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13530531 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง         : การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับการปรับภาพลักษณของผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา โดยมุงศึกษา 2 สวนคือ เพ่ือการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
ในกลุมวัยรุน อายุ 15-25 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด กระบวนการการปรับภาพลักษณตราสินคาใหดูทันสมัย ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
เพ่ือนําไปวางแผนการสื่อสารการตลาด และจัดทําสื่อที่เหมาะสม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทําการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิง
ปริมาณดวยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางอายุ 15-25 ป จํานวน 100 คน 
เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของผูใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในดานประชาการศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
และทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
แนวทางการสื่อสารการตลาด และแนวทางการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของผลิตภัณฑ ผลที่ไดคือ กลุม
ตัวอยางรูสึกสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑแตไมพึงพอใจในภาพลักษณของตราสินคา และตัวบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

ผูจัดทําไดทําการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของตราสินคา และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑให
ทันสมัย เพ่ือเจาะกลุมวัยรุน โดยทํากิจกรรมทางการตลาดแบบ 360 องศา เนนที่สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน ซึ่งเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อโฆษณาทาง
อินเทอรเน็ต เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจในตัวสินคา และกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอตราสินคา 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยชีวติ ชาญเกียรติกอง 

ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ขาพเจา รวมทั้งอาจารยกิ่งรัก อิงคะวัต อาจารยวงศักด์ิ วงศวชิระ อาจารยอนามฤณ ดุสิตากร และ
อาจารยสุพัฒนุช สอนดําริห ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี
ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม และญาติพ่ีนอง ที่มอบความรัก การดูแลเอาใจใส
และสนับสนุนการศึกษาจนทําใหลูกมีความสําเร็จในวันน้ี 

จ 
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สารบญั 
หนา 

บทคัดยอ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทนํา     1 
 ที่มาและความสําคัญของปญหา             1 
 วัตถุประสงค             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     2 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ     3 
 ขั้นตอนการศึกษา     3 
 แผนการดําเนินงาน     4 
 นิยามศัพท     5 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ     6 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)     6 
 แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด      7 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)     9 

แนวคิดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product)   13 
บทที่ 3 การเก็บขอมูล   17 

 วิธีดําเนินการวิจัย   17 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง   17 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย   18 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา   18 
การเก็บรวบรวมขอมูล   19 
การวิเคราะหขอมูล   20 
การนําเสนอขอมูล   20 

บทที่ 4 ผลการศึกษา   21 
สวนที่ 1 ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ   21 
สวนที่ 2 ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ   38 
วิเคราะหผลการวิจัย   39 

บทที่ 5 กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตช้ินงาน   42 
วัตถุประสงคของการสื่อสาร (Communication Objective)   42 
กลุมเปาหมายทางการตลาด (Target Marketing)   42 
คูแขง (Competitors)   42 
สวนผสมทางการตลาด (4Ps)   43 
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (SWOT)   43 
การวางตําแหนงแบรนด (Brand Positioning)   44 
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สารบญั (ตอ) 
หนา 

แนวคิดในการสื่อสารการตลาด (Communication Concept)   44 
กลยุทธการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy)   44 
เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools)   45 
แผนการดําเนินงาน (Action Plan)   75 

บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   76 
ขอเสนอแนะ   76 

บรรณานุกรม   77 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    การออกแบบงานสรางสรรค   79 
 ภาคผนวก ข    แบบสอบถาม   83 
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สารบญัตาราง 
ตาราง                               หนา 

1-1 แผนการดําเนินงาน     4 
3-1 การใหคะแนนตามระดับความสําคัญ   19 
4-1 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ   22  
4-2 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ   22 
4-3 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา   22 
4-4 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ   22 
4-5 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดือน   23 
4-6 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว   23 
4-7 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว   24 
4-8 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอความขาวของผิวพรรณ   24 
4-9 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติผิวขาวในแบบที่ชอบ   24 
4-10 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่เคยใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวเพ่ือผิวขาว   25 
4-11 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว   25 
4-12 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนผสมของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใช   25 
4-13 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

จากสารสังเคราะห   26 
4-14 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

จากสมุนไพร   26 
4-15 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวสมุนไพร 

และสารสังเคราะห   27 
4-16 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวจาก 

สมุนไพร   27 
4-17 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนผสมของสมุนไพรในผลิตภัณฑผลัด 

เซลลผิวที่ใช   27 
4-18 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใช   28 
4-19 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลิ่นของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใช   28 
4-20 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงราคาของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ซื้อ   29 
4-21 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว   29 
4-22 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลที่ไดรับของผลิตภัณฑผลัด 

เซลลผิวที่ใช   30 
4-23 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณสมบัติในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

ผลัดเซลลผิว   30 
4-24 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑผลัด 

เซลลผิว   31 
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สารบญัตาราง (ตอ) 
ตาราง                               หนา 

4-25 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม 
พะเยา   31 

4-26 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลที่รูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพร 
มะขามพะเยา   31 

4-27 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่เคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา   32 
4-28 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม 

พะเยา   32 
4-29 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะ 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

การดูแลผิวพรรณเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูหญิงทุกคน เพราะไมวาผูหญิงเราจะอยูในวัย
ไหนก็ตามยอมตองการใหผิวพรรณคงความสวย เนียนใส  เปลงปลั่ง  และแข็งแรงอยู
เสมอ  ดังน้ัน  ผูหญิงเราจึงใสใจและใหความสําคัญกับการดูแลปรนนิบัติผิวเปนพิเศษ 

ปจจุบันตลาดผลิตภัณฑบํารุงผิวมีมูลคาประมาณ 7,600 ลานบาท โดยมีการเติบโตข้ึนป
ละ 6 เปอรเซ็นตตลอด แสดงใหเห็นวา สินคากลุมความงามยังคงเปนที่ตองการของกลุมผูหญิงทุกคน
ปจจัยที่สงเสริมใหตลาดน้ียังเติบโตไดทามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีผลมาจากการที่วัยรุนในปจจุบัน
หันมาเอาใจใสในเรื่องของรูปรางหนาตา บุคลิก สุขภาพมากข้ึน  ทําใหปจจุบันในตลาดผลิตภัณฑ
บํารุงผิวมีผลิตภัณฑใหมๆเกิดขึ้นมามากมายหลายย่ีหอ โดยสามารถแบงกลุมผลิตภัณฑออกเปน 2 
กลุม กลุมแรกคือกลุมผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารสกัดจากสมุนไพร และกลุมที่สองคือกลุม
ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเคมีซึ่งกลุมน้ีถือเปนกลุมที่ใหญเน่ืองจากผูบริโภคเลือกที่จะบริโภค
ผลิตภัณฑที่สามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว ทําใหผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรถูก
ลดความสําคัญลง ทั้งๆที่ผลิตภัณฑที่สกัดจากสมุนไพรก็สามารถบํารุงผิวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทียบเทากับผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเคมีอีกทั้งยังไมกอใหเกิดผลขางเคียง ดังน้ันจึงควรที่จะ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติและความคิดของวัยรุนใหหันมาสนใจและเลือกใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสาร
สกัดจากสมุนไพร 

ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา มีสวนสวนประกอบสําคัญคือ มะขาม ขมิ้น นํ้าผึ้ง 
นมสด วานหางจระเข และไมใสสารกันบูด นอกจากน้ียังมีกรดผลไมธรรมชาติ(AHA) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ชวยลดการเกิดสิว, ฝา, จุดดางดํา ลดการเกิดริ้วรอยของผิว ชวยใหรูขุมขนกระชับข้ึน ทําใหผิวหนังที่
เสื่อมสภาพแลวหลุดออกไป ชวยใหผิวหนาและผิวกายสดใส เนียนนุมเปนธรรมชาติ ผลิตเมื่อป พ.ศ 
2543 โดยกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 2 ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งกอต้ัง
เมื่อ พ.ศ.2523โดยทําการผลิตอาหารที่มาจากวัตถุดิบในทองถิ่น เชนหนอไมอัดปบเห็ดเผาะอัด
กระปอง กลวยตาก ฯลฯ แตเน่ืองจากผลผลิตมีมาก มีการแขงขันสูงทําใหสินคาที่ผลิตไดมีราคาถูก
ทางกลุมจึงหันมาผลิตสินคาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณที่ผลิตจากสมุนไพรที่หาไดในทองถิ่นเริ่มจาก
การผลิตครีมสมุนไพรมะขาม โดยนางแสงดี เผากันทะ ประธานกลุมฯ ไดใชภูมิปญญาที่ไดรับตกทอด
มาจากบรรพบุรุษมาทดลองผลิตและปรับใชสวนผสมที่มีอยูในชุมชนจนไดออกมาเปนสูตรครีม
สมุนไพรมะขามที่มีกลิ่นหอมของมะขามและสมุนไพรไมเปนอันตรายตอผิวพรรณเพราะไมใชสารเคมี
ในทุกขั้นตอนของการผลิตจนเปนที่ยอมรับของผูใชโดยทั่วไป และเพ่ือใหช่ือของกลุมฯ สอดคลองกับ
ผลิตภัณฑปจจุบันจึงเปลี่ยนช่ือกลุมเปน "กลุมแปรรูปครีมมะขาม" มีสมาชิกทั้งหมด 22 คน และไดมี
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การผลิตสินคาสมุนไพรบํารุงผิวพรรณอีกหลายชนิดเชนครีมวานหางจระเขสําหรับบํารุงมือและเทา, 
ครีมกระชับผิววานหางจระเข, สบูมะขาม,สบูขมิ้น, สบูใสวานหางจระเข, สบูใสนํ้าผึ้ง, สเปรยระงับ
กลิ่นกาย ทุกผลิตภัณฑของกลุมฯผลิตจากสมุนไพรแทๆจากธรรมชาติไมมีสารเคมีอันตรายเจือปน   
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยา ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับสี่ดาว ประจําป พ.ศ 2547 ใน
โครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) 

นับต้ังแตเริ่มผลิตจนปจจุบัน ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาวางขายมา 16 ป ทาง
ผูผลิตไดมีการปรับปรุงภาพลักษณรวมถึงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเ พ่ือดึงดูดความสนจาก
กลุมเปาหมายใหมๆแตกลับไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากการสื่อสารการตลาดยังมีไมมากพอและไม
ทั่วถึงอีกทั้งชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนขางจํากัด โดยวางขายผานรานคาปลีกที่ขาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพรตามหางสรรพสินคาและทางเว็บไซตหลักเทาน้ัน 

เมื่อพิจารณาประเด็นตางๆที่ไดกลาวมาขางตน ผูจัดทําในเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น 
ดังน้ันการปรับเปลี่ยนภาพลักษณและการวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยาจึงมีความสําคัญ ทําใหผลิตภัณฑมีความแปลกใหม ทันสมัยขึ้น เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของกลุมเปาหมายใหทราบถึงขอดีของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา ใหหันมาสนใจและ
เลือกใชครีมสมุนไพรมะขามพะเยาในการบํารุงผลัดเซลลผิว เพ่ือใหครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเปนที่
ยอมรับของกลุมวัยรุน เปนการขยายฐานกลุมลูกคาเขาไปในกลุมวัยรุน ซึ่งเปนผลดีที่จะกอใหเกิด
รายไดตอบริษัทตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเลอืกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในกลุมวัยรุน อายุ 15-25
ปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

1. ระเบียบวิจัย ในการทําจุลนิพนธเรื่องน้ี จะใชการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางเพ่ือทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวของกลุมตัวอยาง ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลล
ผิวของกลุมตัวอยาง และศึกษาถึงทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

2. กลุมเปาหมาย ในการจัดทําจุลนิพนธเรื่องน้ีจะเลือกทําการสื่อสารการตลาดไปยัง
กลุมวัยรุนหญิง อายุ 15-25 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลิตภัณฑภายใตกลุมแปรรูปครีมมะขามอําเภอดอกคําใต  จั งหวัดพะเยา 
ประกอบดวยผลิตภัณฑหลายชนิด ไดแก สบูขมิ้น สบูมะขาม โทนเนอมะเฟอง ครีมวานหางจระเข ผง
ขมิ้นพอกผิว สเปรยไลยุง เปนตน  แตในการจัดทําจุลนิพนธเร่ืองน้ีจะครอบคลุมเพียงแคผลิตภัณฑ
ครีมสมุนไพรมะขามเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
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4. การสื่อสารการตลาด ในการจัดทําจุลนิพนธเรื่องน้ีเปนการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด และการออกแบบสื่อที่ใชในการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคเกีย่วกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 
2. สามารถสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายโดยใชชองทางการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม

กับกลุมเปาหมายมากที่สุดและนําแผนการสื่อสารการตลาดที่เสร็จสมบูรณมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑ
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยาไดจริง 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1.  ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกีย่วของจากแหลงขอมูลตางๆ 
1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่มีอายุระหวาง 15-25 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว การรับรู
เก่ียวกับแบรนดผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา และ
สอบถามถึงพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาวิเคราะหและใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนการสื่อสารการตลาด 

1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
เก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซต หนังสือ และหนังสือพิมพดานตางๆ ดังน้ี  
1)  ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
2)  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคูแขง 

2. นําผลสรุปและขอมูลที่ไดมาหาแนวทางและวิธีการในการปรับภาพลักษณใหมและ
การวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด 

