล กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล 2526 : 4)  
โดยสรุป พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ  การใช้ และ
การประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิทธิที่จะต้องการและบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในตลาด ผู้บริโภคอาจซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองและ
ครอบครัวหรือซื้อเพ่ือสร้างความพอใจให้กับกลุ่มสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของ
นักการตลาด ไม่สามารถสรุปว่าทุกคน คือ ผู้บริโภคของกิจการ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
องค์ประกอบของผู้บริโภคท่ีเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย 4 ประการคือ (ยุทธนา ธรรมเจริญ 2541 : 5)  

1. ผู้บริโภคต้องเป็นผู้มีความต้องการ (Needs) 
2. ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจซื้อ (Purchasing Power) 
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3. ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) 
4. ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการบริโภค (Consumption Behavior)  

 
2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหา
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค าตอบที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด
(Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  
ค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?,What?, 
Why?, Who?, When?, Where?, และ  How เพ่ือค้นหาค าตอบ  7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่บริโภคอาหารชีวจิต ซึ่งเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์  และพฤติกรรมการ
ซ้ือ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy ?) เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการซื้อต้องการได้จากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเก่ียวกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ของอาหารชีวจิต  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy ?) วัตถุประสงค์ในการซื้อ
ของผู้บริโภคว่าจะซื้อเพ่ืออะไร เช่น ต้องการรักษาสุขภาพ บริโภคตามญาติหรือเพ่ือน ๆ  

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying ?) บทบาท
ของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้  

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy ?) โอกาสในการซื้อ เช่น 
ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน  

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy ?) ช่องทางหรือแหล่งที่
ผู้บริโภคไปท าการซื้อ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ  

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy ?) ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้อประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึก
ภายหลังการซื้อ   

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค จะน าแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการท าแบบสอบถามเชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการเปิดรับสื่อ
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการสื่อสารการตลาด 
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3. ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

American Association of Advertising Agencies ได้พัฒนาค านิยามของค าว่าการ
สื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานหรือแบบบูรณาการ (IMC) ไว้ดังนี้คือ “แนวความคิดของการวาง
แผนการสื่อสารทางการตลาดที่ตระหนักถึงคุณค่าเพ่ิมที่มีอยู่ในแผนงานนั้นโดยการก าหนดกลยุทธ์ใน
การน าเอาหลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน เช่นการโฆษณา การตอบสนอง
ทางตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเป็นการรวมเอาหลักการพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และให้ผลกระทบของการสื่อสารสูงที่สุด ” (Blythe 
2000 : 8)  

IMC คือ “กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสาร
การตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง” (เสรี วงษ์
มณฑา  2540 : 3)  

จากนิยามดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า IMC เป็นการมุ่งเน้นที่กระบวนการของการน าเอา
รูปแบบต่าง ๆ ของการส่งเสริมการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบของการ
สื่อสารที่สูงที่สุด (Maximum Communications Impact) อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการบางท่านได้ให้
ความหมายของ IMC ที่กว้างกว่านี้คือ การพิจารณาแหล่งของการสื่อสารของตราสินค้าและกิจการ
ทั้งหมดที่มีอยู่เข้าด้วยกัน หรือเปรียบเสมือนเป็นรูปภาพใหญ่ (Big Picture) ที่เป็นการประสานงาน
ระหว่างโปรแกรมการตลาดและโปรแกรมของการส่งเสริมการตลาดเข้าด้วยกันโดยอาศัยหน้าที่ ต่าง ๆ 
ของการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งเป็นการพัฒนากลยุทธ์ของการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ทาง
การตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น (Belch & Belch 
1993 : 10)  

โดยทั่วไปแล้ว การรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับตราสินค้าหรือกิจการนั้น เกิดจาก
การรวมตัวของกลุ่มของข่าวสารขนาดใหญ่ที่ได้รับการจากการติดต่อสื่อสารจากหลาย ๆ ทาง ซึ่ง
รวมทัง้การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอการตลาดทางตรงการให้
ข่าว การส่งเสริมการขาย ข่าวสารจากทางอินเทอร์เน็ต การแสดงสินค้า ณ จุดขาย และการสนับสนุน
การขายที่ท าในร้านค้าปลีกต่าง ๆ เป็นต้น IMC จะเป็นการค้นหาหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาดและ
กิจกรรมของการส่งเสริมการตลาดให้อยู่ในรูปของโครงการที่สอดคล้องกัน และสร้างภาพลักษณ์ท่ีเป็น
เอกภาพให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ราคาเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพที่น าเสนอแก่ลูกค้า ในขณะเดียวกัน 
รูปร่างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และภาพลักษณ์ของร้านค้ารวมทั้งการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ก็มีผลต่อคุณภาพเช่นเดียวกัน   
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เครื่องมือของการสื่อสารการตลาด  

1. การโฆษณา (Advertising)  

การโฆษณา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อกลางที่
ไม่ใช่ตัวบุคคล เป็นการสื่อสารมวลชนที่เข้าถึงผู้บริโภคระยะเวลาอันรวดเร็วท าให้บุคคลจ านวนมากได้
รับรู้และเป็นการจูงใจกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้า และบริการได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมี
การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมส าหรับสินค้าด้วย และในการศึกษาการโฆษณาจะ ต้องให้ความสนใจปัจจัย
เหล่านี้ ได้แก่  

1.1 การจ าแนกประเภทของการโฆษณา (Type of Advertising) การแบ่งประเภท
ของโฆษณาท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้  

 1.1.1 การโฆษณาที่ตัวผลิตภัณฑ์ (Product Advertising) เป็นการโฆษณาที่มุ่ง
ไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง เป็นการให้ข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เช่น ประโยชน์ 
และคุณสมบัติพิเศษเพ่ือชักจูงใจลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้า  

1.1.2 การโฆษณาเน้นที่ตัวสถาบัน (Institution Advertising) เป็นการโฆษณา
เกี่ยวกับตัวสถาบัน หรือองค์การธุรกิจที่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ต่อประชาชนทั่วไป ลักษณะของการโฆษณาจะเน้นหนักทางด้านการขยายกิจการขององค์กรธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินการของธุรกิจ ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จ
เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นการวางแผนการโฆษณาเพ่ือจูงใจลูกค้า
ในระยะยาว  

1.1.3 การโฆษณาเน้นที่กลุ่มผู้บริโภค อุตสาหกรรม และคนกลาง(Consumer 
Industrial and Trade Advertising) เป็นการโฆษณาที่เน้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค หรือผู้ซื้อโดยตรง อาจ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคสุดท้าย หรือผู้บริโภคทางอุตสาหกรรมที่ซื้อสินค้านั้นไปใช้ในการผลิต เป็นการ
โฆษณาท่ีมุ่งกระตุ้น จูงใจผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ให้สนใจที่จะซื้อสินค้าของบริษัทไปเพื่อขายต่อ  

1.1.4. การโฆษณาที่มุ่งกระตุ้นความต้องการพ้ืนฐาน และความต้องการขึ้น
เลือกเฟ้น (Primary and Selective Demand Advertising) ถ้าเป็นการโฆษณาที่มุ่งกระตุ้นความ
ต้องการพ้ืนฐานจะเป็นการโฆษณาที่ให้รายละเอียดเพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าว่าใช้ประโยชน์ อะไร 
อย่างไรบ้าง แต่ถ้าหากเป็นการโฆษณาที่มุ่งกระตุ้นความต้องการขั้นเลือกเฟ้น จะเป็นการโฆษณาที่
เน้นความแตกต่างของตรายี่ห้อ เพ่ือให้ลูกค้ายอมรับ และเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทแทนของคู่แข่ง  

2. สื่อโฆษณา (Advertising Media) เมื่อก าหนดประเภทของสื่อโฆษณาแล้ว จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องค านึงว่า ควรเลือกโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาประเภทใดที่ท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ส่งถึงกลุ่ม
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ผู้บริโภค เป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด โดยค านึงถึงระยะเวลา และต้นทุนซึ่งสื่อส าหรับโฆษณาหลัก ๆ 
มีดังต่อไปนี้  

2.1 โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีที่สุด 
เพราะจะต้องใช้ทั้งประสาทตา และประสาทหูไปพร้อม ๆ กัน สื่อโฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ชมจ านวน
มากท่ัวประเทศ เกิดการรับรู้ได้ง่าย เพราะมีทั้งเสียง และภาพที่เคลื่อนไหวได้ รวมทั้งลักษณะของการ
แบ่งเวลาของสถานีโทรทัศน์ ก็จัดแบ่งเวลาตามกลุ่มของผู้บริโภค เช่น รายการเด็ก รายการแม่บ้าน 
รายการพ่อบ้าน และอ่ืน ๆ ท าให้ผู้ผลิตหรือองค์กรธุรกิจสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะส่งเสริมการขายได้
อย่างเหมาะสม และมีข้อส าคัญคือ สามารถกระตุ้นความสนใจจาก เนื้อหา เรื่องราวของโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ และชักจูงใจให้ซื้อสินค้า ทั้งให้อารมณ์ ความรู้สึก รับรู้ต่อชื่อเสียงของสินค้า 
มากกว่าที่พบได้จากสื่ออ่ืน และโทรทัศน์ยังเป็นสื่อความบันเทิง ผู้ชมจะสามารถพบเห็นโฆษณาเพ่ือ
การค้าได้ทุกครั้งที่เปิดรับชมรายการที่สนใจ (สุปัญญา ไชยหาญ 2543 : 213)  