3. ปฏิบัติงานจริงโดยการวางแผนการสื่อสารการตลาดและออกแบบสื่อในการสื่อสาร
การตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
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แผนการดําเนินงาน 
 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ          

2. รวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ          

3. เก็บขอมูลจากการทําวิจัย          

4. วิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผนการสื่อสาร          

5. ผลิตช้ินงานและแนวทางในการปรับ
ภาพลักษณของตราสินคา 

         

6. สรุปผลการดําเนินงาน          

7. จัดทําเอกสาร          
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นิยามศพัท 
 

โอทอป    หมายถึง  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เปนโครงการที่กอต้ังข้ึนเพ่ือมา
กระตุนธุรกิจประกอบการที่เกี่ยวของในทองถิ่น ซึ่งโครงการดังกลาวมีเปาหมายที่จะสนับสนุน
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผลิตและจําหนายในทองถ่ิน ในแตละตําบล โดยไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากโครงการหน่ึงหมูบานหน่ึงผลิตภัณฑ (OVOP) ที่ประสบความสําเร็จของประเทศญี่ปุน โครงการ
โอทอป จะเปนการกระตุนใหชุมชนและหมูบานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑทองถิ่นประกอบกับ 
การตลาด โดยเลือกผลิตภัณฑที่โดดเดนมา 1 ช้ินจากแตละตําบลมาประทับตราวา "ผลิตภัณฑโอ
ทอป" และจัดหาเวทีทั้งในประเทศและระหวางประเทศเพ่ือที่จะประชาสัมพันธสินคา เหลาน้ี 
ผลิตภัณฑโอทอปไดครอบคลุมผลิตภัณฑทองถ่ินอยางกวางขวาง ซึ่งไดรวมไปถึงงานหัตถกรรม ผาทอ 
ผาไหม เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองประดับแฟช่ัน ของใชในครัวเรือน อาหาร สมุนไพร และเครื่องด่ืม 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2542) 

 
สมุนไพร    หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติไดจากพืช สัตว และ แรธาตุ ที่ใชเปนยา หรือ

ผสมกับสารอ่ืนตามตํารับยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุงรางกาย หรือใชเปนยาพิษ (ราชบัณฑิตยสถาน 
2542) 

 
การสื่อสารการตลาด    หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารประเภทหน่ึงที่มีผูสงสารคือ 

ผูผลิตสินคาหรือการบริการ ผูจัดจําหนายสินคา ฝายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา 
พนักงานขาย ฯลฯ สงขาวสารในรูปของ สัญลักษณ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คําพูด 
เสียงเพลง ฯลฯ ผานชองทางการสื่อสารประเภทตางๆหรือสงตรงไปยังผูรับขาวสาร ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายของผูสงขาวสาร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 2551) 

 
ภาพลักษณ    หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดตอ

องคกร ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นอาจไดจากประสบการณทางตรงหรือทางออมของตัวเขาเอง (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
การศึกษา “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” ประกอบดวย 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด  
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
4. แนวคิดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product) 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  
 
ในการดําเนินการสื่อสารการตลาดไปยังผูรับสารหรือผูบริโภคสินคา หรือบริการน้ัน สิ่ง

สําคัญที่นักสื่อสารการตลาดจะตองทําความเขาใจเปนลําดับแรกคือ พฤติกรรมผูบริโภค เน่ืองจากมี
ปจจัยมากมายที่เปนตัวกําหนดและกระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อหรือไมซื้อสินคาหรือ
บริการตางๆ โดยที่หากย่ิงนักสื่อสารการตลาดสามารถเขาใจผูบริโภคไดมากเทาใด โอกาสที่จะชักจูงใจ
ใหผูบริโภคเปลี่ยนทัศนคติ จนเกิดพฤติกรรมการซื้อและบริโภคสินคาก็จะมากตามไปดวย 

พฤติกรรมผูบริโภค ในเชิงของการสื่อสารการตลาด หมายถึง เปนการศึกษาถึงบุคคล 
กลุมหรือองคกร และกระบวนการที่บุคคลเหลาน้ันใช เพ่ือเลือก คนหา ใช และทิ้งสินคา บริการ 
ประสบการณ หรือความคิดตางๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของเขาเหลาน้ัน ตลอดจนศึกษาถึง
ผลกระทบที่กระบวนการดังกลาวมีตอผูบริโภคและสังคม (สราวุธ อนันตชาติ 2554: 159) 

 
1.1  ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค 

จากธรรมชาติของพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีความสําคัญตอการดําเนินการสื่อสารการตลาด 
ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธและกลวิธีตางๆในการสื่อสารการตลาด จึงตองคํานึงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคโดยมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ  

เริ่มจากปจจัยภายในตัวผูบริโภค (Internal Factors) จะเกี่ยวของกับสิ่งตางๆที่อยู
ภายใน ไมวาจะเปนในเรื่องของความตองการ การรับรู ระบบการประมวลขอมูล การเรียนรู ทัศนคติ 
รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และปจจัยภายในอ่ืนๆที่สามารถสงผลตอการเลือกซื้อสินคาของ
ผูบริโภค 

ในขณะที่สภาพแวดลอมตางๆที่อยูรอบๆตัวและสามารถมีอิทธิพลตอผูบริโภค ก็มีอยู
มากมาย เชน ครอบครัว เพ่ือน กลุมอางอิง วัฒนธรรม วัฒนธรรมกลุมยอย หรือปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ 
ซึ่งจะถือวาเปน ปจจัยภายนอกตัวผูบริโภค (External Factors) 
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เมื่อผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อขึ้น ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกก็เขามามีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจ (Consumer Decision Making) ซึ่งเร่ิมต้ังแตการที่ผูบริโภคตระหนักถึง
ปญหา คนหาขอมูล ประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ และมีการประเมินหลักการซื้อเกิดขึ้น หลังจากน้ัน 
สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นก็จะเปนขอมูลยอนกลับไปยังปจจัยทั้งสองดาน เชน หากผูบริโภคซื้อหรือใชตรา
สินคาที่เหมือนกับเพ่ือนๆในกลุม ก็จะไดรับการยอมรับจากกลุม หรือผูบริโภคซื้อเครื่องสําอางย่ีหอ
ใหมมาใชแลวเกิดอาการแพ ก็จะจดจําไวและไมซื้อย่ีหอดังกลาวอีกในครั้งตอไป เปนตน  
(สราวุธ อนันตชาติ 2554: 161-162) 

 

 

ภาพที่ 2-1    แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
ที่มา: สราวุธ อนันตชาติ.  เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารการตลาด หนวยที่1-7. 
พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554: 162 
 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา “การสรางแบรนด
ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” เน่ืองจากหน่ึงในวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในกลุมวัยรุน อายุ 15-25 ปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคจึงมีสวนสําคัญและเปนประโยชนอยางมากในการชวยวิเคราะหพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในกลุมวัยรุน 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับแบรนด  

 
แบรนดหรือตราสินคา คือ กลไกอันสําคัญย่ิงในการสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจและ

บริการตางๆ ตราสินคาก็คือการสรางคุณลักษณะเฉพาะใหกับตัวสินคาหรือบริการใหเกิดข้ึนในใจของ
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ผูบริโภค ซึ่งตราสินคาที่เกิดขึ้นจากการรับรูในทุกๆดานเกี่ยวกับสินคาผานชองทางการสื่อสาร
การตลาดอยางตอเน่ืองคือตราสินคาที่แทจริง โดยตราสินคาที่แทจริงจะประกอบไปดวยการรับรูของ
ผูบริโภคในสามสวนดังน้ี คือ ผลรวมของความประทับใจ ตําแหนงของคุณลักษณะเฉพาะของตรา
สินคา และการรับรูถึงประโยชนของสินคาทั้งทางดานกายภาพและอารมณ จะเห็นไดชัดวาตราสินคา 
คือ การสรางความแตกตางบนพ้ืนฐานของคุณลักษณะทางกายภาพที่จับตองได เชน รูปราง ลักษณะ 
ราคา การใชงาน และคุณลักษณะที่จับตองไมได ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะทางดานอารมณ เชน ความ
พอใจ ความเช่ือถือ ซึ่งความแตกตางของทั้งสองสวนน้ี ผูบริโภคจะตองสามารถรับรูได ตราสินคาน้ัน
จึงจะเรียกไดวาเปนตราสินคาที่แทจริง 

 

 

ภาพที่ 2-2    องคประกอบของตราสินคา 
ที่มา: สราวุธ อนันตชาติ.  เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารการตลาด หนวยที่1-7. 
พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554: 220 
 

ตราสินคาที่สมบูรณน้ันประกอบไปดวยองคประกอบ 2 สวนที่สําคัญ 
2.1 สินคา ซึ่งถือเปนแกนที่สําคัญของการเปนสินคา ซึ่งประกอบดวย 

2.1.1 ขอบเขตของสินคา คือ การเช่ือมโยงตราสินคากับประเภทของสินคา 
2.1.2 คุณลักษณะ คือ สิ่งที่มองเห็นและจับตองไดงาย ผูบริโภคใชการตัดสินใจเลือกตรา

สินคาจากคุณลักษณะของสินคาเปนสําคัญ 
2.1.3 คุณภาพ คือ สิ่งที่เพ่ิมคาใหกับตราสินคาได 
2.1.4 การใช คือ ตราสินคาบางชนิดก็ไดใหความรูกับผูบริโภควาสามารถใชงานได

หลากหลาย ซึ่งสามารถชวยเพ่ิมมูลคาในใจผูบริโภคได 
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2.2  องคประกอบรอบนอกอ่ืนๆของตราสินคา ซึ่งประกอบดวย 
2.2.1 ผูใชตราสินคา คือ ผูบริโภคสามารถกําหนดตําแหนงและบุคลิกภาพใหกับตราสินคา

ได 
2.2.2 ถิ่นกําเนิดของสินคา คือ สิ่งที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือและเช่ียวชาญ

ของสินคา 
2.2.3 การเช่ือมโยงกับองคกร คือ การมองในแงของเอกลักษณองคกร 
2.2.4 บุคลิกภาพตราสินคา คือ การมองบุคลิกลักษณะของตราสินคาเปนลักษณะเดียวกัน

กับบุคลิกภาพของคน เปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภค 
2.2.5 สัญลักษณ คือ สิ่งที่สามารถเช่ือมโยงใหผูบริโภคจดจําและระลึกถึงตราสินคาไดงาย

ขึ้น โดยสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ ภาพลักษณที่เห็นได การเปรียบเทียบ และมรดกของตรา
สินคา 

2.2.6 ความสัมพันธระหวางตราสินคากับลูกคา คือ ตราสินคาสามารถสรางความสัมพันธที่
ดีกับลูกคาได สรางความรูสึกทางบวกหรือรูสึกวาตราสินคากับผูใชสินคาเปนสวนเดียวกัน 

2.2.7 ประโยชนทางดานอารมณ คือ การที่ผูบริโภคมีความประทับใจในตราสินคา เมื่อซื้อ
หรือใชสินคา น่ันคือตราสินคาใหคุณประโยชนทางดานอารมณกับผูบริโภค ซึ่งเปนการเพ่ิมคุณคาและ
สรางประสบการณความรูสึกในการเปนเจาของสินคาใหกับผูบริโภค 

2.2.8 การแสดงออกถึงการเปนตัวของตัวเอง คือ การเลือกใชสินคาเพ่ือแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของตัวผูบริโภค (สราวุธ อนันตชาติ 2554: 219-221) 

 
การศึกษา “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” จึงมีความจําเปน

อยางมากที่ตองอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับแบรนดเขามาชวยในการศึกษาและสรางความสําเร็จใหกับตรา
สินคาภายใตแบรนดครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
3 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 
การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดานการตลาดมาอยางตอเน่ือง ในปจจุบันมีรูปแบบ

วิธีการ การแขงขันมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมผูบริโภคที่มีความซับซอน ทําใหการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคมีความซับซอนมากข้ึน การดําเนินกิจกรรมดานการสื่อสารตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสื่อสารกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาซื้อหรือใชบริการสินคาของตน 
จึงทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการสื่อสารรูปแบบใหม คือ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
(Integrated Marketing Communications, IMC) 
 

3.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการสื่อสารอยางผสมผสานหลาย

รูปแบบหลายกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือสื่อความหมายภายใตความคิดเดียวกันของกิจกรรมดาน
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การสื่อสารการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
การสื่อสารการตลาดมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

3.1.1 เปนการวางแผนแบบขยายผลหลายแนว (Multidimensional) 
3.1.2 เปนการวางแผนเชิงกลยุทธหน่ึงเดียว (One Strategic Plan) 
3.1.3 มีการผสมผสานกันระหวางเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดทุกอยางใหเปนไป

ในทางเดียวกัน 
3.1.4 สามารถลดงบประมาณการใชสื่อลงได 
3.1.5 มุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสินคาที่จะเสริมสรางการตลาดทํา

ใหสินคามียอดขายเพ่ิมสูงขึ้น 
3.1.6 มีความหลากหลายของวิธีการสื่อสารตราสินคา (Brand Content Points) 
 

3.2 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด หมายถึง สิ่งที่ใชในการสื่อความหมายภายใตแนวความคิด

เดียวกันดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการของผูบริโภค 
หนาที่สําคัญของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

3.2.1 เปนสื่อและวิธีการในการนําพาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
3.2.2 กระตุนใหเกิดการแขงขัน 
3.2.3 ใหความรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
3.2.4 เปนการยํ้าเตือนความทรงจําสินคาหรือบริการ 
3.2.5 สรางความนาสนใจในการสื่อสาร 
3.2.6 สรางความตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการ 
3.2.7 สรางภาพลักษณใหแกสินคาหรือบริการ 
3.2.8 ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการสินคาหรือบริการ 

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดมีมากมายหลายประเภท แตในการทําการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือปรับเปลี่ยนภาพลักษณของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามโอทอป มีเคร่ืองมือการ
สื่อสารการตลาดที่เลือกใช ดังน้ี 

 
การโฆษณา (Advertising) 
การโฆษณา เปนเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดที่ทําการสื่อสารในรูปแบบของการ

สื่อสารเพ่ือโนมนาวใจที่ทําใหเกิดการขายและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซื้อดวยในวงกวางในรูปของ
การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคของการโฆษณา 
1. เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
2. เพ่ือแจงขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
3. เพ่ือจูงใจใหซื้อสินคา 
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การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
การประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีอยางมีแผนตอเน่ืองกับ

กลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน 
 
วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ 
1. เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร นําเสนอ แนะนําและอธิบายสาระที่นารูและเปนประโยชน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ สินคา บริการใหมๆ 
2. เพ่ือสรางความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ 
3. เพ่ือสรางภาพลกัษณใหแกองคการและสินคา 
4. เพ่ือสรางความสัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกองคการ 
5. เพ่ือใหองคการไดมีโอกาสรับรูสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมที่องคการ

ตองการเขาถึง 
 
กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) 
กิจกรรมการตลาด เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑหรือ

องคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว และใหผูบริโภคเปาหมายไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ทํา
ใหผูบริโภครูจัก ช่ืนชม พอใจในผลิตภัณฑหรือองคกร เปนที่นิยมมากในปจจุบันเพราะสามารถเขาถึง
กลุมผูบริโภคเปาหมายไดเร็วและตรงจุดที่สุด 

การจัดกิจกรรมการตลาดเปนวิธีการสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจใหผูบริโภคเขามามี
สวนรวมได และสามารถวัดผลไดดวยจํานวนของบุคคลที่เขามารวมในกิจกรรมและที่สนใจติดตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้น กิจกรรมทางการตลาดวัดผลตอบรับไดเร็วกวาการสื่อสารผานสื่อมวลชน 

วัตถุประสงคของกิจกรรมการตลาด 
1. เพ่ือกระตุนและเรียกรองความสนใจจากผูบริโภคเปาหมาย 
2. เพ่ือใหผูบริโภคเปาหมายไดรับความรู ความเขาใจในสิ่งตางๆที่องคการประสงค 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนและสงเสริมบทบาทขององคการสถาบันที่มีตอกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
4. เพ่ือสรางความสัมพันธสวนบุคคล 
5. เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณและใหเปนที่ยอมรับของกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
6. เพ่ือตอบสนองความพอใจและความตองการของกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
7. เพ่ือสรางช่ือเสียงและความนิยมในตัวสินคา/บริการ 
8. เพ่ือเผยแพรบอกกลาวถึงความเจริญและพัฒนาของตัวองคการ 
 
อินเตอรเน็ต (Internet) 
อินเตอรเน็ต เปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาด หรือเปนชองทางการสื่อสารไดเปนอยาง

ดี เพราะวิธีการดําเนินงานการตลาดผานอินเตอรเน็ตสามารถทําไดอยางประหยัด สะดวก และรวดเร็ว 
อินเตอรเน็ตจึงมีความสําคัญและมีประโยชนในการสื่อสารการตลาด เพราะอินเตอรเน็ตเปนสื่อใหมที่
เขามามีบทบาทในชีวิตของคนยุคใหมทั่วโลก 
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วัตถุประสงคของอินเตอรเน็ต 
1. เพ่ือนําเสนอขอมูลและขาว 
2. เพ่ือการศึกษา 
3. เพ่ือความบันเทิง 
4. เพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ 
5. เพ่ือธุรกิจการพาณิชย 
6. เพ่ือเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
7. เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ (ธิติพัฒน เอ่ียมนิรันดร 2554: 5-27) 

 
3.3 สื่อในการสื่อสารการตลาด 

สื่อมีหนาที่ในการนําพาขอความโฆษณาไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายของสินคาที่ตองการ
โฆษณา ในทางปฏิบัติถึงแมความคิดสรางสรรคทางการโฆษณาจะออกมาดีเพียงใด หากปราศจากการ
เลือกใชสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมายแลว ก็ถือไดวาโฆษณาน้ันไมประสบผลสําเร็จ 

สื่อในการสื่อสารการตลาดมีมากมายหลายประเภท แตในการทําการสื่อสารการตลาด
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาพลักษณของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามโอทอป มีสื่อในการสื่อสารการตลาดที่
เลือกใช ดังน้ี 

 
สื่อโทรทัศน (Television) 
สื่อโทรทัศน เปนสื่อที่ดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีการ

นําเสนอภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว เหมาะ
สําหรับการโฆษณาสินคาที่จําเปนตองมีการสาธิตหรือการเปรียบเทียบ มีคาใชจายเฉลี่ยตอหัวตํ่า สราง
ผลกระทบใหเกิดขึ้นในวงกวาง สรางความประทับใจและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคาได แตการ
โฆษณาทางโทรทัศนตองใชงบโฆษณาสูง เน่ืองจากคาผลิตภาพยนตรโฆษณาและคาสื่อโฆษณามีราคา
แพง สงผลใหคาใชจายในการแพรภาพแตละครั้งสูงตามไปดวย 

 
สื่อนิตยสาร (Magazine) 
สื่อนิตยสาร เปนสื่อที่สามารถเลือกกลุมเปาหมายได เน่ืองจากผูบริโภคเปาหมายมี

ลักษณะเปนตลาดเฉพาะ สื่อมีอายุคอนขางยาวนานเมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ จนอาจมีขอจํากัดเรื่อง
ความทันสมัยของการเสนอขาวหรือเน้ือหา ในแงของคุณภาพการพิมพเปนการนําเสนอสีสันที่เหมือน
จริง เน่ืองจากใชกระดาษพิมพที่มีคุณภาพ จึงใหภาพโฆษณาที่สวยงามชวยในการสรางภาพลักษณของ
สินคา นอกจากน้ียังสามารถใหรายละเอียดทั้งภาพและขอมูลของสินคาไดมาก แตในแงของการเขาถึง
มีตํ่าเน่ืองจากเปนตลาดเฉพาะกลุม และโดยลักษณะการจัดทํานิตยสารมีการกําหนดปดเลมลวงหนา
ทําใหตองใชเวลาเตรียมโฆษณานาน 
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สื่ออินเตอรเน็ต (Internet) 
การสื่อสารโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง มี

ปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูขายสินคากับผูซื้อสินคาหรือลูกคาไดทันที สามารถที่จะติดตอกับผูบริโภคได
ทั่วโลกและตลอดเวลา และตลาดก็เปนตลาดที่เฉพาะเจาะจง ขอมูลสินคาและบริการที่ข้ึนบนหนาจอ
คอมพิวเตอรเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ธุรกิจออนไลนเปนกิจกรรมทาง
การตลาดแบบผสมบนเว็บไซตเปนการดําเนินธุรกิจดวยตนทุนตํ่า (อภิชญา อยูในธรรม 2554: 294-
297) 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา “การ

สรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” เน่ืองจากหน่ึงในวัตถุประสงคหลักคือ การ
วางแผนการสื่อการการตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการจึงมีสวนสําคัญและเปนประโยชนอยางมากในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดใหกับผลิตภัณฑ 
 
4. แนวคิดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product) 
 

“หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” เปนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชน โดย
ใหแตละชุมชนมีผลิตภัณฑดีเดนอยางนอยหน่ึงผลิตภัณฑ โดยเปนผลิตภัณฑที่มีอยูบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และใชทรัพยากรในทองถิ่นเพ่ือสรางความเปนเอกลักษณของ
ชุมชนหรือตําบลน้ัน แนวคิด “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” จะเปนเครื่องมือที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของชุมชน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานตรงกับความ
ตองการของตลาดสากล อันจะสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนฐานลางมีความเขมแข็ง โดยมีตราสัญลักษณ 
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product Logo) ตามคณะกรรมการ กอ.นตผ. 
เห็นชอบใหกําหนดตราสัญลักษณโครงการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ 
โดยใชตราที่มีคําวา “OTOP” แทนตราที่เปนรูปปลาตะเพียน 

 

 

ภาพที่ 2-3    ตราสัญลักษณโอทอป 
ที่มา: กัลยาณี สูงสมบัติ.  สื่อการเรียนรูออนไลนวิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ 
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4.1 หลักการพ้ืนฐาน 
- ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
- พ่ึงตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) ทําความฝนใหเปนจริง

ดวยกระบวนการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ โดยเสริมสรางกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพ ความรู 
ความสามารถของทองถิ่น 

- การสรางทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development) ฟูมฟกประชาชนให
สูชีวิตดวยความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค 

 
4.2 วัตถุประสงคของหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

จากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งวา
ดวยคณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ ปพุทธศักราช 2554 การดําเนินงาน
ตามโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. สรางงาน สรางรายไดแกชุมชน 
2. สรางความเขมแข็งชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเองในการพัฒนาทองถิ่น 
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
4. สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
4.3 การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP Product Champion) 

โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑเปนโครงการที่รัฐบาลตองการสรางรายได เพ่ือ
สงเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งจากผลการดําเนินการไดกอใหเกิดรายไดตอชุมชนในทองถ่ินตางๆ 
รวมทั้งเกิดการสรางผลิตภัณฑอยางแพรหลาย การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย เปน
แนวคิดของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จตุศรีพิทักษ ประธานอํานวยการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหผลิตภัณฑชุมชนในระดับรากฐาน
ไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือการสงออกได โดนจะคัดจากสินคาสุดยอดของจังหวัด 
ภาค ประเทศ รวมทั้งมีการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคาจากระดับภูมิภาคสูสากล (Local Links-Global 
Reaches) ทั้งน้ีอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะอํานวยการโครงการ OTOP Product Champion 

 
4.4 กรอบในการคัดสรรสินคาสุดยอดของจังหวัด ภาค และประเทศ 

1. สามารถสงออกได (Exportable) โดยมีความแกรงของสินคา (Brand Equity) 
2. ผลิตอยางตอเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
3. ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสรางความพึง

พอใจแกลูกคา (Satisfaction) 
4. มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ (Story of Product) 
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4.5 ประเภทสินคาคัดสรร (Product Classification) 
1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่บริโภคสด เชน พืชผัก ผลไม เปน

ตน และผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป ทั้งอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใชเปน
วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน นํ้าพริก พริกแกง เปนตน 

2. ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล เชน สุรากลั่น เปนตน 
ไมมีแอลกอฮอลรวมถึงผลิตภัณฑเครื่องด่ืมที่พรอมด่ืม ผลิตภัณฑประเภทชา และผลิตภัณฑประเภท
ชง เชน นํ้าผลไม นํ้าสมุนไพร ขิงผงสําเร็จรูป ชาใบหมอน เปนตน 

3. ประเภทผาเครื่องแตงกาย หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติ ผสมเสนใย
สังเคราะห เชน ผาถักโครเชท เปนตน ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผาเครื่องประดับตกแตงรางกายจากวัสดุ
ทุกประเภท เชน ผาพันคอ หมวก กระเปา เข็มขัด สรอยคอ ตางหู รองเทา เปนตน 

4. ประเภทเคร่ืองใช เคร่ืองประดับตกแตง หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องเรือน เครื่อง
ตกแตงบาน เคร่ืองใชสํานักงาน เครื่องใชสอยตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑในกลุมจักสาน ถักสาน ที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือการใชสอย เชน ดอกไมประดิษฐ โตะ เกาอ้ี เปนตน 

5. ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก หมายถึง สิ่งประดิษฐที่สะทอนวิถีชีวิตภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น 

6. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา หมายถึง ผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่ไมใชการ
บริโภค และรักษาโรค เชน เครื่องสําอางสมุนไพร สบูสมุนไพร นํ้ามันหอมระเหย เปนตน 

 
4.6 กรอบแนวคิดของหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย 

ในระดับจังหวัด/ภาค โดยการสรางหลักเกณฑทั่วไป (General Criteria) สามารถ
พิจารณาไดกับทุกกลุมผลิตภัณฑ และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ (Specific Criteria) ซึ่งจะ
นํามากําหนดระดับสินคา (Product Level) ออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับ 5 ดาว ไดคะแนนต้ังแต 90 คะแนนขึ้นไป 
2. ระดับ 4 ดาว ไดคะแนนระหวาง 70-89 คะแนน 
3. ระดับ 3 ดาว ไดคะแนนระหวาง 50-69 คะแนน 
4. ระดับ 2 ดาว ไดคะแนนระหวาง 30-49 คะแนน 
5. ระดับ 1 ดาว ไดคะแนนระหวาง 30 คะแนน 