2.2 หนังสือพิมพ์ (Newspaper) เป็นสื่อโฆษณาที่มีผู้นิยมใช้กันมากเพราะสามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ และจ านวนผู้รับได้กว้างขวาง โดยเฉพาะถ้าหนังสือพิมพ์นั้นมีปริมาณการพิมพ์
จ าหน่ายสูง และถ้าต้องการส่งสื่อข้อความในเขตท้องถิ่น ก็อาจเลือกหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นเป็นสื่อ
การสนับสนุนการโฆษณาได้ นอกจากนั้น สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มตามระดับ
อายุ การศึกษา เพศ ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้ และการตีพิมพ์โฆษณา
สินค้า ค าขวัญ การพาดหัวที่สะดุดตาน่าสนใจ ก็จะสามารถชักจูงให้ผู้บริโภคสนใจ และอ่านใน
รายละเอียดของสินค้า  

2.3 นิ ตยสาร (Magazine) เป็นสื่ อ โฆษณาที่ มี ช่ วงชีวิตยาวนานกว่าสื่ อทาง
หนังสือพิมพ์ และเป็นสื่อที่สามารถใช้ภาพเพ่ือชักจูงความสนใจจากผู้อ่านได้ และนิตยสารนี้จะเข้าสู่
กลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่ม เช่น นิตยสารรถยนต์ นิตยสารกีฬา นิตยสารผู้หญิงนิตยสารท่องเที่ยว เป็นต้น 
ผู้ผลิตสามารถใช้สื่อโฆษณานี้เข้าสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้นอกจากนั้น รูปแบบของนิตยสารมีรูปเล่ม 
และสีสันสวยงาม ผู้อ่านสนใจที่จะเก็บรักษาเอาไว้เมื่อน ามาอ่านใหม่ก็จะเห็นภาพโฆษณานั้นไปด้วย 
ในด้านการให้ข้อมูล และจูงใจผู้บริโภคที่ ก าลังแสวงหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ ก็จะค้นหาหรือ
ค้นคว้าอ่านรายละเอียดจากนิตยสารที่มีเนื้อหาดังกล่าวเพ่ิมเติม เช่น ผู้ที่ก าลังซื้อรถยนต์ก็จะอ่ าน
ข้อมูลที่ตนสนใจจากนิตยสารที่เกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งมีหน้าโฆษณารถยนต์ที่ตีพิมพ์อยู่ ผู้อ่านสามารถพบ
เห็นรายละเอียดได้ และโดยมากแล้วกลุ่มผู้ชอบอ่านนิตยสารโฆษณาประเภทนี้จะต้องเลือกท าเลใน
การติดตั้ง และการใช้ข้อความต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ สีสันจะต้องสะดุดตา สามารถ
ดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไปให้เกิดกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ 
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2.4 วิทยุ (Radio) เป็นสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมผู้บริโภคในวงกว้างต้นทุนของการ
โฆษณาโดยใช้สื่อประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก กลุ่มผู้บริโภคที่ทีรายได้น้อยสามารถซื้อวิทยุใช้ได้
ในราคาไม่แพง ทั้งผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถได้รับประโยชน์จากสื่อโฆษณานี้ได้และมีจุดดี คือ สามารถ
เลือกกลุ่มผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ การโฆษณาสินค้าทางสื่อวิทยุสามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้เรื่องราวของสินค้า  

2.5 สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) เป็นป้ายโฆษณาที่ท าด้วยไม้หรือ
ป้ายโฆษณาที่ใช้ไฟฟ้า การใช้สื่อโฆษณาประเภทนี้ไม่ได้เจาะจงไปกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มุ่ง
เพ่ือเตือนความทรงจ าของผู้บริโภคที่ผ่านสัญจรไปมา ดังนั้น การใช้สื่อโฆษณาประเภทนี้จะจะต้อง
เลือกท าเลในการติดตั้งและการใช้ข้อความต้องสั้น กะทัดรัดชัดเจน และได้ใจความ สีสันจะต้องสะดุด
ตา สามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไปให้เกิดกับตัวผลิตภัณฑ์ได้  

2.6 สื่อโฆษณา ณ แหล่งที่ลูกค้าซื้อ (Point of Purchase Advertising)เป็นการน 
าเอาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง ณ จุดขายมาตกแต่งโชว์รูม หน้าร้าน เช่น แผ่นป้ายผ้าโปสเตอร์ ธงราว 
สติ๊กเกอร์ และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดตกแต่งภายในร้านเพ่ือจักจูงให้ลูกค้าสนใจและกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด
ความต้องการสินค้า ทั้งยังเป็นการแจ้งข่าวสารของผลิตภัณฑ์กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาแต่ละประเภทดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า การใช้ช่องทางในการน า
ข่าวสารจากผู้ผลิต หรือผู้ขายไปยังผู้บริโภค สามารถท าได้โดยผ่านสื่อโฆษณาหลายๆ รูปแบบในการ
เลือกสื่อต่างๆ เหล่านั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนได้มากน้อยเพียงใด และค านึงถึงค่าใช้จ่าย
ของการใช้สื่อโฆษณาให้มีความเหมาะสม  

3. วัตถุประสงค์ในการโฆษณา วัตถุประสงค์ในการโฆษณาของแต่ละสินค้า และ
สถานการณ์ทางการตลาดย่อมแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักในการใช้ มีดังต่อไปนี้  

3.1 เพ่ือต้องการให้เกิดพฤติกรรมในทันที หน้าที่ของโฆษณาจึงเพ่ือก่อให้เกิดความ
สนใจให้ผู้บริโภคหยุดดูได้ หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในทันที  

3.2 เพ่ือแนะน าสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้มาก
ขึ้น โดยต้องการกระตุ้นผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้มากข้ึน  

3.3 เพ่ือแนะน าสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เช่น สินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน
หรือได้เปลี่ยนแปลงมาแล้ว หรืออาจไม่ใช่สินค้าใหม่ แต่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ขึ้นเช่น ไปดูสินค้าตามร้าน
หรือห้างแสดงสินค้า เพ่ือจะได้รู้จักสินค้ามากข้ึน   

3.4 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคสินค้ายี่ห้อนั้น ๆ ใช้สินค้าให้บ่อยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ย้ า
เตือนให้ใช้สินค้ายี่ห้อเดิม หรือใช้สินค้าบ่อยกว่าเดิม  
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3.5 เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสินค้า เพ่ือต้องการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความเชื่อ
และทัศนคติใหม่ ๆ เกี่ยวกับสินค้าให้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคแต่ละคนมีทัศนคติต่อสินค้าแต่ละยี่ห้อ
ต่างกันออกไป และในการสร้างหรือเปลี่ยนทัศนคติของสินค้าให้ กับผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลานานมาก  

3.6 เพ่ือตอกย้ าความเชื่อ และภาพพจน์ในสินค้า ปัจจุบันโดยต้องการเน้นถึงทัศนคติ 
และความเชื่อท่ีผู้บริโภคมีอยู่แล้วในสินค้า  

4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสารการตลาดอย่างหนึ่งและมักเป็นที่ยอมรับส าหรับผู้บริโภคมาก เพราะเป็นการออกข่าว
เผยแพร่เป็นการให้ข้อมูลความเป็นจริง และความเป็นมาของธุรกิจ การออกข่าวเผยแพร่ เป็นการแจ้ง
ให้ผู้บริโภคทราบถึงความเจริญ เติบโต ขององค์กรมากกว่าการเสนอขาย ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข่าวสารจากการโฆษณา เพราะความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) ของข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจระหว่างบริษัทกับลูกค้าอันจะน าไปสู่การเกิดทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ซึ่งข่าวสารเหล่านี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการขายโดยตรง ผู้บริโภคจึงมองว่าข่าวสารการประชาสัมพันธ์มีความเป็นกลาง
มากกว่า ความน่าเชื่อถือในข่าวสารประชาสัมพันธ์จึงมีมากกว่าการโฆษณา และที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือ การที่สื่อมวลชนพิจารณาน าลงเป็นข่าว ย่อมถือได้ว่าเป็นการรับรอง (Endorsement) ว่าข่าวมี
ความส าคัญ และน่าสนใจพอที่จะเชื่อถือได้อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถอาศัยการประชาสัมพันธ์สร้าง
การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ และองค์กรต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นจึงหมายถึงการกระตุ้นการเสนอซื้อโดย
อาศัยชื่อเสียง ภาพพจน์ที่ดีขององค์กร โดยการส่งข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ไปถึงผู้ บริโภค ซึ่งเป็นวิธีที่
เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบอ่ืน  

5. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การขายโดยบุคคลถือว่า เป็นวิธีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุด ทั้งนี้เป็นการขายแบบเผชิญหน้ากัน (Face to Face) พนักงานขายจะเป็นผู้ที่
ดึงดูดความสนใจ จากลูกค้าได้ดีกว่าวิธีการส่งเสริมการขายด้วยวิธีอ่ืน ๆ หากพนักงานขายมีวิธีการ
น าเสนอการขายที่น่าสนใจสามารถท าให้ลูกค้ายอมรับและพอใจ และนักงานขายสามารถเปิดการขาย
และขายสินค้าได้  

6. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ทันทีได้ดีกว่าเครื่องมืออ่ืน ๆ เพราะสามารถท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า และเป็นการเสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับกลุ่มลูกค้า เพ่ือกระตุ้น
ให้ ลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงเวลานั้น เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เข้ามาท าหน้าที่ช่วยเหลือการขาย
นอกเหนือจากการโฆษณา และการขายโดยบุคคล  
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บทบาทของ IMC ในการสร้างค่าตราสินค้า  

การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างค่าตราสินค้า 
(Brand Equity) หรือนักวิชาการบางท่านเรียกว่า การผูกขาดในตรา (Brand Franchise) เนื่องจาก
การสร้างหรือการจัดการมูลค่าสินค้าที่เหมาะสมได้กลายเป็นสิ่งส าคัญล าดับต้น ๆ ของทุกบริษัทไม่ว่า
จะเป็นบริษัทที่มีขนาดใด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด หรืออยู่ในตลาดใดก็ตาม (Keven 
Keller, Quated in Blech & Blech  1993 : 14) เหตุผลคือทุกวันนี้มีตราสินค้าจ านวนมากที่ให้
ลูกค้าได้เลือกซื้อภายใต้ระยะเวลาจ ากัดในการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจ
ซื้อสินค้าท่ีมีชื่อเสียง และตราสินค้าที่ลูกค้านึกชื่อออกเป็นอันดับต้น ๆ ก็มีโอกาสที่จะถูกตัดสินใจเลือก
ซื้อมากกว่า และถ้าธุรกิจสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผลสุดท้ายที่ได้รับคือ 
ความสามารถในการสร้างค่าของตราสินค้าหรือการผูกขาดในตราให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคได้  

การใช้ตราสินค้าท าให้กิจการมีอิทธิพลเหนือผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของตนได้ ชื่อของตรา
สินค้าเมื่อได้รับการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ก็จะเป็นที่สนใจของลูกค้า ผู้ซึ่งถ้าหากว่าได้รับ
การสนองความพอใจในจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ก็จะซื้อซ้ าๆ ในตราสินค้านั้นๆ ทุกครั้งที่มีความต้องการ
ในผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ ค่าของตราสินค้าสามารถพัฒนาขึ้นมาได้โดยการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบประสมประสาน ซึ่งจะช่วยผู้ผลิตให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับตราอ่ืน และ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพ่อค้าคนกลางได้ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต
สามารถด าเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการแข่งขันทางด้านราคาได้อีกด้วย  

นอกจากนั้นแล้ว การมีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมีความส าคัญต่อการแข่งขันในตลาดโลก
หรือการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดทั่วโลก เนื่องจากบริษัทต่างต้องการเข้าถึงลูกค้าต่าง ๆ ที่
กระจายไปตามที่ต่างๆ ทั่วโลก สิ่งที่ท้าทายนักการตลาดคือการท าความเข้าใจว่าจะสามารถใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานที่แตกต่างกันได้อย่างไร เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างกัน
และการส่งข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้าให้กลุ่มคนต่างๆ ทั่วโลกได้รับรู้ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ถือได้ว่าเป็นมูลค่าเพ่ิมที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความประทับใจในความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
หรือความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ใดมีการผูกขาดใน
ตราสินค้าหรือค่าของตราสินค้าจะสามารถสร้างผลก าไรได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีค่าของตราสินค้า  
ดังนั้น การสร้างการผูกขาดในตราหรือค่าของตราสินค้าให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคจึงถือได้ว่าเป็นจุด
แข็งที่ได้เปรียบอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ (Belch & Belch 2004 : 56) 
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จากแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารแบบบูรการ จะน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
4. ความรู้เรื่องอาหารออร์แกนิก 

Organic Food (อาหารออร์แกนิก) หรือ อาหารเกษตรอินทรีย์ คือ อาหารที่ผ่านการ
ผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม หรือวัตถุ
สังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีก าจัดวัชพืช โดยจะต้องมีการเตรียม
หน้าดินก่อนการปลูกโดยวิธีธรรมชาติ คือ ต้องท าให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยชุมชนชาวนา
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ทุกขั้นตอนการปลูกและการแปรรูป อยู่ในมาตรฐานที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ  

นอกจากนี้ปัจจัยการผลิตอาหารต้องมีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ าโดยวิธีการที่ ยั่งยืน
และปลอดภัย 100% เรียกได้ว่าเป็นพืชผักที่โตมาแบบวงจรธรรมชาติ ดังนั้นผลผลิตที่ได้จึงเป็น
ผลผลิตที่มาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่าง แท้จริง มีกลิ่นหอมตามแบบธรรมชาติ รสชาติดี 
มีวิตามินและเกลือแร่ครบถ้วน ส่วนปศุสัตว์แบบออร์แกนิกก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์จะมี
อิสระ วิ่งได้ตามธรรมชาติ อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจะไม่มีสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงเจือปน และจะไม่มี
การให้อาหารส าเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์ของออร์แกนิกนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของวัตถุดิบ
และส่วนผสมซึ่งเกิดจากการเพาะปลูกด้วยกระบวนการออร์แกนิก นับตั้งแต่ 75-100 เปอร์เซ็นต์ โดย
การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานขององค์กรออร์แกนิกที่ได้รับการยอมรับ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนั้นมีราคาสูงกว่า ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เพราะต้นทุนการผลิตที่
สูงและข้อจ ากัดในการควบคุมคุณภาพ จึงไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ในปริมาณมาก
เช่นเดียวกับการผลิต สินค้าอุตสาหกรรมในสังคมปัจจุบัน 

จากผลการวิจัยจ านวน 41 ชิ้นโดย The Soil Association ประเทศอังกฤษ ในปี 2544 
พบว่าพืชที่ปลูกโดยวิธีออร์แกนิกจะมีวิตามินซีที่มีสูงกว่าอาหารทั่วไปถึง 27% ธาตุเหล็กสูงกว่า 21 % 
และสารแมงกานีสสูงกว่าถึง 29 % นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณค่าสารอาหาร 
ระหว่างอาหารออร์แกนิก และอาหารในซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป ทดสอบโดยใช้ แอปเปิ้ล , มันฝรั่ง, ลูก
แพร์, ข้าวสาลี, ข้าวโพด มีการใช้ตัวอย่างส าหรับการทดสอบในแต่ละครั้ง โดยใช้ตัวอย่างทดสอบกลุ่ม
ละ 15 ผล (หรือชิ้น) วิเคราะห์และเปรียบเทียบ โดยวัดปริมาณแร่ธาตุสารอาหารเฉลี่ยต่อน้ าหนัก
พบว่า ปริมาณแร่ธาตุในอาหารออร์แกนิก มีมากกว่าอาหารทั่วไปในซุปเปอร์มาเก็ต ดังนี้ แคลเซียม
มากกว่า 63% โครเมียมมากกว่า 78% เหล็กมากกว่า 73% แม็กนีเซียมมากกว่า 118% โมลิบดีนัม 
มากกว่า 178% ฟอสฟอรัสมากกว่า 91% โปตัสเซียมมากกว่า 125% สังกะสีมากกว่า 60% และยัง
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พบว่า สารปรอท ซึ่งเป็นสารพิษท่ีพบในอาหารทั่วไปในปริมาณที่ค่อนข้างสูง กลับพบในอาหารออร์แก
นิกน้อยกว่าอาหารทั่วไปถึง 29% 

อย่างไรก็ตาม อาหารออร์แกนิกมิใช่อาหารที่สะอาดบริสุทธิ์โดยปราศจากสิ่งเจือปน 
หรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากแต่มีสารเจือปนซึ่งเป็นธรรมชาติ อย่าง แบคทีเรีย แต่ไม่ใช่สาร
แปลกปลอมที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยมนุษย์ เพราะสิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติจะท าให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ท างานตาม ปกติในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย รวมทั้งแบคทีเรีย
บางประเภทยังช่วยให้ระบบการท างานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล 

ดังนั้นการรับประทานอาหารออร์แกนิก นอกจากจะเป็นอาหารที่ช่วยต้านโรคต่างๆ 
อาทิ มะเร็ง ภูมิแพ้ และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังท าให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไป  
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเรื่องการสร้างแบรนด์ผลไม้สด “ธันยธร” โดย
ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และการ
เปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าของ
แบรนด์ผลไม้สดธันยธร 

 

1. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ   
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 100 คน โดยแจกแบบสอบถามในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ อ าเภอเมืองและอ าเภอสูงเม่น 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ตามแหล่งรวมของผู้คน เช่น ตลาด สถานีอนามัย 
แหล่งจับจ่ายใช้สอยต่างๆ  