ผลการคัดสรรในระดับจังหวัด/ภาค โดยคณะอนุกรรมการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
จังหวัด อําเภอ/(นตผ.) จังหวัด/อําเภอ (นตผ.จังหวัด/อําเภอ) ซึ่งใชเกณฑการคัดสรรพิจารณาถึง
ความสามารถในการผลิต (Supply Side) จะสงผลตอใหคณะกรรมการประกวดและจัดงานใน
ระดับประเทศ จัดประกวดเพ่ือคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย โดยใชเกณฑการคัดสรร
พิจารณาถึงความตองการของตลาด (Demand Side) แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

1. ระดับ A เปนสินคาที่สามารถสงออกไดทันที 
2. ระดับ B เปนสินคาที่มีศักยภาพสูง เปนที่ยอมรับในประเทศ และสามารถพัฒนาสูสากล

ไดโดยภาครัฐใหการสนับสนุน 
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3. ระดับ C เปนสินคาระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูระดับ B ไดโดยปรับปรุงแกไขจุดออน 
ขอจํากัดตางๆของสินคา โดยภาครัฐใหการสนับสนุน 

4. ระดับ D เปนสินคาที่มีศักยภาพตํ่า มีแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง คือ 
-  เปนสินคาที่พัฒนาสูระดับ C โดยภาครัฐใหการสนับสนุนและมีการประเมินศักยภาพ

เปนระยะ 
-  เปนสินคาที่ไมสามารถพัฒนาสูระดับ C ไดเน่ืองจากมีจุดออนมากและยากตอการ

พัฒนา ภาครัฐยกเลิกการสงเสริมสินคาน้ัน 
 

นโยบายรัฐบาลจะยังคงใชช่ือ “โอทอป” (OTOP) แตปรับเปลี่ยนคําเดิมจาก “หน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ” หรือ One Tambon One Product เปน “ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน” หรือ 
Outlet To On-Shelf Peer Working โดยแบงออกเปนสองสวนคือ โอทอปที่ผลิตโดยชุมชน เรียกวา 
ผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งไมจําเปนวา หน่ึงตําบลจะตองมีหน่ึงผลิตภัณฑ อาจเปนหลายชุมชนเปนเครือขาย 
และไมจําเปนตองอยูในจังหวัดหรือภาคเดียวกัน สวนที่สอง คือ ผลิตภัณฑมาจากผูประกอบรายเดียว 
เชน หางหุนสวน หรือบริษัท เรียกวา ผลิตภัณฑทองถิ่น โดยมุงเนนเปาหมายเดียวกัน คือ การสราง
รายได และกําไรใหกับชุมชนของตนเอง สวนการพัฒนาสินคาชุมชน จะเนนการเปลี่ยนแนวคิดของ
ชาวบาน โดยใหนําศักยภาพทางการตลาดมาเปนตัวนําในการผลิตสินคา เพ่ือเปาหมายดานรายไดและ
กําไร ตามระบบตลาด โดยมองวาที่ผานมาจะเปนการดําเนินธุรกิจ โดยไมมีการวางแผนถึงแนว
ทางการทําการตลาด ทําใหผลิตภัณฑตองลมหายตายจากไป ไมสามารถอยูอยางยั่งยืนได 

 
แนวคิดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑมีสวนเกี่ยวของในการศึกษา “การสรางแบรนด

ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” เน่ืองจากผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา ไดรับการคัด
สรรเปนผลิตภัณฑระดับ 4 ดาว ประจําป พ.ศ. 2547 ในโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) 
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บทท่ี  3 

การเก็บขอมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” ไดศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และการเปดรับสื่อของ
กลุมเปาหมาย โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากการทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือเปนตัวกําหนด 
กลยุทธในการปรับภาพลักษณผลิตภัณฑและวางแนวทางการสื่อสารการตลาด 
 
1. วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 สวน จากการทําการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดวยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางจํานวน 
100 ชุด และจากการทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน  
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาเรื่อง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” 
แบงเปน 2 กลุมตามรูปแบบการวิจัย 

2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 100 คน แบงเปน 3 ชวงอายุ คือ 
2.1.1 ชวงอายุ 15-18 ป 
2.1.2 ชวงอายุ 19-22 ป 
2.1.3 ชวงอายุ 23-25 ป 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 20 คน แบงเปน 2 กลุม คือ 
2.2.1 กลุมตัวอยางที่เคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 10 คน 
2.2.2 กลุมตัวอยางที่ไมเคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 10 คน  โดยมี

หลักเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังตอไปน้ี 
-   ดานกายภาพ : เพศหญงิและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
-   ดานจิตวิทยา : มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวเพ่ือผิวขาวและใหความสนใจ

เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและหนาตาของตัวเอง 
-   ดานพฤติกรรม : เคยใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผิวขาวกระจางใส 

และสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดดวยตัวเอง 
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การศึกษาเร่ือง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” ทําการสุม
ตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-Probability Random Sampling) แตจะใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เก็บขอมูลตามสถาบันศึกษา และ
หางสรรพสินคาตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ หางสรรพสินคายานสยาม สถานกวดวิชายาน
สยาม เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลาย 
 
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัย ผูจัดทําไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดวยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 100 ชุด กอน จากน้ันจึงเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน 
 
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาเร่ือง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑ
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” แบงเปน 2 ชนิด ตามรูปแบบการวิจัย 

 
4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเปนการต้ังคําถาม

ทั้งแบบปลายปดและปลายเปด แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง เปนการต้ังคําถามปลายปด ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
สวนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑที่เลือกใช ความถี่ในการใช สถานที่ในการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
สวนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

สวนที่ 3.1 แบบสอบถามสําหรับผูที่ใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับความถี่ในการใชผลิตภัณฑ สาเหตุที่เลือกใช และปญหาที่พบ

ในการใชผลิตภัณฑ 
สวนที่ 3.2 แบบสอบถามสําหรับผูที่รูจักแตไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม

พะเยา 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ไมเลือกใชผลิตภัณฑ ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ และ

โอกาสที่จะเลือกใชผลิตภัณฑ 
สวนที่ 3.3 แบบสอบถามสําหรับผูที่ไมรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ และโอกาสที่จะเลือกใชผลิตภัณฑ 
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สวนที่ 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
เก็บขอมูลเกี่ยวกับการรับขาวสารจากสื่อตางๆในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง ไดแก 

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา SMS โรงภาพยนตร งานแสดงสินคา (Event) แผน
พับ/โบรชัวร และอินเตอรเน็ต รวมถึงสื่อที่กลุมตัวอยางเลือกเปดรับในการหาขอมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับ
และผลิตภัณฑเพ่ือความสวยความงาม 

 
4.2 สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใชเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเปน

การต้ังคําถามแบบปลายเปด แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารการตลาด 
สวนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับภาพลักษณผลิตภัณฑ 
สวนที่ 4 : คําถามเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑ 
 

ตารางที่ 3-1    การใหคะแนนตามลําดับความสําคัญ 

ระดับความสาํคัญ คะแนน เทียบเปนคารอยละ 

มากที่สุด 5 1 

มาก 4 0.8 

ปานกลาง 3 0.6 

นอย 2 0.4 

นอยที่สุด 1 0.2 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาเร่ือง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” เปนการศึกษา
โดยใชการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ
ศึกษาถึงคุณลักษณะของผูใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในดานประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาและ
ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารการตลาดและแนว
ทางการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวของ เปนประโยชน และ
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หลากหลาย จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาสรุปผล เพ่ือนําไปเปนตัวกําหนดกลยุทธในการปรับภาพลักษณ
ผลิตภัณฑ และเปนแนวทางในการสื่อสารการตลาดตอไป โดยผลที่ไดจะนําไปประกอบกับขอมูลที่
คนควาเพ่ิมเติมจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และเว็บไซตตางๆ 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดทําการแยกขอมูลเพ่ือทําการ
ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือคํานวณหาคาสถิติตางๆที่ใชในการวิจัย จากน้ันผูศึกษาทําการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอ ดังน้ี 

- ขอมูลดานการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือเปนการอธิบาย
ลักษณะของขอมูลตางๆของผลที่ไดจากการทําการวิจัย เปนการแจกแจงความถี่โดยการนับจาก
จํานวนตัวอยาง โดยแจกแจงตามปจจัยตางๆแลวสรุปผลเปนตาราง นําผลมาวิเคราะหหาความ
เหมาะสม เพ่ือมาวางแผนหากลยุทธการตลาดที่เหมาะสมที่สุด 

- ขอมูลความรู ความเขาใจของกลุมเปาหมายตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

- ขอมูลดานทัศนคติของกลุมเปาหมายตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
7. การนําเสนอขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะนําเสนอขอมูลโดย
อธิบายลักษณะของขอมูลสวนตางๆของผลที่ไดจากการทําการวิจัย โดยใชคารอยละ (Percentage) 
แลวสรุปผลเปนตัวเลขออกมาในรูปของตารางและกราฟ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดแผนการทํา
การปรับภาพลักษณผลิตภัณฑ วางแผนการตลาด และกําหนดกลยุทธการสื่อสารในครั้งตอไป ให
เกิดผลตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังเอาไว 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา” ได
ทําการศึกษาโดยวิธีการวิจัย 2 รูปแบบ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ ทําการวิจัยจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว ปจจัยในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว การรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา และพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อ 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิจัยจากกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน โดยใชการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีเน้ือหา
เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารการตลาด และแนวทางการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของผลิตภัณฑ 

ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ตามรูปแบบการวิจัย 
สวนที่ 1 ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
สวนที่ 2 ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
สวนที่ 1 ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณไดนําเสนอเปน 4 สวนดังน้ี 
สวนที่ 1.1 ผลวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 1.2 ผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 
สวนที่ 1.3 ผลวิเคราะหขอมูลการรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา แบงเปน 

3 กลุม 
- ผูที่รูจัก เคยใช ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
- ผูที่ไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
- ผูที่ไมรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
สวนที่ 1.4 ผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
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สวนที่ 1.1 ผลวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4-1    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 100 100 
ชาย 0 0 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 100 
 
ตารางที่ 4-2    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
15-18 ป 13 13 
19-22 ป 25 25 
23-25 ป 62 62 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 23-25 ป คิดเปนรอยละ 
62 รองลงมาเปนอายุ 19-22 ป คิดเปนรอยละ 25 และกลุมอายุ 15-18 ป คิดเปนรอยละ 13 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-3    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษา 16 16 
ปวช./ปวส. 8 8 
ปริญญาตร ี 69 69 
สูงกวาปริญญาตร ี 7 7 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 16 และระดับปวช./
ปวส. คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-4    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 37 37 
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ตารางที่ 4-4    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ (ตอ) 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 7 
พนักงานบริษัทเอกชน 30 30 
พนักงานรับราชการ 5 5 
ธุรกิจสวนตัว 17 17 
อ่ืนๆ 4 4 

รวม 100 100 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ คือ แมบาน, รับจางอิสระ (Freelance) 

จากตารางที่ 4-4  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปน
รอยละ 30 รองลงมาเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 30 และธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 
17 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-5    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 15 15 
5,001-10,000 บาท 29 29 
10,001-15,000 บาท 22 22 
15,001-20,000 บาท 22 22 
มากกวา 20,000 บาท 12 12 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่มีรายได 5,001-10,000 
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาเปนผูที่มีรายได 10,001-15,000 บาท และ 15,001-
20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 22 
 
สวนที่ 1.2 ผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 
 
ตารางที่ 4-6    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

ผลิตภัณฑผลดัเซลลผิว จํานวน (คน) รอยละ 
ใช 92 92 
ไมใช 8 8 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-6  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 
คิดเปนรอยละ 92 รองลงมาเปนผูที่ไมใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว คิดเปนรอยละ 8 

 
ตารางที่ 4-7    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

เหตุผลที่ใช จํานวน (คน) รอยละ 
เพ่ือทําความสะอาดผิว 23 27.3 
เพ่ือใหผิวขาวกระจางใสขึ้น 56 62.9 
เพ่ือใหผิวเนียนนุมชุมช้ืน 28 33.7 
เพ่ือเตรียมผิวสําหรับบํารุง 10 13.5 

หมายเหตุ : ตอบไดหลายขอ (n=89) 

จากตารางที่ 4-7  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
เพื่อใหผิวขาวกระจางใสขึ้น คิดเปนรอยละ 62.9 รองลงมาคือเพ่ือใหผิวเนียนนุมชุมช้ืน คิดเปนรอย
ละ 33.7 และเพ่ือทําความสะอาดผิว คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-8    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอความขาวของผิวพรรณ 

ทัศนคติ จํานวน (คน) รอยละ 
เชื่อวาความขาวของผิวพรรณเปน
ปจจัยหลักของความสวยและ
บุคลิกภาพท่ีดูดี 

69 75.8 

ไมเชื่อวาความขาวของผิวพรรณ
เปนปจจัยหลักของความสวยและ
บุคลิกภาพท่ีดูดี 

22 24.1 

รวม 91 100 

จากตารางที่ 4-8  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเชื่อวาความขาวของผิวพรรณ
เปนปจจัยหลักของความสวยและบุคลิกภาพที่ดูดี คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาเปนผูที่ไมเช่ือวา
ความขาวของผิวพรรณเปนปจจัยหลักของความสวยและบุคลิกภาพที่ดูดี คิดเปนรอยละ 24.1 
 
ตารางที่ 4-9    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติผิวขาวในแบบที่ชอบ 

ทัศนคติ จํานวน (คน) รอยละ 
ขาวแบบเกาหลี 5 5.7 
ขาวอมชมพู 14 16 
ขาวแบบชาวเหนือ 2 2.3 
ขาวนุมชุมช้ืน 14 16 
ขาวใสสุขภาพดี 52 59.7 
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ตารางที่ 4-9    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติผิวขาวในแบบที่ชอบ (ตอ) 

ทัศนคติ จํานวน (คน) รอยละ 
รวม 87 100 

จากตารางที่ 4-9  พบวาผิวขาวสวยในแบบที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบคือผิว
ขาวใสสุขภาพดี คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมาคือผิวขาวอมชมพูและผิวนุมชุมช้ืน คิดเปนรอยละ 
16 
 
ตารางที่ 4-10    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่เคยใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวเพ่ือใหผิวขาว 

ผลิตภัณฑผลดัเซลลผิว จํานวน (คน) รอยละ 
เคยใช 72 78.2 
ไมเคยใช 20 21.7 

รวม 92 100 

จากตารางที่ 4-10  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่เคยใชผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวเพื่อใหผิวขาว คิดเปนรอยละ 78.2 รองลงมาเปนผูที่ไมเคยใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวเพ่ือให
ผิวขาว คิดเปนรอยละ 21.7 
 
ตารางที่ 4-11    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

ความถ่ีในการใช จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห 35 46 
2-3 ครั้งตอสัปดาห 34 44.7 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 5 6.5 
มากกวา 5 ครั้งตอสัปดาห 2 2.6 

รวม 76 100 

จากตารางที่ 4-11  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 
นอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 46 รองลงมาเปนผูที่ใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวเพ่ือผิวขาว 
2-3 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 44.7 และผูที่ใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวเพ่ือผิวขาว 4-5 ครั้งตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-12    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนผสมหลักของผลิตภัณฑผลัดเซลล
ผิวที่ใช 

สวนผสมหลัก จํานวน (คน) รอยละ 
สารสังเคราะห 16 17.7 
สารสกัดจากสมุนไพร 74 82.2 
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ตารางที่ 4-12    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนผสมหลักของผลิตภัณฑผลัดเซลล
ผิวที่ใช (ตอ) 

สวนผสมหลัก จํานวน (คน) รอยละ 
รวม 90 100 

จากตารางที่ 4-12 พบวาสวนผสมหลักของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใชคือ สารสกัดจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 82.2 รองลงมาเปนสาร
สังเคราะห คิดเปนรอยละ 17.7 
 
ตารางที่ 4-13    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
จากสารสังเคราะห 

เหตุผลทีเ่ลือกใช จํานวน (คน) รอยละ 
ใชแลวเห็นผล 10 45.4 
มีคนแนะนํา 10 45.4 
เช่ือถือในผูผลติ 9 40.9 
มีอยูที่บานอยูแลว 4 18.1 
อ่ืนๆ 1 4.5 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา  1 ขอ (n=22), อ่ืนๆ คือ หาซื้องาย ราคาไมแพง 

จากตารางที่ 4-13  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชผลิตภัณฑผลัดเซลล
ผิวจากสารสังเคราะหเพราะใชแลวเห็นผลและมีคนแนะนํา คิดเปนรอยละ 45.4 รองลงมาเปนผูที่
ใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวจากสารสังเคราะหเพราะเช่ือถือในผูผลิต คิดเปนรอยละ 40.9 
 
ตารางที่ 4-14    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวจากสมุนไพรธรรมชาติ 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
นาสนใจ 22 95.6 
คุณภาพไมนาเช่ือถือ 1 4.3 
ใชแลวไมนาจะเห็นผลจริง 1 4.3 
ดูเชย/ลาสมัย 0 0 
อ่ืนๆ 2 8.7 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n=23), อ่ืนๆ คือ เปนมิตรกับผิว ปลอดภัย 

จากตารางที่ 4-14  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
จากสมุนไพรธรรมชาตินาสนใจ คิดเปนรอยละ 95.6 รองลงมาเปนผูที่คิดวาผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
จากสมุนไพรธรรมชาติ เปนมิตรกับผิว ปลอดภัย คิดเปนรอยละ 8.7 และผูที่คิดวาผลิตภัณฑผลัดเซลล
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ผิวจากสมุนไพรธรรมชาติ คุณภาพไมนาเช่ือถือและใชแลวไมนาจะเห็นผลจริง คิดเปนรอยละ 4.3 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-15    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
สมุนไพรและสารสังเคราะห 

ทัศนคติ จํานวน (คน) รอยละ 
เชื่อวาผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
สมุนไพรมีประสิทธิภาพเทียบเทา
กับผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวจากสาร
สังเคราะห 

22 91.6 

ไมเชื่อวาผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
สมุนไพรมีประสิทธิภาพเทียบเทา
กับผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวจากสาร
สังเคราะห 

2 8.3 

รวม 24 100 

จากตารางที่ 4-15  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเชื่อวาผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
สมุนไพรมีประสิทธิภาพเทียบเทากับผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวจากสารสังเคราะห คิดเปนรอยละ 
91.6 รองลงมาคือผูที่ไมเช่ือวาผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวสมุนไพรมีประสิทธิภาพเทียบเทากับผลิตภัณฑ
ผลัดเซลลผิวจากสารสังเคราะห คิดเปนรอยละ 8.3 
 
ตารางที่ 4-16    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
จากสมุนไพรธรรมชาติ 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
สนใจ 21 87.5 
ไมสนใจ 0 0 
ไมแนใจ 3 12.5 

รวม 24 100 

จากตารางที่ 4-16  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่สนใจผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวจากสมุนไพรธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 87.5 รองลงมาเปนผูที่ไมแนใจในผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวจากสมุนไพรธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 12.5 
 
ตารางที่ 4-17    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนผสมของสมุนไพรในผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวที่ใช 

สวนผสม จํานวน (คน) รอยละ 
มะขาม 71 82.5 
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ตารางที่ 4-17    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสวนผสมของสมุนไพรในผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวที่ใช (ตอ) 

สวนผสม จํานวน (คน) รอยละ 
ขมิ้นชัน 47 54.6 
นํ้าผึ้ง 56 65.1 
ดินสอพอง 18 20.9 
เกลือ 47 54.6 
อ่ืนๆ 21 24.4 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n=86), อ่ืนๆ คือ วานหางจระเข นมสด 

จากตารางที่ 4-17  พบวาสวนผสมของสมุนไพรในผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใชคือ มะขาม คิดเปนรอยละ 82.5 รองลงมาเปน นํ้าผึ้ง คิดเปนรอยละ 65.1 
และขมิ้นชันกับเกลือ คิดเปนรอยละ 54.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-18    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรูปแบบของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใช 

รูปแบบของผลิตภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
ครีมบรรจุในกระปุก 46 50 
ครีมบรรจุในหลอดบีบ 25 27.1 
เม็ดขัดผิวผสมในสบูอัดกอน 2 2.1 
เม็ดขัดผิวผสมในครีมอาบนํ้า 5 5.4 
ผงขัดผิวบรรจุมาในซอง 11 11.9 
อ่ืนๆ 3 3.2 

รวม 92 100 
หมายเหตุ : อ่ืนๆคือ ซื้อสวนผสมมาทําเอง 

จากตารางที่ 4-18  พบวารูปแบบของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญใชเปนครีมบรรจุในกระปุก คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาเปน ครีมบรรจุในหลอดบีบ คิด
เปนรอยละ 27.1 และผงขัดผิวบรรจุมาในซอง คิดเปนรอยละ 11.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-19    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกกลิ่นของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใช 

กลิ่นของผลิตภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
ไมมีกลิ่น 4 4.4 
กลิ่นผลไม 15 16.4 
กลิ่นธรรมชาติตามวัตถุดิบที่ใช 60 65.9 
กลิ่นนํ้าหอม 12 13.1 

รวม 91 100 
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หมายเหตุ : กลิ่นธรรมชาติตามวัตถุดิบที่ใช เชน มะขาม ขมิ้น, กลิ่นนํ้าหอม เชน วานิลา ลาเวนเดอร 

จากตารางที่ 4-19  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวกลิ่น
ธรรมชาติตามวัตถุดิบที่ใช คิดเปนรอยละ 65.9 รองลงมาเปนกลิ่นผลไม คิดเปนรอยละ 16.4 และ
กลิ่นนํ้าหอม คิดเปนรอยละ 13.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-20    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงราคาของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่
ซื้อ 

ชวงราคา จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 100 บาท 25 27.1 
100-300 บาท 55 59.7 
300-500 บาท 11 11.9 
มากกวา 500 บาทขึ้นไป 1 1 

รวม 92 100 

จากตารางที่ 4-20  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
ในชวงราคา 100-300 บาท คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมาเปนผูที่ซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในชวง
ราคาตํ่ากวา 100 บาท คิดเปนรอยละ 27.1 และผูที่ซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในชวงราคา 300-500 
บาท คิดเปนรอยละ 11.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-21    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

สถานที ่ จํานวน (คน) รอยละ 
ซุปเปอรมารเกต 12 13 
เคานเตอรเครื่องสําอาง 4 4.3 
รานสะดวกซื้อ/7-11 4 4.3 
วัตสัน/บูทส 28 30.4 
รานขายผลิตภัณฑสมุนไพร 29 31.5 
อ่ืนๆ 15 16.3 

รวม 92 100 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ คือ อินเทอรเน็ต 

จากตารางที่ 4-21  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวท่ี
รานขายผลิตภัณฑสมุนไพร คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงคือผูที่ซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่วัตสัน/
บูทส คิดเปนรอยละ 30.4 และผูที่ซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวทางอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 16.3 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-22    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลที่ไดรับของผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวที่ใช 

แหลงขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
ไดรับการแนะนําจากคนรูจัก 28 31.1 
โฆษณาทางโทรทัศน 2 2.2 
โฆษณาทางวิทยุ 0 0 
โฆษณาในหนังสือพิมพ 0 0 
โฆษณาในนิตยสาร 7 7.7 
โฆษณาทางอินเทอรเน็ต 37 41.1 
อ่ืนๆ 16 17.7 

รวม 90 100 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ คือ รีวิวจากบล็อกเกอร 

จากตารางที่ 4-22  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลของผลิตภัณฑผลัด
เซลลผิวที่ใชผานโฆษณาทางอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาเปนผูที่ไดรับขอมูลของ
ผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใชผานการไดรับคําแนะนําจากคนรูจัก คิดเปนรอยละ 31.1 และผูที่ไดรับ
ขอมูลของผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ใชผานรีวิวจากบล็อกเกอร คิดเปนรอยละ 17.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-23    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณสมบัติในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ผลัดเซลลผิว 

คุณสมบัติ จํานวน (คน) รอยละ 
สวนผสม 85 85 
ตราผลิตภัณฑ 25 25 
ราคา 55 55 
กลิ่น 33 33 
บรรจุภัณฑ 32 32 
ความนาเช่ือถือของผูผลิต 56 56 
อ่ืนๆ 5 5 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n=100) 

จากตารางที่ 4-23  พบวาคุณสมบัติที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวคือสวนผสม คิดเปนรอยละ 85 รองลงมาเปนความนาเช่ือถือของผูผลิต คิด
เปนรอยละ 56 และราคา คิดเปนรอยละ 55 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-24    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ
ผลัดเซลลผิว 

ปจจัยที่มีอิทธพิล จํานวน (คน) รอยละ 
ตนเอง 71 72 
บุคคลในครอบครัว 4 5.1 
เพ่ือน 15 16.6 
โซเชียลมีเดีย 32 34.7 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n=98) 

จากตารางที่ 4-24  พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนตนเอง คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาเปนโซเชียลมีเดีย คิดเปนรอย
ละ 34.7 และเพ่ือน คิดเปนรอยละ 16.6 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 1.3 ผลวิเคราะหขอมูลการรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
ตารางที่ 4-25    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา 

การรับรูถึงผลติภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
รูจัก 61 61 
ไมรูจัก 39 39 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-25  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมที่รูจักผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 61 รองลงมาเปนกลุมที่ไมรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา คิดเปนรอยละ 39 
 
ตารางที่ 4-26    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลที่รูจักผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยา 

แหลงขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพ่ือน/คนรูจักแนะนํา 17 35.4 
อินเทอรเน็ต 47 81 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา  1 ขอ (n=58) 

จากตารางที่ 4-26  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่รูจักผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาจากอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 81 รองลงมาเปนผูที่รูจักผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาจากเพ่ือน/คนรูจักแนะนํา คิดเปนรอยละ 35.4 
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ตารางที่ 4-27    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่เคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

ผลิตภัณฑครมีสมุนไพร
มะขามพะเยา 

จํานวน (คน) รอยละ 

เคยใช 37 56.9 
ไมเคยใช 28 43 

รวม 65 100 

จากตารางที่ 4-27  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่เคยใชผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมาเปนผูที่ไมเคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 43 
 
ตารางที่ 4-28    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 

เหตุผลที่ใช จํานวน (คน) รอยละ 
เพ่ือน/คนรูจักแนะนํา 11 30.5 
สวนผสมจากสมุนไพร
ธรรมชาติ 

24 63.1 

ราคาถูก 19 50 
ใชแลวเห็นผลจริง 21 55.2 
ไมใชสารเคม/ีสารกันบูด 14 14.4 
กระแสในอินเทอรเน็ต 15 40.5 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n=-38) 