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทความตา่งๆ ต าราวิชาการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การท าการวิจัยในครั้งนี้เป็นการรวมรวบข้อมูลที่ได้จากบุคคลโดยการแจกแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบ คือ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 15-60 ปี อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ จ านวน 100 คน ซึ่งเมื่อรวบรวมผลสอบถามทั้งหมดแล้ว จะสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์หาแนวทางการสร้างสรรค์ชิ้นงาน การหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้า และวางแผนการ
สื่อสารสารการตลาดให้กับแบรนด์ผลไม้สดธันยธรต่อไป 

3. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

ในการท าวิจัยจะใช้การเชิงปริมาณ โดยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จ านวน 100 ในการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นจะท าผลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ และสรุปออกมา เพ่ือใช้ในการวางแผนการสื่อสารการ
ตลอดให้กับผลไม้ธันยธร 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะค าถาม
แบบปลายปิด (Close – Ended Questions) เป็นค าถามที่มีค าตอบแน่นอนให้เลือก  

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้อผลไม้ไทยของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลไม้ออร์แกนิก 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยมีจ านวนแบบสอบถาม 100 ชุด 
รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่อ าเภอเมือง และอ าเภอสูงแม่นซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดใน
จังหวัดแพร่ ตามแหล่งจับจ่ายซื้อของ สถานีอนามัยต่างๆ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการรวบรวมแบบสอบถามของผู้ตอบจ านวน 100 คน โดย
น าทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ทฤษฎี
เกี่ยวกับการสื่อสารแบบบูรณาการในการวางแผนสื่อที่จะใช้ในการท าการตลาดตลาด 

7. การน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  (Descriptive 

Analysis) เพ่ืออธิบายข้อมูลผลส ารวจ โดยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสรุปเป็นตัวเลข
ร้อยละ แล้วจึงน ามาเรียบเรียงสรุปวิเคราะห์ โดยใช้การพรรณนา 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์ผลไม้สดธันยธร” ได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ผลไม้ ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลไม้ออร์แกนิก และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน เป็นเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ อ าเภอเมือง
และอ าเภอสูงแม่นซึ่งเป็นอ าเภอที่มีประชากรอาศัยอยู่มากท่ีสุด ส าหรับผลที่ได้จากการวิเคราะห์และ 
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลไม้ไทยของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลไม้ออร์แกนิก 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 4-1    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 66 66 
ชาย 34 34 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34 
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ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
30-39 ปี 36 36 
40-49 ปี  26 26 
20-29 ปี 25 25 
ต่ ากว่า 20 ปี 10 10 
50-59 ปี 3 3 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36 รองลงมาเป็นอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และกลุ่มอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-3    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
สมรส 57 57 
โสด 32 32 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 11 11 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 57 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 32 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ คิด
เป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 40 40 
มัธยมศึกษา  37 37 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 18 18 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 5 5 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นรอยละ 37 และระดับปวช./
ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

   ส
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ตารางที่ 4-5    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง 38 38 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27 27 
พนักงานบริษัทเอกชน 13 13 
นิสิต/นักศึกษา 12 12 
แม่บ้าน 10 10 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาเป็นอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27 และพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-6   จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท 19 19 
5,000-10,000 บาท 8 8 
10,001-20,000 บาท 56 56 
20,001-30,000 15 15 
มากกว่า 30,000 บาท 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีรายได้10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 
5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19 และผู้ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 15 ตามล าดับ  

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลไม้ไทยของผู้บริโภค 
 
 ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ซื้อผลไม้ต่อสัปดาห์ 

จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
4 – 5 ครั้ง 57 57 
2 – 3 ครั้ง 26 26 
น้อยกว่า 2 ครั้ง 10 10 
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 ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ซื้อผลไม้ต่อสัปดาห์ (ต่อ) 

จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
มากกว่า 5 ครั้ง 7 7 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลไม้ 4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26 และน้อยกว่า 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-8    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ในการซื้อผลไม้ 

สถานที่ในการซื้อผลไม้ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดสด 72 72 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 12 12 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 10 10 
สวนของผู้ปลูกโดยตรง 3 3 
หา้งสรรพสินค้า 2 2 
อ่ืนๆ 1 1 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลไม้ที่ตลาดสด คิดเป็นร้อย
ละ 72 รองลงมาซื้อที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 12 และซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามโอกาสในการซื้อผลไม้ 

โอกาสในการซื้อผลไม้ จ านวน ร้อยละ 
ซื้อมารับประทานเอง 100 76 
ซื้อเป็นของขวัญ/ของฝาก 24 18 
ซื้อเป็นของเยี่ยม 7 6 

รวม 131 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลไม้มารับประทานเอง คิด
เป็นร้อยละ 76 รองลงมาซื้อเป็นของขวัญ/ของฝาก คิดเป็นร้อยละ 18 และซื้อเป็นของเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 6 ตามล าดับ 
 

   ส
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ตารางที่ 4-10    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยในการเลือกซื้อผลไม้ 

ปัจจัยในการเลือกซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีต าหนิ 74 25 
ราคา 67 23 
ปลอดสาร 53 18 
รูปทรงสวยงาม 49 16 
สีสัน 38 13 
มีบรรจุภัณฑ์ใส่เรียบร้อย 16 5 

รวม 297 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อไม่มีต าหนิ คิดเป็น
ร้อยละ 25 รองลงมาเป็นราคา คิดเป็นร้อยละ 23 และปลอดสาร คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4-11    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปริมาณในการซื้อผลไม้ต่อครั้ง 

ปริมาณในการซื้อต่อครั้ง จ านวน รอ้ยละ 
1-3 กิโล 56 56 
น้อยกว่า 1 กิโล 35 35 
3-5 กิโล 9 9 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลไม้1-3 กิโลต่อครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 56 รองลงมาซื้อน้อยกว่า 1 กิโลต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35 และซื้อ3-5 กิโลต่อครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของผลไม้ที่ซ้ือ 

ประเภทของผลไม้ที่ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ฝรั่ง 67 13 
มะม่วง 64 13 
กล้วย 55 11 
มะพร้าว 54 11 
มะละกอ 45 9 
ล าไย 42 8 
ขนุน 40 8 
แก้วมังกร 38 8 
ทับทิม 31 6 
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ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของผลไม้ที่ซ้ือ (ต่อ) 

ประเภทของผลไม้ที่ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
มะขาม 28 6 
ส้มโอ 26 5 
น้อยหน่า 12 2 

รวม 502 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อฝรั่ง คิดเป็นร้อยละ 13 
รองลงมาซ้ือมะม่วง คิดเป็นร้อยละ 13 และซื้อกล้วย คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ  

ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้แบรนด์ผลไม้ยี่ห้อต่างๆ 

แบรนด์ผลไม้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่รู้จักเลย 53 43 
ผลไม้โครงการหลวง 40 33 
ส้มธนาธร 27 22 
ผลไม้สดโดล (Dole) 3 2 

รวม 123 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักแบรนด์ผลไม้ใดเลย คิด
เป็นร้อยละ 43 รองลงมารู้จักผลไม้โครงการหลวง คิดเป็นร้อยละ 33 และรู้จักส้มธนาธรคิดเป็นร้อย
ละ 22 ตามล าดับ  

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลไม้ออร์แกนิก 

ตารางที่ 4-14 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้ต่อผลไม้ออร์แกนิก (ผลไม้เกษตร
อินทรีย์) 

การรับรู้ต่อผลไม้ออร์แกนิก จ านวน ร้อยละ 
ไม่รู้จัก 58 58 
รู้จัก 42 42 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักผลไม้ออร์แกนิก คิด
เป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 42  
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ตารางที่ 4-15    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกว่ากลุ่มเป้าหมายเคยซื้อผลไม้ออร์แกนิก 
มาบริโภคหรือไม่ 

ประสบการณ์ จ านวน ร้อยละ 
เคย 29 69 
ไม่เคย 13 31 
รวม 42 100 

หมายเหตุ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดจากกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักผลไม้ออร์แกนิกเมื่อ
เทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อผลไม้ออร์แกนิก คิด
เป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือไม่เคยซื้อผลไม้ออร์แกนิก คิดเป็นร้อยละ 31  

 
ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการบริโภคผลไม้ออร์แกนิก 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
นานๆครั้ง 18 62 
รับประทานเป็นบางครั้ง 8 28 
รับประทานเป็นประจ า 3 10 

รวม 29 100 

หมายเหตุ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดจากกลุ่มเป้าหมายที่เคยซื้อผลไม้ออร์แกนิกเม่ือ
เทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคผลไม้ออร์แกนิกนานๆ
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือรับประทานเป็นบางครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 28 และรับประทานเป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4-17    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือผลไม้ออร์แกนิก 

มาบริโภค 

เหตุผลในการเลือกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ปลอดสารพิษไม่ก่อให้เกิด
อันตราย   

29 54 

เพ่ือสุขภาพ 12 22 
คิดว่ามีสารอาหารที่มากกว่า 8 15 
รสชาติดี 3 5 
ตามกระแสนิยม 2 4 

รวม 54 100 
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หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดจากกลุ่มเป้าหมายที่เคย
ซื้อผลไม้ออร์แกนิกเม่ือเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้ออร์แกนิก
เพราะปลอดสารพิษไม่ก่อให้เกิดอันตราย คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือเพ่ือสุขภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 22 และคิดว่ามีสารอาหารที่มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-18    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกสถานที่ในการซื้อผลไม้ออร์แกนิก 

สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 16 55 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 38 
ห้างสรรพสินค้า 2 7 

รวม 29 100 

หมายเหตุ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดจากกลุ่มเป้าหมายที่เคยซื้อผลไม้ออร์แกนิกเม่ือ
เทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลไม้ออร์แกนิกจาก
ไฮเปอร์มาร์เก็ต  คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 38 และ
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-19    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการซื้อผลไม้ออร์แกนิก 
หากมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ   92 92 
ไม่สนใจ 8 8 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 92 
รองลงมาคือไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 8  

เหตุผลส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่าสนใจ คือ คิดว่ามีความปลอดภัยไม่มี
สารพิษตกค้างในผลไม้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผลส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่าไม่สนใจ คือ คิดว่าน่าจะมีราคาที่แพงมาก
เกินไปและคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากผลไม้ท่ีซื้อปกติตามท้องตลาด  
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ตารางที่ 4-20    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางในการจ าหน่ายผลไม้ออร์แกนิก 

ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ 

ช่องทางในการจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 42 42 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 28 28 
ห้างสรรพสินค้า 21 21 
ตลาดสด 9 9 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าควรวางจ าหน่ายที่
ไฮเปอร์มาร์เก็ต  คิดเป็นร้อยละ  42  รองลงมาคือซู เปอร์มาร์ เก็ต  คิดเป็นร้อยละ 28 และ
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 21 ตามล าดับ  

 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  

ตารางที่ 4-21    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกิจกรรมยามว่างของกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
ดูโทรทัศน์ 91 23 
ฟังเพลง 73 18 
ช้อปปิ้ง 65 16 
อ่านหนังสือ 58 14 
เล่นอินเทอร์เน็ต 44 11 
ท่องเที่ยว 42 10 
เล่นกีฬา 30 8 

รวม 403 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 23 
รองลงมาคือฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 18 และช้อปปิ้ง คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-22    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายรับชม 

ช่องโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 
ช่อง7 72 29 
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ตารางที่ 4-22    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายรับชม 
(ตอ่) 

ช่องโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 
ช่อง3 69 27 
เอ็มคอท (MCOT) 54 22 
ช่อง5 26 10 
ช่องเคเบิล 11 4 
ทรูวิชั่น (Truevision) 9 4 
ไทย พีบีเอส (Thai PBS) 8 3 
เอ็นบีที (NBT) 2 1 

รวม 251 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ช่อง7 คิดเป็น
ร้อยละ 29 รองลงมาคือช่อง3 คิดเป็นร้อยละ 27 และช่องเอ็มคอท คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-23    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคลื่นวิทยุที่กลุ่มเป้าหมายรับฟัง 

คลื่นวิทยุ จ านวน ร้อยละ 
ไอซ์เรดิโอ 94.5 เอฟเอ็ม 38 40 
ลูกทุ่งมหานคร 95 เอฟเอ็ม 18 19 
ซ้ีด 97.5 เอฟเอ็ม 13 14 
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดแพร่ 91เอฟเอ็ม 

11 12 

อ่ืนๆ 9 9 
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองแพร่ 6 6 

รวม 95 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับฟังคลื่นวิทยุ ไอซ์เรดิโอ 
94.5 เอฟเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือลูกทุ่งมหานคร 95 เอฟเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 19 และ 
ซ้ีด 97.5 เอฟเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4-24    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามยี่ห้อหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมายอ่าน 

ยี่ห้อหนังสือพิมพ์ จ านวน ร้อยละ 
ไทยรัฐ 74 39 
เดลินิวส ์ 52 28 
แพร่ข่าว 23 12 
เสียงแพร่ 14 7 
ข่าวสด 12 6 
คมชัดลึก 8 4 
มติชน 6 3 

รวม 189 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านไทยรัฐ คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาคือเดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 28 และแพร่ข่าว คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4-25    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกประเภทนิตยสาร/วารสารที่กลุ่มเป้าหมาย
อ่าน 

ประเภทนิตยสาร จ านวน ร้อยละ 
นิตยสารผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ 40 23 
นิตยสารอาหารและเบเกอรี่ 35 20 
นิตยสารสุขภาพและความงาม 28 17 
นิตยสารแฟชั่น 25 14 
นิตยสารท่องเที่ยว 24 14 
นิตยสารผู้ชายและไลฟ์สไตล์ 13 7 
นิตยสารกีฬา 5 3 
นิตยสารแม่และเด็ก 2 1 
นิตยสารเทคโนโลยี 2 1 

รวม 174 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิตยสารผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ 
คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือนิตยสารอาหารและเบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 20 และนิตยสารสุขภาพ
และความงาม คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4-26    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าชม 

เว็บไซต์ จ านวน ร้อยละ 
กูเก้ิล (Google) 44 36 
พันทิป (Pantip) 26 22 
สนุก (Sanook) 15 12 
เอ็มไทย (Mthai) 12 10 
กระปุก (Kapook) 10 8 
ที่นี ่(TeeNee) 9 8 
อ่ืนๆ 5 4 

รวม 121 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าชมเว็บไซต์ กูเกิ้ล คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคือ พันทิป คิดเป็นร้อยละ 22 และ สนุก คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-27    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม โซเชียลมีเดีย ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ 

โซเชียลมีเดีย จ านวน ร้อยละ 
เฟซบุก๊ (Facebook) 44 28 
ยูทูป (Youtube) 40 25 
ไลน์ (Line) 36 22 
อินสตาแกรม (Instagram) 25 16 
ทวิตเตอร ์(Twitter) 15 9 

รวม 160 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของค าตอบทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 28 
รองลงมาคือ ยูทูป คิดเป็นร้อยละ 25 และ ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ 
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วิเคราะห์ผลการวิจัย  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวางแผนการสร้างแบรนด์และวางแผนการสื่อสาร 
การตลาดให้กับผลไม้สดธันยธรนั้น ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
และหญิง จ านวน 100 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ อ าเภอเมืองและอ าเภอสูงเม่น เพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อการบริโภคผลไม้ ทัศนคติที่มีต่อผลไม้ออร์แกนิก และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลไม้ดังนี้ 

ด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลไม้ พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ซื้อผลไม้มา
รับประทานเป็นประจ า โดยจะซื้อมาจากตลาดสดเป็นหลัก และซื้อในปริมาณ 1-3 กิโล ปัจจัยหลักใน
การเลือกคือไม่มีต าหนิ รูปทรงสวยงามและปลอดสารพิษ กลุ่มหมายยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์ผลไม้ที่มี
ขายอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์เพื่อตีตลาดให้เป็นที่รู้จัก  

ด้านทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายต่อผลไม้ออร์แกนิก พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่
ค่อยรู้จักผลไม้ออร์แกนิก แต่มีความสนใจหากจะมีแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับผลไม้ออร์แกนิกเกิดขึ้น
ภายในจังหวัด เพราะต้องการบริโภคผลไม้ปลอดสารพิษท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเห็นว่าควรมี
วางจ าหน่ายในไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ส่วนพฤติกรรมในการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มเป้าหมายยังคงรับสื่อจากสื่อ
หลักแต่สื่อท้องถิ่นก็ยังคงเป็นสื่อที่น่าสนใจในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพราะสามารถเข้าถึงกับ
กลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัดได้ดี 

จากผลการวิจัยท าให้ได้แนวความคิดที่จะน าไปใช้ในการสร้างแบรนด์ผลไม้สดธันยธร
และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยจะมุ่งเน้นสื่อสารถึงความเป็นผลไม้ออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพและสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายในหลายช่องทางเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการซื้อให้กับลูกค้ารวมถึง การ
สื่อสารการตลาดให้เป็นที่รู้จัก สร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ให้ต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันตาม
ท้องตลาดเพื่อให้ตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 

 
จากการศึกษาข้อมูลทฤษฎีตามแหล่งข้อมูลต่างๆ และผลการท าวิจัยจากแบบสอบถาม 

และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จึงน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์และผลิตชิ้นงานของ
ผลไม้สด “ธันยธร” ได้ดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร (Communication Objective) 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ผลไม้สดธันยธรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว่างขวางในหมู่
ผู้บริโภคผลไม้ 

2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะทดลองซื้อสินค้า 
3. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของผลไม้ของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความสะดวก

มากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือให้แบรนด์ผลไม้สดธันยธรอยู่ในใจผู้บริโภคในฐานะผู้น าเรื่องผลไม้ออร์แกนิก 

 

กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร (Target Marketing) 