จากตารางที่ 4-28  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ใชผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาเพราะสวนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 63.1 รองลงมาเปนผู
ที่ใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเพราะใชแลวเห็นผลจริง คิดเปนรอยละ 55.2 และผูที่ใช
ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเพราะกระแสในอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 40.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-29    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 

ความถ่ีในการใช จํานวน (คน) รอยละ 
2-3 ครั้งตอสัปดาห 18 46.1 
1-2 ครั้งตอสัปดาห 10 25.6 
สัปดาหละครั้ง 5 12.8 
เดือนละครั้ง 6 15.3 

รวม 39 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-29  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ใชผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามโอทอป 2-3 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาเปนผูที่ใชผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามโอทอป 1-2 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 25.6 และผูที่ใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามโอทอปเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 15.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-30    จํานวน รอยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชองทางที่ซื้อผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 

ชองทางที่ซื้อ จํานวน (คน) รอยละ 
ศูนยจําหนายอยางเปน
ทางการ 

3 7.5 

รานขายผลิตภัณฑสมุนไพร 16 40 
ตัวแทนจําหนายใน
อินเทอรเน็ต 

20 50 

อ่ืนๆ 1 2.5 
รวม 40 100 

จากตารางที่ 4-30  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยาจากตัวแทนจําหนายในอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาเปนผูที่ซื้อผลิตภัณฑ
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยาจากรานขายผลิตภัณฑสมุนไพร คิดเปนรอยละ 40 และผูที่ผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาจากศูนยจําหนายอยางเปนทางการ คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-31    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่พบปญหาในการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา 

ปญหา จํานวน (คน) รอยละ 
พบ 12 30 
ไมพบ 28 70 

รวม 40 100 

จากตารางที่ 4-31  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมพบปญหาในการใช
ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาเปนผูที่พบปญหาในการใช
ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 30 
 
ตารางที่ 4-32    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของปญหาในการใชผลิตภัณฑ
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

ประเภทของปญหา จํานวน (คน) รอยละ 
เน้ือครีมหนักเกินไป 0 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-32    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของปญหาในการใชผลิตภัณฑ
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยา (ตอ) 

ประเภทของปญหา จํานวน (คน) รอยละ 
บรรจุภัณฑใชไมสะดวก 3 21.4 
เวลาใชคอนขางเลอะเทอะ 5 35.7 
มีกลิ่นฉุนเกินไป 0 0 
ใชแลวไมเห็นผล 1 7.1 
อ่ืนๆ 5 35.7 

รวม 14 100 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ คือ หาซื้อยาก 

จากตารางที่ 4-32  พบวาปญหาในการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือเวลาใชคอนขางเลอะเทอะและหาซื้อยาก คิดเปนรอยละ 35.7 
รองลงมาคือบรรจุภัณฑใชไมสะดวก คิดเปนรอยละ 21.4 
 
ตารางที่ 4-33    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นหากมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

รูปแบบผลิตภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
บรรจุมาในหลอดบีบ 20 51.2 
บรรจุมาในขวดปม 4 10.2 
บรรจุในกระปุกแนบมาพรอม
กับชอนตัก 

13 33.3 

อยากใหมีขนาดใหญขึ้น 2 5.1 
รวม 39 100 

จากตารางที่ 4-33  พบวาหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใหบรรจุมาในหลอดบีบ คิดเปนรอยละ 51.2 
รองลงมาคือบรรจุในกระปุกแนบมาพรอมกับชอนตัก คิดเปนรอยละ 33.3 และ บรรจุมาในขวดปม 
คิดเปนรอยละ 10.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-34    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่ปจจุบันยังใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา 

ผลิตภัณฑครมีสมุนไพร
มะขามพะเยา 

จํานวน (คน) รอยละ 

ใช 32 80 
ไมใชแลว 8 20 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-34    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่ปจจุบันยังใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา (ตอ) 

ผลิตภัณฑครมีสมุนไพร
มะขามพะเยา 

จํานวน (คน) รอยละ 

รวม 40 100 

จากตารางที่ 4-34  พบวาปจจุบันผูบริโภคสวนใหญยังใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยาอยู คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาเปนผูที่ไมไดใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา
แลว คิดเปนรอยละ 20 
 
สวนที่ 1.3.1 ผลวิเคราะหขอมูลการรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา สําหรับผูที่ไมใช
ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
ตารางที่ 4-35    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 

เหตุผลที่ไมใช จํานวน (คน) รอยละ 
ไมมั่นใจในคุณภาพ 1 4 
ภาพลักษณภายนอกดูไมนาใช 2 8.7 
หาซื้อไดยาก 18 64.2 
พอใจในผลิตภัณฑที่กําลังใช
อยู 

7 28 

รวม 28 100 

จากตารางที่ 4-35  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยาสวนใหญไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเพราะหาซ้ือไดยาก คิดเปนรอยละ 
64.2 รองลงมาไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเพราะพอใจในผลิตภัณฑที่กําลังใชอยู คิด
เปนรอยละ 28 และไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเพราะภาพลักษณภายนอกดูไมนาใช 
คิดเปนรอยละ 8.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-36    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 

ทัศนคติตอผลติภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
นาสนใจ 22 70.9 
ไมนาเช่ือถือ 2 6.4 
เชย/ลาสมัย 6 19.3 
ตลก 2 6.4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-36    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา (ตอ) 

ทัศนคติตอผลติภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
เฉยๆ 6 19.3 

จากตารางที่ 4-37  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยาสวนใหญมีทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาวานาสนใจ คิดเปนรอยละ 70.9 
รองลงมามีทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาวาเชย/ลาสมัย และเฉยๆ คิดเปนรอยละ 
19.3 

 
ตารางที่ 4-38    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่คิดจะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
คิดจะทดลองใช 27 84.3 
ไมคิดทดลองใช 5 15.2 

รวม 32 100 

จากตารางที่ 4-38  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยาสวนใหญคิดจะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 84.3 
รองลงมาเปนผูที่ไมคิดทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 15.2 
 
สวนที่ 1.3.2 ผลวิเคราะหขอมูลการรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา สําหรับผูท่ีไม
รูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
ตารางที่ 4-39    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 

ทัศนคติตอผลติภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 
นาสนใจ 24 41.3 
ไมนาเช่ือถือ 14 24.1 
เชย/ลาสมัย 22 37.9 
ตลก 1 1.7 
อ่ืนๆ 13 22.4 

จากตารางที่ 4-39  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยาสวนใหญมีทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาวานาสนใจ คิดเปนรอยละ 41.3 

   ส
ำนกัหอ
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รองลงมามีทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาวาเชย/ลาสมัย คิดเปนรอยละ 37.9 และมี
ทัศนคติตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาวาไมนาเช่ือถือ คิดเปนรอยละ 24.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-40    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง ที่คิดจะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา 

ความคิดเหน็ จํานวน (คน) รอยละ 
คิดจะทดลองใช 43 72.8 
ไมคิดทดลองใช 16 27.1 

รวม 59 100 

จากตารางที่ 4-40  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ไมรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยาสวนใหญคิดจะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 72.8 
รองลงมาเปนผูที่ไมคิดทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คิดเปนรอยละ 27.1 
 
สวนที่ 1.4 ผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
 
ตารางที่ 4-41    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

ประเภทสื่อ คะแนน
รวม 

รอยละ 

โทรทัศน 100 20 
วิทย ุ 5 1 
หนังสือพิมพ 15 3 
นิตยสาร 40 8 
ปายโฆษณา 25 5 
SMS 0 0 
โรงภาพยนตร 5 1 
งานแสดงสินคา (Event) 15 3 
แผนพับ/โบรชัวร 25 5 
อินเทอรเน็ต 395 79 

จากตารางที่ 4-41  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79 รองลงมาเปนสื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 20 และสื่อนิตยสาร คิดเปน
รอยละ 8 ตามลําดับ 
 
 

   ส
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ตารางที่ 4-42    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความเช่ือถือในกระแสบอกกัน
ปากตอปาก (Word-of-Mouth) ผานสื่ออินเทอรเน็ต 

ระดับความเชือ่ถือ จํานวน (คน) รอยละ 
มากที่สุด 10 10 
มาก 40 40 
ปานกลาง 45 45 
นอย 3 3 
นอยที่สุด 2 2 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-42  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเชื่อถือในกระแสบอกกันปาก
ตอปาก (Word-of-Mouth) ผานสื่ออินเทอรเน็ตอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45 
รองลงมาเปนผูที่มีความเช่ือถือในกระแสบอกกันปากตอปาก (Word-of-Mouth) ผานสื่ออินเทอรเน็ต
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40 และผูที่มีความเช่ือถือในกระแสบอกกันปากตอปาก (Word-of-
Mouth) ผานสื่ออินเทอรเน็ตอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 10 
 
ตารางที่ 4-43    จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลในการหาเคล็ดลับความงาม 

แหลงขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
อินเทอรเน็ต 81 81 
นิตยสาร 9 9 
หนังสือพิมพ 1 1 
แผนพับ/โบรชัวร 2 2 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (n=100) 

จากตารางที่ 4-43  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหาเคล็ดลับความงามผานทาง
อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 81 รองลงมาเปนนิตยสาร คิดเปนรอยละ 9 และแผนพับ/โบรชัวร คิด
เปนรอยละ 2 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2 ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพไดนําเสนอเปน 4 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 2.1 ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
สวนที่ 2.2 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารการตลาด 
สวนที่ 2.3 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับภาพลักษณผลิตภัณฑ 
สวนที่ 2.4 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑ 
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สวนที่ 2.1 ผลวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

จากการทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหสัมภาษณมีอายุระหวาง 20-25 ป โดยแบงออกเปน 
2 กลุม กลุมที่เคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา จํานวน 10 คน และกลุมที่ไมเคยใช
ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา จํานวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน เปนเพศหญิงทั้งหมด ผูให
สัมภาษณเปนนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน โดยทุกคนมีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตร ี

 
สวนที่ 2.2 ผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการสื่อสารการตลาด 

จากการทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหสัมภาษณสวนใหญมคีวามสนใจในเรื่องของสวนผสม
หลักที่เปนสมุนไพรของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนเรื่องของ
กระแสจากอินเทอรเน็ต และราคาที่ไมแพงเปนอันดับสุดทาย 
 
สวนที่ 2.3 ผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการปรบัภาพลักษณผลิตภัณฑ 

จากการทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหสัมภาษณมีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑของผลิตภัณฑใหใชงานไดงายขึ้น โดยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑจากเดิมที่เปนแบบครีมบรรจุใน
กระปุก ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีแนวความคิดใหเปลี่ยนบรรจุภัณฑเปนแบบครีมบรรจุในหลอดบีบ
แทน เน่ืองจากเน้ือผลิตภัณฑเปนเน้ือครีมที่มีความหนืดและความเหนียว การเปลี่ยนมาใชหลอดบีบ
แทนกระปุกจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานมากขึ้นกวาเดิม 

 
สวนที่ 2.4 ผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑ 

จากการทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหสัมภาษณที่เคยใชผลิตภัณฑสวนใหญรูสึกพอใจใน
ผลลัพธที่ไดลองใช โดยใหเหตุผลวา เมื่อลองใชครั้งแรกยังไมไดรูสึกวาผิวขาวข้ึนกวาเดิมเทาใดนัก แต
รูสึกวาผิวสะอาดและผิวมีความนุม ลื่นขึ้นกวาเดิม และเมื่อไดลองใชมาเปนระยะเวลาสักพักหน่ึง ก็เริ่ม
สังเกตไดวาผิวดูขาวกระจางใสมากขึ้นกวาแตกอน 

สําหรับผูที่ไมเคยใชผลิตภัณฑ สวนใหญมีความรูสึกวาอยากจะทดลองใช  โดยใหเหตุผล
วาผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยามีสวนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ จึงนาจะใหชวยปรับสี
ผิวใหขาวขึ้นไดโดยไมเปนอันตรายตอผิว อีกทั้งยังมีราคาที่ไมแพงจนเกินไปนัก 
 
วิเคราะหผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวางแผนการสรางแบรนดและวางแผนการสื่อสาร
การตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาน้ัน ผูวิจัยไดทําการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยางเปนวัยรุน 
อายุ 15-25 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน เปนการลงพ้ืนที่ตามสถานศึกษา
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และสถานที่ทํางาน เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของผูใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวในดานประชากรศาสตร 
ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยา และทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา และใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยมีกลุม
ตัวอยางเปนวัยรุนอายุ 20-25 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เพ่ือเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารการตลาด และแนวทางการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑ 

จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาสรุปผล เพ ื่อนําไปเปนตัวกําหนดกลยุทธในการสรางแบรนด และ
เปนแนวทางในการสื่อสารการตลาดตอไป โดยผลที่ไดจะนําไปประกอบกับขอมูลที่คนควาเพ่ิมเติมจาก
หนังสือ ตํารา เอกสาร และเว็บไซตตางๆ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่มีตอการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว และทัศนคติที่มีตอตราสินคาครีมสมุนไพรมะขามพะเยา โดยสามารถ
สรุปไดดังน้ี 

 
ขอมูลดานประชากรศาสตร 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 23-25 
ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เปนนักเรียนและนักศึกษา มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 
5,001-10,000 บาท 