กลุ่มเป้าหมายของผลไม้สดธันยธร เป็นเพศชายและหญิง อายุระหว่าง  25 – 45 ปี มี
รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสนใจ
ในเรื่องการดูแลใส่ใจสุขภาพ สนใจเรื่องการออกก าลังกาย ชอบรับประทานอาหารประเภทผักและ
ผลไม้ ชอบความสะดวกสบาย เปิดรับสื่อรอบตัวและใช้สื่อออนไลน์เป็นประจ า 
 
คู่แข่ง (Competitors) 

ในจังหวัดแพร่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ค้าผลไม้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจาก
ยังไม่มีสินค้าประเภทผลไม้สดที่หันมาสร้างแบรนด์ตีตลาดภายในจังหวัดอย่างจริงจัง คู่แข่งของแบรนด์
ผลไม้ธันยธรยังคงเป็นกลุ่มพ่อค้าผลไม้เจ้าต่างๆที่รับสินค้าเข้ามาขายในตลาดสด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายซื้อ
อยู่เป็นประจ า 
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT)  
 

ตารางที่ 5-1    SWOT 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
- เป็นผลไม้ออร์แกนิกปลอดสารพิษ 
- ด าเนินกิจการสวนผลไม้มานานกว่า 10 ปี 
 

- ขาดการสื่อสารทางการตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพก าลังมาแรง ท าให้
ผู้คนหันมาบริโภคผักและผลไม้มากข้ึน 
- การแข่งขันทางการตลาดของจังหวัดแพร่ไม่สูง
มากนัก 
 

- ปริมาณและคุณภาพของผลไม้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ 

 

 

กลยุทธ์ในการสื่อสาร (Marketing Communication Strategy) 

จากวัตถุประสงค์หลักในการสื่อสารการตลาดที่ต้องการให้แบรนด์ผลไม้สดธันยธรเป็นที่
รู้จัก จึงเน้นท าการสื่อสารภายในจังหวัดแพร่เป็นหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายรองในการสื่อสารเป็น
ผู้บริโภคในจังหวัดอ่ืนๆ ในการสื่อสารจะใช้แนวคิดหลัก “ส.ส.ส. (สด สะดวก ใส่ใจสุขภาพ)” มาใช้ใน
ทุกสื่อเพ่ือตอกย้ าความเป็นผู้น าในเรื่องผลไม้ออร์แกนิกปลอดสารพิษ และใช้ภาพลักษณ์แบบไทย
ล้านนาและความเป็นฟาร์มเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือสร้างความโดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคน
ภาคเหนือได้มากขึ้น  
 

แนวคิดในการสื่อสารการตลาด (Communication Concept) 

“ส.ส.ส. (สด สะดวก ใส่ใจสุขภาพ)” 
โดยจะน าแนวคิดเรื่องความสด สะดวก ใส่ใจสุขภาพ มาใช้ในทุกสื่อเพ่ือตอกย้ าความ

เป็นหนึ่งในเรื่องของผลไม้ออร์แกนิก ภายใต้แบรนด์ของธันยธร 
 

สีของแบรนด์ (Brand color) 

เพ่ือให้มีความรู้สึกถึงความเป็นล้านนาจึงใช้สีหลักเป็นสีน้ าตาลโดยจะใช้ในทุกสื่อ และสี
เขียวซึ่งสื่อถึงความเป็นออร์แกนิกใส่ใจสุขภาพ 
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สัญลักษณ์ (Logo) 

ออกแบบโดยใช้สีหลักของแบรนด์คือสีน้ าตาลและสีเขียว ใช้รูปผลไม้สีเขียวเพ่ือสื่อถึง
ผลไม้ออร์แกนิก และตัวอักษรที่ดูเบาสบาย ซึ่งตัวอักษรที่ใช้จะเป็นภาษาไทยเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในต่างจังหวัด 

 

ตารางที่ 5-2    เอกลักษณ์ขององค์กร 

Core brand identity การสร้างเอกลักษณ์ 

ชื่อแบรนด์ภาษาไทย 
 

ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ 

ธันยธร 
 

Thanyathorn 

ตราสินค้า 

 สโลแกน สด สะดวก ใส่ใจสุขภาพ 

สี  

 

 

C  :  50       
M  : 61 
Y  :  59 
K  :  77 

C  :  42       
M  :  6 
Y  :  90 
K  :  1 
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ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

สินค้าของธันยธร คือ ผลไม้สดออร์แกนิก ปลอดสาร มีให้เลือกหลากหลายชนิดตาม
ความชอบของแต่ละบุคคล โดยทุกขั้นตอนในการผลิตจะไม่มีสารเคมีเข้ามาเจือปนจึงไม่เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภค 
 
ราคา (Price) 

เนื่องจากผลไม้สดธันยธรมีหลากหลายชนิด ราคาจึงขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้และ
ปริมาณในการซื้อของผู้บริโภค โดยราคาจะสูงกว่าในท้องตลาดเพราะป็นผลไม้ออร์แกนิก 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ช่องทางในการจัดจ าหน่ายของร้านธันยธรมีทั้งหมด 4 ช่องทาง คือ 
1. ร้านธันยธร ตั้งอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ 
2. ไฮเปอร์มาเก็ต ได้แก่ เทสโก้โลตัส และ บิ๊กซี 
3. โครงการ “อร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์” ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา 
4. แอพลิเคชั่นสั่งซื้อผลไม้ธันยธร 
5. บริการเดลิเวอรี่ส่งผลไม้ถึงบ้านของร้านธันยธร 

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาดจะออกมาในรูปแบบของการให้ส่วนลดกับลูก การออกบูธตามงาน
เทศกาลต่างๆภายในจังหวัดแพร่ การจัดกิจกรรมทัวร์สวนและการสมัครสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
ต่างๆ 
 

บรรจุภัณฑ์ (Package) 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการใส่ผลไม้ ออกแบบโดยใช้แนวคิดของค าว่า “สด” ซึ่ง
เป็นแนวคิดหลักในการสื่อสาร ท าออกมาในรูปแบบของกล่องรูปผลไม้ ซึ่งให้ความรู้สึกราวกับพ่ึงเด็ด
ผลไม้ไม้ออกมาจากต้นแล้วน ากลับบ้าน 
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การออกแบบตกแต่งร้าน (Store Design) 
 

การออกแบบร้านออกแบบโดยใช้ความเป็นล้านนาเป็นจุดเด่นในการออกแบบ โดยแบ่ง
สัดส่วนพ้ืนที่ให้มีความกว้างขวางเพ่ือให้ลูกค้าสะดวกในการเดินเลือกซื้อผลไม้ และมีมุมเก้าอ้ีไว้คอย
ให้บริการส าหรับลูกค้าท่ีต้องการนั่งรอ 

 

 
ภาพที่ 5-1  บรรจุภัณฑ์  
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ภาพที่ 5-2  การออกแบบตกแต่งร้าน 
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ภาพที่ 5-2  การออกแบบตกแต่งร้าน (ต่อ) 
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เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 
 

สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

เป็นสื่อในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ธันยธรและกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อ โดย
สร้างลูกเล่นให้กับสิ่งพิมพ์ด้วยการแจกส่วนลด 10% ให้กับลูกค้า ซึ่งส่วนลดจะอยู่ด้านหลังของผลไม้
ลูกค้าสามารถน าส่วนลดไปใช้ในการซื้อสินค้าภายในร้านและการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่  

โดยสื่อสิ่งพิมพ์จะลงในนิตยสารแจกฟรี On Phrae หนังสือพิมพ์แพร่ข่าว และนิตยสาร
แจกฟรีในจังหวัดใกล้เคียง 

 

บทความโฆษณา (Advertorial) 

Advertorial เป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ธันยธร โดย
บทความจะพูดถึงแนวคิดหลัก “สด สะดวก ใส่ใจสุขภาพ” อธิบายถึงความโดดเด่นในแต่ละด้านของ
แบรนด์ เพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และเกิดการทดลองซื้อต่อไป 
 

เว็บไซต์ (Website) 

เว็บไซต์ www.thanyathorn.com เป็นสื่อในการสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า โดยจะ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลการจัดส่ง และเป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง Facebook ได้ 

โดยภายในเว็บไซต์มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังน ี้ 
- Home หน้าแรกของเว็บไซต์ 
- About Us แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของแบรนด์ธันยธร 
- Product แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ธันยธร 
- Delivery แสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการจัดส่ง ส าหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อ 
- Contact Us แสดงข้อมูลที่ตั้งของร้านธันยธร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และแผนที่ร้าน 
- Search ช่องส าหรับหาข้อมูลที่ต้องการภายในเว็บไซต์ 
- Facebook ช่องทางที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเฟซบุ๊คของร้าน 

 
เฟซบุ๊ก (Facebook) 

Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินค้า และให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ธันยธร ตลอดจนเป็นสื่อในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
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แอพพลิเคชัน่ (Application) 

แอพพลิเคขชั่น เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อสินค้าจากร้านธันยธร โดยการเลือก
สินค้าจากหน้าได้จากในแอพพลิเคชั่น ใส่ที่อยู่ในการจัดส่ง สินค้าจะถูกส่งให้กับลูกค้าในวันถัดไป เป็น
ช่องทางเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า 

โดยภายในแอพพลิเคชั่นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังน ี้ 
- Home หน้าหลักของแอพลิเคชั่นซึ่งเชื่อมต่อไปยังหน้าอ่ืนๆ 
- Product แสดงข้อมูลของสินค้าให้ลูกค้าเลือกซื้อ 
- Search ใช้ค้นหาสินค้าที่ต้องการเพื่อความสะดวก 
- Cart แสดงข้อมูลของสินค้าที่จะสั่งซื้อ ซึ่งสามารถยกเลิกรายการที่ไม่ต้องการออกได้ 

และเป็นช่องทางในการใส่ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า 
 

การตลาดเชิงกิจกรรม (Event) 

การตลาดเชิงกิจกรรมจะเป็นการออกบูธตามงานเทศกาลประจ าจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นทุก
ปีในจัดหวัดแพร่ เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ท าการรู้จักแบรนด์ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าประเภท
นักท่องเที่ยว ภายในบูธจะมีการจ าหน่ายสินค้าจากธันยธร การเปิดรับสมัครสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิ เศษ
ต่างๆจากแบรนด์ผลไม้สดธันยธร ซึ่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในงานสามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
ได้ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้มาเยี่ยมชมเพ่ือตอกย้ าแนวคิดหลัก 3 อย่างคือ 
สด สะดวก และใส่ใจสุขภาพ 

การออกบูธจะจัดในเทศกาลต่างๆ ดังนี้ 
- งานเทศกาลกินขนมเส้นเมืองแป้ ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 
- งานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดแป้ ในช่วงวันที่ 7-15 มกราคม 
- งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ ในช่วงเดือนมีนาคม 
- งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป้ ในช่วงวันที่ 13-17 เมษายน 
 

ทัวร์สวน (Tour) 

เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกซ้ือเลือกรับประทานผลไม้สดถึงในสวนธันยธร โดยจะ
แบ่งโซนตามสรรพคุณของผลไม้แต่ละชนิดเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพแก่ผู้เข้าชม ผู้เข้าชมจะได้รับ
ตะกร้าส าหรับใส่ผลไม้ซึ่งสามารถเลือกเด็ดได้ตามใจชอบ อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านและสมัคร
สมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากแบรนด์ผลไม้สดธันยธร 

โดยโซนต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็น 11 โซน ดังนี้ 
โซนที่ 1 จุดบริการลูกค้า ให้บริการลูกค้าสอบถามข้อมูลต่างๆ สมัครสมาชิกและ

ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งสินค้า 
โซนที่ 2 โซนลดความดัน (แก้วมังกร) 
โซนที่ 3 โซนถ่ายพยาธิ (มะขาม) 

   ส
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โซนที่ 4 โซนแก้ท้องผูก (มะละกอ) 
โซนที่ 5 โซนหน้าเด้ง (ฝรั่ง) 
โซนที่ 6 เล้าหมู  
โซนที่ 7 โซนบ ารุงกระเพาะ (กล้วย) 
โซนที่ 8 โซนแก้ไอละลายเสมหะ (มะม่วง) 
โซนที่ 9 โซนบ ารุงหัวใจ (ล าไย) 
โซนที่ 10 โซนล้างสารพิษ (มะพร้าว) 
โซนที่ 11 สุขา 
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ภาพที่ 5-3  สื่อสื่งพิมพ์ 
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ภาพที่ 5-3  สื่อสื่งพิมพ์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-3  สื่อสื่งพิมพ์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-4  บทความโฆษณา 
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ภาพที่ 5-4  บทความโฆษณา (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-5  เว็บไซต์ www.thanyathorn.com 
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ภาพที่ 5-5  เว็บไซต์ www.thanyathorn.com (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-6  เฟซบุ๊กธันยธร 
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ภาพที่ 5-7  แอพพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 5-8  การตลาดเชิงกิจกรรม 

 
ภาพที่ 5-9  ทัวร์สวน 
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ตารางการด าเนินงาน (Action Plan) 
 
ตารางที่ 5-2    แผนการด าเนินงาน 

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. 
เว็บไซต์             
เฟซบุ๊ค             
แอพพลิเคชั่น             
สื่อสิ่งพิมพ์             
บทความ
โฆษณา 

            

การตลาดเชิง
กิจกรรม 

            

ทัวร์สวน             
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาจุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างแบรนด์ผลไม้สดธันยธร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
การรับรู้ในแบรนด์ธันยธรต่อกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อ เพื่อให้แบรนด์เป็น Top of 
mind ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องท าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเพ่ือ
น ามาใช้ในการช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการสื่อสารการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการท าการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลไม้
ออร์แกนิกและยังคงซื้อผลไม้ตามตลาดสด  โดยกลุ่มเป้าหมายจะค านึงถึงความปลอดภัยและรูปร่าง
ภายนอกของผลไม้ที่จะซื้อเป็นหลัก การเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นการรับสื่อหลักและสื่อ
ท้องถิ่นควบคู่กันไป 

จากผลที่ได้จากการท าการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท าให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและวางแผนการสื่อสารตลาดเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้มากที่สุด โดยการใช้แนวคิดที่ได้จากการท าการศึกษา ประกอบกับ
เครื่องมือการสื่อสารต่างๆจึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 
 

อภิปรายผล 

ปัจจุบันกระแสเรื่องการรักสุขภาพก าลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายท าให้คนหันมา
บริโภคผักและผลไม้เพ่ิมมากข้ึน ผลไม้ออร์แกนิกจึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับผู้บริโภคที่รักและใส่
ใจสุขภาพของตนเอง ในจังหวัดแพร่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคผลไม้ตามท้องตลาดแต่ผลจากการวิจัย
กลับพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ออร์แกนิกส์ รวมไปถึงแบรนด์ผลไม้ยี่ห้อต่างๆ อีก
ทั้งอัตราแข่งขันทางการตลาดในจังหวัดแพร่ไม่สูงนัก จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างแบรนด์ผลไม้ธันยธร
และท าการสื่อสารการตลาดเพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคจังหวัดแพร่ ซึ่งจะน าไปสู่
การเป็น Top of mind ในใจของผู้บริโภคก่อนแบรนด์อื่นๆ 
 
ข้อเสนอะแนะ 

ในส่วนของการท าการวิจัยโดยท าการวิจัยจากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเดียว อาจท าให้เรา
สามารถวางแผนสื่อสารการตลาดได้ตอบโจทย์คนภายในจังหวัดได้ แต่ถ้าหากมีการขยายโดยการท า
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การวิจัยครอบคลุมออกไปยังจังหวัดอ่ืนๆด้วย ก็จะท าให้โอกาสในการสร้างแบรนด์ไปได้ไกลกว่าเดิม
เพราะเป็นการเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ ที่แตกต่างต่างออกไปท าให้สามารถสร้ างสรรค์ผลงานและ
วางแผนการสื่อสารการตลาดได้มีประสิทธภาพกว่าการศึกษาจากคนกลุ่มเล็กเพียงกลุ่มเดียว 

ในส่วนของการวางแผนการสื่อสารการตลาด ควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆอยู่
เสมอเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้การสื่อสาร
การตลาดสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทความโฆษณา (Advertorial) 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การสร้างแบรนด์ผลไม้สด“ธันยธร” 

ค ำชี้แจง 

แบบสอบถำมชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท ำจุลนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำนิเทศศำสตร์ เอกกำรโฆษณำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร “เรื่องกำรสร้ำง
แบรนด์ผลไม้สด ธันยธร” จัดท ำเพ่ือศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือผลไม้ไทย พฤติกรรม
กำรเปิดรับสื่อของผู้บริโภค และหำช่องทำงในกำรวำงสินค้ำจัดจ ำหน่ำย โดยข้อมูลที่ได้จะน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรศึกษำกำรท ำวิจัย จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม ตำมควำม
เป็นจริงที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด และขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงในกำรให้ควำมร่วมมือ 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

□ ชำย  □ หญิง 

2.อำยุ 

□ อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี  □ อำยุ 20-29 ปี   □ อำยุ 30-39 ปี 

□ อำยุ 40-49 ปี   □ อำยุ 50-59 ปี   □ อำยุ 60 ปีขึ้นไป 

3. สถำนภำพ 

□ โสด   □ สมรส   □ หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่ 
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4. ระดับกำรศึกษำขั้นสูงสุด 

□ ประถมศึกษำ   □ มัธยมศึกษำ  □ ปวช./ปวส./อนุปริญญำ  

□ ปริญญำตรี  □ ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ 

5. อำชีพ 

□ นักเรียน   □ นิสิต/นักศึกษำ   □ ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  

□ พนักงำนบริษัทเอกชน  □ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้ำง   □ แม่บ้ำน  

□ อ่ืนๆโปรดระบุ………………………… 

6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□ น้อยกว่ำ 5,000 บำท   □ 5,000-10,000 บำท   □ 10,001-20,000 บำท  

□ 20,001-30,000 บำท   □ มำกกว่ำ 30,000 บำท 

 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซื้อผลไม้ไทยของผู้บริโภค 

1. ท่ำนซื้อผลไม้มำบริโภค เฉลี่ยกี่ครั้งต่อสัปดำห์ 

□ น้อยกว่ำ 2 ครั้ง  □ 2 – 3 ครั้ง  □ 4 – 5 ครั้ง  □ มำกกว่ำ 
5 ครั้ง 

2.ปกติท่ำนเลือกซ้ือผลไม้ไทยจำกที่ใด 

□ ห้ำงสรรพสินค้ำ (มำร์คโฟร์พลำซ่ำ)    

□ ไฮเปอร์มำร์เก็ต 

 □ เทสโก้โลตัส 

 □ บิ๊กซี 

 □ อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
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□ ซูเปอร์มำร์เก็ต  

□ ตลำดสด 

□ สวนของผู้ปลูกโดยตรง 

□ อ่ืนๆ ระบุ ................................ 

3.ท่ำนซื้อผลไม้เนื่องในโอกำสใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□ ซื้อมำรับประทำนเอง  □ ซื้อเป็นของขวัญ/ของฝำก  □ ซื้อเป็นของเยี่ยม 

□ อ่ืนๆ ระบุ.................... 

4.ปัจจัยในกำรเลือกซ้ือผลไม้ไทยของท่ำน 

□ รูปทรงสวยงำม  □ สีสัน   □ ไม่มีต ำหนิ  □ ปลอดสำร 

□ มีบรรจุภัณฑ์ใส่เรียบร้อย □ รำคำ   □ อ่ืนๆ ระบุ .................... 

5.ปริมำณในกำรซื้อผลไม้ไทยในแต่ละครั้ง 

□ น้อยกว่ำ 1 กิโล  □ 1-3 กิโล  □ 3-5 กิโล   

□ อ่ืนๆ ระบุ......... 

6.ท่ำนซื้อผลไม้ประเภทใดบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□ มะม่วง  □ กล้วย  □ ฝรั่ง   □ ล ำไย   

□ แก้วมังกร  □ มะพร้ำว  □ ขนุน   □ ทับทิม 

□ มะละกอ  □ ส้มโอ   □ น้อยหน่ำ  □ มะขำม 

7.ท่ำนรู้จักแบรนด์ผลไม้เหล่ำนี้หรือไม่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

□ ส้มธนำธร  □ ผลไม้สด Dole □ ผลไม้โครงกำรหลวง   

□ ไม่รู้จักเลย 
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ตอนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลไม้ออร์แกนิก  

1.ท่ำนรู้จักผลไม้ออร์แกนิก (ผลไม้เกษตรอินทรีย์) หรือไม่ ( ไม่รู้จักให้ข้ำมไปข้อที่ 6 ) 

□ รู้จัก  □ ไม่รู้จัก  

2.ท่ำนเคยซื้อผลไม้ออร์แกนิกมำบริโภคหรือไม่ (ไม่เคยให้ข้ำมไปข้อที่ 6) 

□ เคย  □ ไม่เคย 

3.ท่ำนบริโภคผลไม้ออร์แกนิกบ่อยเพียงใด 

□ นำนๆครั้ง  □ รับประทำนเป็นบำงครั้ง  □ รับประทำนเป็นประจ ำ 

4.สำเหตุที่ท่ำนเลือกซ้ือผลไม้ออร์แกนิกมำบริโภค (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□ เพ่ือสุขภำพ  □ คิดว่ำมีสำรอำหำรที่มำกกว่ำ  □รสชำติดี 

□ ปลอดสำรพิษไม่ก่อให้เกิดอันตรำย □ ตำมกระแสนิยม □อ่ืนๆ ระบุ...................... 

5.ท่ำนซื้อผลไม้ออร์แกนิกมำจำกแหล่งใด 

□ ห้ำงสรรพสินค้ำ   

□ ไฮเปอร์มำร์เก็ต  

□ ซูเปอร์มำร์เก็ต 

□ ตลำดสด 

□ สวนของผู้ปลูกโดยตรง 

□ โทรสั่ง 

□ อ่ืนๆ ระบุ............................ 
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ผลไม้ออร์แกนิกหรือผลไม้จำกเกษตรอินทรีย์ คือ ผลไม้ที่ไม่ใช้สำรสังเครำะห์ใดๆในกำร
เพำะปลูก โดยปลูกบนดินที่ปลอดสำรเคมีใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจำกธรรมชำติในกำรปลูก ไม่มีกำรใช้ยำ
ฆ่ำแมลง จึงท ำให้ผลไม้ที่ได้ไม่มีสำรพิษตกค้ำง มั่นใจได้ในควำมปลอดภัย 

6.จำกที่อ่ำนมำข้ำงต้น หำกมีแบรนด์ผลไม้ไทยออร์แกนิกเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ท่ำนมีควำมสนใจใน
กำรซื้อมำบริโภคหรือไม่ 

□ สนใจ เพรำะ......................................................... 

□ ไม่สนใจเพรำะ...................................................... 

7.ท่ำนคิดว่ำผลไม้ออร์แกนิกควรจ ำหน่ำยในช่องทำงใดมำกที่สุด 

□ ห้ำงสรรพสินค้ำ   

□ ไฮเปอร์มำร์เก็ต  

□ ซูเปอร์มำร์เก็ต 

□ ตลำดสด 

□ สวนของผู้ปลูกโดยตรง 

□ โทรสั่ง 

□ อ่ืนๆ ระบุ............................ 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  

1.กิจกรรมยำมว่ำงของท่ำน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□ ท่องเที่ยว  □ อ่ำนหนังสือ   □ ฟังเพลง   

□ ดูโทรทัศน์  □ เล่นอินเทอร์เน็ต  □ เล่นกีฬำ   

□ ช้อปปิ้ง  □ อ่ืนๆ ระบุ.............  
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2.ท่ำนรับสื่อจำกแหล่งใดมำกที่สุด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

1.) □ โทรทัศน์ 

 1.1)  ช่องที่ท่ำนรับชมบ่อยที่สุด 

□ ช่อง3  □ ช่อง5  □ ช่อง7  □ MCOT (ช่อง9) □ NBT 
(ช่อง11) 

□ Thai PBS □ ช่องเคเบิล ระบุช่อง........... □ True Vision ระบุช่อง.............. 

□ อ่ืนๆ ระบุ.................. 

 1.2) ช่วงเวลำที่ท่ำนรับชมโทรทัศน์ 

□ 00.01 – 03.00 น.   □ 12.01 – 15.00 น. 

□ 03.01 – 06.00 น.   □ 15.01 – 18.00 น. 

□ 06.01 – 09.00 น.   □  18.01 – 21.00 น. 

□ 09.01 – 12.00 น.   □  21.01 – 00.00 น. 

2.) □ วิทยุ 

 2.1) คลื่นวิทยุที่ท่ำนรับฟังบ่อยที่สุด 

□ Ice Radio 94.5 F.M.   

□ SEED 97.5 FM   

□ ลูกทุ่งมหำนคร 95 FM   

□ สถำนีวิทยุชุมชนคนเมืองแพร่ 96.5 FM   

□ สถำนีวิทยุกรมประชำสัมพันธ์ จังหวัดแพร่ 91FM 

□ อ่ืนๆ ระบุ................. 

 2.2) ช่วงเวลำที่ท่ำนรับฟังวิทยุ 
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□ 00.01 – 03.00 น.   □ 12.01 – 15.00 น. 

□ 03.01 – 06.00 น.   □ 15.01 – 18.00 น. 

□ 06.01 – 09.00 น.   □ 18.01 – 21.00 น. 

□ 09.01 – 12.00 น.   □ 21.01 – 00.00 น. 

3.) □ หนังสือพิมพ์  

□ ไทยรัฐ □ เดลินิวส์ □ ข่ำวสด  □ คมชัดลึก □ มติชน  

□ แพร่ข่ำว □ เสียงแพร่ □ พิมพ์แพร่ □ ธุรกิจแพร่ □ นิวส์แพร่  

□ อ่ืนๆ ระบุ.............. 

4.) □ นิตยสำร/วำรสำร  

□ นิตยสำรแฟชั่น   □ นิตยสำรผู้หญิงและไลฟ์สไตล์          

□ นิตยสำรผู้ชำยและไลฟ์สไตล์  □ นิตยสำรสุขภำพและควำมงำม   

□ นิตยสำรท่องเที่ยว   □ นิตยสำรแม่และเด็ก 

□ นิตยสำรอำหำรและเบเกอรี่  □ นิตยสำรกีฬำ   

□ นิตยสำรเพลงและดนตรี  □ นิตยสำรเทคโนโลยี   

□ อ่ืนๆ ระบุ......................... 

5.) □ อินเทอร์เน็ต 

  1.1) เว็บไซต์ที่ท่ำนเข้ำชมเป็นประจ ำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□  Google  □ Sanook  □ Pantip   

□ mthai  □ kapook  □ Teenee   

□ อ่ืนๆ  ระบุ................ 
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1.2.)Social Network ใดที่ท่ำนเข้ำใช้เป็นประจ ำ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

□ Facebook  □ Twitter  □ Instagram   

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

 

---------------------ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ--------------------- 
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