 
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายสวนใหญใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่มี
สวนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญทําจากมะขามและนํ้าผึ้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผิวขาวกระจางใสเพราะคิดวาความขาวของผิวพรรณเปนปจจัยหลักของความสวยและบุคลิกภาพที่ดูดี
และมีทัศนคติผิวขาวในแบบที่ชอบคือ อยากใหผิวขาวใสสุขภาพดี สวนใหญใชผลิตภัณฑผลัดเซลลผิว
ประมาณ 1-2 คร้ังตอสัปดาห ใชบรรจุภัณฑรูปแบบครีมบรรจุในกระปุก กลิ่นธรรมชาติตามวัตถุดิบที่
ใช เชน กลิ่นมะขาม กลิ่นขมิ้นชัน ชวงราคาที่ซื้ออยูในชวง 100-300 บาท หาซื้อตามรานขาย
ผลิตภัณฑสมุนไพร โดยไดรับขอมูลของผลิตภัณฑที่ใชผานทางโฆษณาทางอินเทอรเน็ต คุณสมบัติที่ใช
พิจารณาในตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวคือ สวนผสม ความนาเช่ือถือของผูผลิต และราคา 
ตามลําดับ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวคือ ตนเอง รองลงมาเปนโซเชียล
มีเดียและเพ่ือน ตามลําดับ 

 
การรับรูถึงผลติภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายสวนใหญรูจักและเคยใชผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยา โดยรูจักผานทางอินเทอรเน็ต รองลงมาคือจากเพ่ือน/คนรูจักแนะนํา เหตุผลที่
เลือกใชเพราะสวนผสมที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติ โดยใช 2-3 ครั้งตอสัปดาห ซื้อผลิตภัณฑจาก
ตัวแทนจําหนายทางอินเทอรเน็ต ปญหาที่พบสวนใหญคือเวลาใชคอนขางเลอะเทอะ ซึ่งหากมีการ
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ กลุมผูบริโภคเปาหมายเลือกใหบรรจุมาในหลอดบีบ และสวนใหญ
ยังคงใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาอยูในปจจุบัน  

สําหรับกลุมผูบริโภคเปาหมายที่รูจักแตไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาสวน
ใหญเพราะหาซื้อไดยาก รองลงมาคือพอใจในผลิตภัณฑที่กําลังใชอยู แตคิดวาผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยาเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจและหากมีโอกาสก็อยากที่จะทดลองใช 

สําหรับกลุมผูบริโภคเปาหมายที่ไมรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาสวนใหญคิด
วาเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ รองลงมาคือ ผลิตภัณฑยังมีความเชยและลาสมัยอยู แตหากมีโอกาสก็
อยากที่จะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาดู 

 
พฤติกรรมการเปดรบัสื่อ 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายสวนใหญ เลือกเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตมา
เปนอันดับหน่ึง เน่ืองจากกลุมผูบริโภคเปาหมายคือกลุมวัยรุน สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่เขาถึงกลุม
วัยรุนไดงายที่สุด รองลงมาเปนสื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อ Mass จึงเปนสื่อที่ถูกเปดรับมากเปนอันดับที่
สอง สวนใหญคอนขางมีความเช่ือถือในกระแสบอกกันปากตอปาก (Word of Mouth) ผานทางสื่อ
อินเทอรเน็ตและนิยมหาเคล็ดลับและผลิตภัณฑเพ่ือความงามผานทางอินเทอรเน็ต เชนกัน 

 
แนวทางการสื่อสารการตลาด 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายใหความสนใจในเรื่องของ สวนผสมที่มา
จากสมุนไพรธรรมชาติและกระแสบอกกันปากตอปาก (Word of Mouth) ผานทางสื่ออินเทอรเน็ต 
หากใชสองประเด็นหลักที่กลาวไปขางตนมาเปนแกนหลักในการสื่อสารการตลาดจะสามารถดึงความ
สนใจของกลุมผูบริโภคเปาหมายไดเปนอยางดี 

 
แนวทางการปรับภาพลักษณผลิตภัณฑ 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายสวนใหญมีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑใหใชงานไดงายขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑจากเดิมที่เปนแบบครีม
บรรจุในกระปุก ใหเปลี่ยนบรรจุภัณฑเปนแบบครีมบรรจุมาในหลอดบีบแทนเพ่ือความสะดวกในการ
ใชงาน 

 
ความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑ 

ผลจากการวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายสวนใหญรูสึกวาผลิตภัณฑครีมสมุนไพร
มะขามพะเยามีความนาสนใจและอยากที่จะทดลองใช เน่ืองจากสวนผสมที่มาจากธรรมชาติ จึงเปน
เครื่องยืนยันไดวามีความออนโยนและไมทํารายผิว อีกทั้งยังราคาไมแพงจนเกินไป  
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บทท่ี  5 

กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

จากผลการวิจัยที่ไดจากการทําการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เราสามารถ
นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือใชในการวางแผนการสื่อสารการตลาด และนําขอมูลที่ไดมาปรับภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑ แกไขจุดดอย เสริมจุดเดนของผลิตภัณฑใหชัดข้ึน เพ่ือใหไดช้ินงานที่สมบูรณแบบ และ
นํามาเปนแนวทางในการสรางสรรคช้ินงาน เพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย ให
กลุมเปาหมายรับรูถึงภาพลักษณใหมของครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
วัตถุประสงคของการสื่อสาร (Communication Objective) 

1. การสรางการรับรู (Awareness) เพ่ือใหกลุมเปาหมายรับรูถึงภาพลักษณใหมของ
ครีมสมุนไพรมะขามพะเยาและเพ่ือสื่อแนวความคิดหลักไปยังกลุมเปาหมาย 

2. การสรางความเขาใจ (Knowledge) เพ่ือใหกลุมเปาหมายรับทราบถึงประโยชนที่จะ
ไดรับจากครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

3. การสรางความช่ืนชอบ (Liking) เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดความช่ืนชอบและเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ 
 
กลุมเปาหมายทางการตลาด (Target Marketing) 

ดานประชากรศาสตร (Demographic Profile) 
เปนขอมูลสถิติทางดานประชากร ซึ่งไดจากการสํารวจวิจัยโดยเบ้ืองตน ไดแก เพศ อายุ 

รายได อาชีพ เปนตน ซึ่งสามารถแบงลักษณะประชากรออก ดังน้ี 
- เพศ    : หญิง 
- อายุ    : 15-25 ป 
- รายได : ต้ังแต 1,500 บาท ขึ้นไปตอเดือน 
- อาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัท 
ดานจิตวิทยา (Psychographic Profile) 
กลุมเปาหมายของครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเปนวัยรุนผูหญิง ที่รักสวยรักงาม ให

ความสําคัญในเรื่องของหนาตาและผิวพรรณ ชอบเขาสังคม มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบสรรหาสิ่ง
ใหมๆอยูเสมอ เขาถึงเทคโนโลยีและเปดรับสิ่งตางๆรอบตัว 
 
คูแขง (Competitors) 

คูแขงของครีมสมุนไพรมะขามพะเยาแบงไดเปน 2 กลุมคือ คูแขงหลัก และคูแขงรอง 
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- คูแขงหลักของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา คือผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่มี
สวนผสมหลักของสมุนไพรเชนเดียวกับครีมสมุนไพรมะขามพะเยา อยางเชน สมุนไพรสุพฤกษา 

- คูแขงรองคือผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่มีสวนผสมของสารปรุงแตง/สารสังเคราะห
เปนสวนผสมหลัก อยางเชน Coffee Scrub จาก Skin Food  
 
สวนผสมทางการตลาด (4Ps) 

ผลิตภัณฑ (Product) : ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
ราคา (Price) : ขนาด 70 กรัม ราคา 35 บาท, 500 กรัม ราคา 160 บาท และ 1 

กิโลกรัม ราคา 300 บาท 
สถานที่จัดจําหนาย (Place) : ศูนยจําหนายอยางเปนทางการ, รานขายสินคาสมุนไพร, 

ตัวแทนจําหนายทางอินเทอรเน็ต 
การสงเสริมการขาย (Promotion) : ยังไมมีการสงเสริมการขายอยางเปนทางการ อาศัย

กระแสบอกกันปากตอปาก (Word-of-Mouth) ตามเว็บไซตตางๆทางอินเทอรเน็ตในการทําใหแบ-
รนดเปนที่รูจัก 
 
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths) 
- สวนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ 
- ไมใชสารเคมีและสารกันบูดในการผลิต 
- มีราคาไมแพง 
- ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับสี่ดาว ในโครงการสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion) ป พ.ศ. 2547 
จุดออน (Weaknesses) 
- ภาพลักษณที่ดูเชย ไมทันสมัย ของตราสินคา 
- บรรจุภัณฑคอนขางลําบากขณะใชงาน 
- ไมมีการสงเสริมการขาย 
โอกาส (Opportunities) 
- กระแสรักสุขภาพและคานิยมของการมีผิวขาวในปจจุบัน 
อุปสรรค (Threats) 
- การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑเพ่ือผิวขาวที่แขงขันกันสูง 
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การวางตําแหนงแบรนด (Brand Positioning) 

 

ภาพที่ 5-1 การวางตําแหนงแบรนด 
 
แนวคิดในการสื่อสารการตลาด  (Communication Concept) 

แนวความคิด (Concept) : Safety White,nice skin 
สโลแกน (Slogan) : เพ่ือนสาวสุดเปรี้ยว เซฟผิวขาวสุดสวย 
แนวความคิดหลัก (Key Message) : ผิวขาวสวยดวยเพ่ือนจากสมุนไพรธรรมชาติ 
โทนสี (Color Tone) : โทนสีสมและสีชมพู 
คาแรคเตอรของแบรนด (Brand Characteristic) : เปรี้ยว เก ทันสมัย  
 
กลยุทธการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

จากขอมูลที่ไดทําการศึกษาวิจัยทําใหสามารถนํามาวางแผนการสื่อสารการตลาด โดยมี
แนวคิดหลักในการสื่อสารคือ “ผิวขาวสวยดวยเพ่ือนจากสมุนไพรธรรมชาติ” ซึ่งแนวคิดน้ีมีที่มาจาก
การนําคุณประโยชนของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม ซึ่งคือการผลัดเซลลผิวทําใหผิวขาวกระจางใส
ขึ้น รวมเขากับจุดเดนของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามที่มีสวนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ จึง
ไมทํารายผิวเหมือนเปนมิตรกับผิว โดยจะเร่ิมจากแผนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณผลิตภัณฑจากการ
เริ่มปรับเปลี่ยนตราสินคา (Logo) และบรรจุภัณฑ (Package) ใหทันสมัยเขากับกลุมเปาหมายมากขึ้น 
แผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือการปรับภาพลักษณผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา แบงออกเปน 
2 ชวง 

 
1. ชวงเปดตัว (Introduction) เพ่ือใหกลุมเปาหมายรับรูถึงภาพลักษณใหมของครีม

สมุนไพรมะขามพะเยา สื่อที่ใช ไดแก โทนสี (Color Tone), ตราสินคา (Logo), บรรจุภัณฑ 
(Package), พรีเซนเตอรสินคา (Product Presenter), โฆษณาย่ัว (Teaser Advertising), คลิปวีดีโอ
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ฉบับเต็ม (Video Clip Full Version), เว็บแบนเนอร (Web Banner), โฆษณาทางนิตยสาร 
(Magazine Ad), การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) และการประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและ
อินสตาแกรม (Blogger&Instagram PR) 

เน้ือหาที่ใชในการนําเสนอในชวงแรกจะมีเน้ือหากระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความอยาก
รูและสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ โดยใชวิธีการนําเสนอผานทางโฆษณาย่ัว (Teaser 
Advertising) กลุมเปาหมายที่เกิดความสนใจสามารถเขาติดตามเรื่องราวโฆษณาฉบับเต็มผานทาง
คลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full Version) ในเว็บไซต โดยมีเว็บแบนเนอร (Web Banner) 
โฆษณาเว็บไซตหลักของแบรนดตามเว็บไซตความสวยความงามตางๆ และลงโฆษณาทางนิตยสาร 
(Magazine Ad)จากน้ันจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เพ่ือเปดตัวผลิตภัณฑและพรีเซนเตอร
สินคา (Product Presenter) ชวงสุดทายจะทําการสงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาไปใหกับ
บล็อกเกอรที่มีช่ือเสียงรวมถึงเซเลปบริต้ีในอินสตาแกรมรีวิวผลิตภัณฑให (Blogger&Instagram PR) 

 
2. ชวงสรางความผูกพัน (Keep-in-Touch) เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมกับแบรนด

และรูสึกผูกพันกับแบรนด สื่อที่ใชไดแก อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก (Infographic on Facebook), 
แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile Application), แอคเคาทหลักในทวิตเตอร (Twitter Official 
Account), แอคเคาทหลักในอินสตาแกรม (Instagram Official Account), แอคเคาทหลักใน
แอพพลิเคช่ันไลน (Line Application Official Account) และสต๊ิกเกอรไลน (Line Sticker) 

 
การสื่อสารการตลาดทั้ง 2 ชวง มีวัตถุประสงคเดียวกันคือ ใหกลุมเปาหมายรับรูและเกิด

ทัศนคติที่ดีตอแบรนด จากสื่อที่ใชในการสื่อสารการตลาดทั้งหมด เมื่อนํามาวางแผนและนําเสนอ
ออกไปในเวลาที่เหมาะสมก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวไดแนนอน 
 
เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 

เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา เลือกใช
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภค และตามแผนกลยุทธการสื่อสารการตลาด คือ 

1. เอกลักษณองคกร (Corporate Identity) ไดแก โทนสี (Color Tone), ตราสินคา 
(Logo), บรรจุภัณฑ (Package) และพรีเซนเตอรสินคา (Product Presenter) 

2. สื่อโทรทัศน (Television Commercial) ไดแก โฆษณาย่ัว (Teaser Advertising) 
และคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full Version) 

3. สื่อสิ่งพิมพ (Publication) ไดแก โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Ad) 
4. สื่อออนไลน (Online Media) ไดแก อินโฟกราฟฟกบนเฟสบุค (Infographic on 

Facebook), เว็บแบนเนอร (Web Banner), การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแก
รม (Blogger&Instagram PR), แอคเคาทหลักในทวิตเตอร (Twitter Official Account) และแอค
เคาทหลักในอินสตาแกรม (Instagram Official Account) 
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5. แอพพลิเคช่ัน (Application) ไดแก แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile 
Application), แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน (Line Application Official Account) และ
สต๊ิกเกอรไลน (Line Sticker) 

6. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ไดแก การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) 
เคร่ืองมือทั้งหมดใชในการวางแผนการสื่อสารการตลาดใหกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพร

มะขามพะเยาใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว โดยแตละสื่อมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
1. เอกลักษณองคกร (Corporate Identity) 

1.1 โทนสี (Color Tone) 

โทนสีที่เลือกใชในการผลิตช้ินงานในการสื่อสารการตลาดจะเปนโทนสีแนวสดใส โดยจะ
เลือกใชสีชมพูและสีสม เน่ืองจากทั้งสองสีเปนสีสันทีใ่หความรูสึกนารักสดใสแบบวัยรุน สื่อความรูสกึ
ถึงความเปนเด็กผูหญิงซึ่งตรงกับกลุมเปาหมายหลักของผลติภัณฑ และจะเพ่ิมความเขมของสีเขาไปใน
ทั้งสองสี ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับคาแรคเตอรของแบรนดคือ ความเปรี้ยว เก และทันสมัย โดย
อัตราสวนที่เลือกใชสีทั้งสองสีอยูในสวนที่เทากันคือ 50:50 

 
1.2 ตราสินคา (Logo) 

เน่ืองจากผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเดิม ไมมีตราสินคาเปนของตัวเอง ดังน้ัน
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการออกแบบตราสินคาของผลิตภัณฑเพราะตราสินคาเปนสวนหน่ึงของ
เอกลักษณองคกรจะทําใหกลุมเปาหมายสามารถจดจําแบรนดและผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยาได 

ทางผูจัดทําจึงไดทําการออกแบบตราสินคา โดยเนนถึงความเรียบงายแตจะใชโทนสีที่มี
ความสดใสเพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย มีการใชกรอบลอมรอบตัวหนังสือคําวา มะขาม
พะเยา ซึ่งเปนที่มาของตัวผลิตภัณฑ โดยใชกรอบที่มีความโคงเวาเพ่ือสื่อถึงความรูสึกอิสระเหมือน
วัยรุนที่รักความอิสระ  

 
1.3 บรรจุภัณฑ (Package) 

บรรจุภัณฑเกาของครีมสมุนไพรมะขามพะเยา เปนบรรจุภัณฑแบบครีมบรรจุมาใน
กระปุกสีชมพูออน มีขนาด 70 กรัม รอบตัวกระปุกเปนฉลากที่บอกถึงสวนผสมและคุณประโยชนของ
ตัวผลิตภัณฑ 

เหตุผลที่ตองทําการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑเน่ืองจากตัวเน้ือผลิตภัณฑเปนชนิดครีมที่มีทั้ง
ความเหนียวและความหนืดบรรจุมาในกระปุกขนาดเล็ก ทําใหเกิดความลําบากขณะใชงานและดวย
การออกแบบบรรจุภัณฑที่เชย ไมทันสมัย ทําใหกลุมเปาหมายบางสวนไมกลาซื้อผิตภัณฑมาใช 

ดังน้ันทางผูจัดทําจึงทําการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ โดยออกแบบใหบรรจุภัณฑมีความ
ทันสมัย และงายตอการใชงาน ดวยตัวเน้ือผลิตภัณฑที่เปนชนิดครีม บรรจุภัณฑแบบหลอดจึงมีความ
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เหมาะสมที่สุด ทําใหไมเลอะเทอะเปรอะเปอนขณะใชงาน ในการออกแบบลวดลายและฉลากบนตัว
บรรจุภัณฑจะเนนโทนสีชมพูและสีสมเพ่ือสื่อถึงความสดใส  

 
1.4 พรีเซนเตอรสินคา (Product Presenter) 

พรีเซนเตอรที่ครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเลือกมาใชในการสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆไป
ยังกลุมเปาหมาย ทางผูจัดทําไดเลือกใชตัวมาสคอตโดยออกแบบเปนรูปตัวการตูนมะขาม โดยใชช่ือวา 
มิสแทมแทม (Miss Tamtam) 

เหตุผลที่ใชมาสคอตของแบรนดเปนรูปตัวการตูนมะขามคือ เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
วัยรุนไดงายขึ้น และเลือกใชมะขามเพราะเปนสวนผสมหลักของตัวผลิตภัณฑ โดยการแตงตัวของมาส
คอตจะใสชุดราตรีเกาะอกสีสม รองเทาสนสูง เพ่ือสื่อถึงความเซ็กซี่ ขี้เลน และเขาถึงไดงาย 
 
 
2. สื่อโทรทัศน (Television Commercial) 

2.1 โฆษณาย่ัว (Teaser Advertising) 

โฆษณาย่ัว เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงแรก (Introduction) โฆษณา
จะเปนโฆษณาเรียกนํ้ายอยกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจ และเขาสืบหาขอมูลตามเว็บไซต
หลักที่ใหไวในตอนทายของโฆษณา โดยโฆษณาตัวน้ีมีแนวความคิดหลัก คือ ผิวขาวสวยดวยเพ่ือนจาก
สมุนไพรธรรมชาติ 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : ครีมสมุนไพรมะขามพะเยากําลังทําการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณใหม โดยผานแนวความคิดหลักวา ผิวขาวสวยดวยเพ่ือนจากสมุนไพรธรรมชาติ โดย
สามารถเข าชม วิ ธีป รับผิ วขาวแบบไมทํ าร ายผิ ว ไดทาง เ ว็บไซตหลักของทางผลิต ภัณฑ 
www.misstamtam.com 

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : ออกอากาศทางชองโทรทัศนสาธารณะ 
(Free TV) เปนเวลา 1 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2556 

 
2.2 คลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full Version) 

คลิปวีดีโอฉบับเต็ม เปนเคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงแรก เน้ือหาในคลิป
วีดีโอเปนเน้ือเร่ืองภาคตอจากโฆษณาย่ัวที่ออกอากาศผานทางชองโทรทัศนสาธารณะไปแลว สวน
แนวความคิดหลักของคลิปวีดีโอ คือ การปรับผิวพรรณใหขาวกระจางใสทําไดหลายวิธี และสามารถ
เลือกใชผลิตภัณฑไดหลายอยาง แตจะแนใจไดอยางไรวาผลิตภัณฑที่เลือกใชน้ัน ปลอดภัยและไมทํา
รายผิว ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเปนผลิตภัณฑผลัดเซลลผิวที่ชวยปรับสีผิวใหขาวขึ้นอยาง
ออนโยน ดวยสวนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา ชวยปรับสี
ผิวใหขาวขึ้นอยางออนโยน ดวยสมุนไพรจากธรรมชาติ เชน มะขาม นํ้าผึ้ง และไมใสสารเคมีและสาร
กันบูด จึงไมเปนอันตรายตอผิว 
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สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : โพสตคลิปวีดีโอลงในเว็บไซตหลักของทาง
ผลิตภัณฑ www.misstamtam.com เปนเวลา 3 เดือน ในชวงเดือน ธันวาคม 2556-กุมภาพันธ 
2557 

 
3. สื่อสิ่งพิมพ (Publication) 

โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Ad) 

โฆษณาทางนิตยสาร เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงแรก โดยจะลง
โฆษณาเปนรูปผูหญิงอาบนํ้าดูแลผิวพรรณและแตงหนาเสริมความงามดานขางเปนมาสคอตของแบ
รนด ดานบนและดานลางเปนขอความโฆษณาสโลแกน (Slogan) และคุณประโยชนของผลิตภัณฑ 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : เพ่ือนสาวผูชวยจากสมุนไพรในการดูแลผิวของ
ผูหญิงทุกคน 

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine 
Advertising) จะลงในนิตยสารแฟช่ันของวัยรุน เชน CLEO, Seventeen, ELLE โดยจะลงโฆษณา
เปนเวลา 6 เดือน ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2556-เมษายน 2557 

 
4. สื่อออนไลน (Online Media) 

4.1 อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก (Infographic on Facebook)  

อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงที่สอง โดยจะ
ใชเฟซบุกเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกันระหวางแบรนดกับกลุมเปาหมาย โดยคอนเทนตที่จะลง
ผานเฟซบุกจะจัดทําเปนอินโฟกราฟฟกเพ่ือดึงดูดความสนใจและใหงายตอการทําความเขาใจจาก
กลุมเปาหมาย รูปแบบของอินโฟกราฟฟกจะทําเปน 6 วิธีในการใชครีมสมุนไพรมะขามพะเยากับ
สวนผสมอ่ืนๆที่จะชวยในการบํารุงผิวแตกตางกันไป เชน การใชครีมมะขามพะเยากับโยเกิรตชวยลด
ความมัน กระชับรูขุมขน ใหผิวนุมนวลดูออนเยาว, ครีมมะขามพะเยากับนํ้าผึ้ง ชวยเติมความชุมช้ืน
ใหกับผิว, ครีมมะขามพะเยากับวานหางจระเข ชวยเพ่ิมความสดช่ืนแกผิว ลดเลือนจุดดางดํา และ
ความแหงกรานของผิว เปนตน 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : ผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาสามารถ
ประยุกตใชกับสวนผสมอ่ืนๆไดหลายวิธี เพ่ือชวยบํารุงผิวในจุดประสงคที่แตกตางกันไปตามความ
ตองการของแตละคน 

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : ลงอินโฟกราฟฟคบนเฟซบุก เปนระยะเวลา 
3 เดือน ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2557 

 
4.2 เว็บแบนเนอร (Web Banner) 

เว็บแบนเนอร เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงแรก ใชเพ่ือโฆษณา
เว็บไซตหลักของทางแบรนดตามเว็บไซตความสวยความงามตางๆ โดยรูปแบบการออกแบบของแบน
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เนอรจะใชมาสคอตของแบรนดเปนจุดเดน สวนโทนสีจะใชสีชมพูเปนหลกั ดานขางของแบนเนอรเปน
ขอความแนะนําผลิตภัณฑและสโลแกน (Slogan) 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : ครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเปนเพ่ือนจากธรรมชาติ
ที่จะชวยปรับผิวใหขาวกระจางใสอยางออนโยน 

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : ลงเว็บแบนเนอรตามเว็บไซตเกี่ยวกับความ
สวยความงามตางๆ ไดแก www.jeban.com และ www.pantip.com หองโตะเครื่องแปง เปน
ระยะเวลา 3 เดือน ในชวงเดือนธันวาคม 2556-กุมภาพันธ 2557 

 
4.3 การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแกรม (Blogger&Instagram PR) 

การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแกรม เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร
การตลาดในชวงแรก โดยจะใชวิธีการสงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาไปใหกับบล็อกเกอรและ
บุคคลที่มีช่ือเสียงในอินสตาแกรม เพ่ือใหเขียนรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา การ
ประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแกรมจะเปนการชวยเพ่ิมการรับรูของผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาใหมากขึ้น เน่ืองจากบล็อกเกอรและบุคคลที่มีช่ือเสียงในอินสตาแกรมจะมีกลุม
บุคคลที่ช่ืนชอบทัศนคติและติดตามลักษณะการใชชีวิต (Life Style) ของพวกเขาอยูมาก  

แนวความคิดหลัก (Key Message) : เปดตัวผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาใหเปน
ที่รูจักในสื่อออนไลน 

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : ประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและ
อินสตาแกรม เปนระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนธันวาคม 2556 

 
4.4 แอคเคาทหลักในทวิตเตอร (Twitter Official Account) 

แอคเคาทหลักในทวิตเตอร เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงที่สอง โดย
จะทําการสรางแอคเคาทหลักของทางแบรนดในเว็บไซต www.twitter.com เพ่ือเปนอีกหน่ึงชองทาง
ในการติดตอสื่อสารกันระหวางแบรนดกับกลุมเปาหมาย โดยคอนเทนตหลักๆจะสื่อสารผานตัวมาส
คอตของแบรนด โดยใหความรูในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเพ่ือผิวขาวกระจางใส รวมถึงการ
ประชาสัมพันธขาวสารจากทางแบรนดไปยังกลุมเปาหมาย เชน เมื่อมีโปรโมช่ันดีๆนาสนจากทางแบ-
รนด เปนตน 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : สื่อสารกับกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาอยางตอเน่ือง 

สถานที่ และช ว ง เวลา  (Location&Timing)  : สร า งแอคเคาทหลัก ใน เ ว็บไซต 
www.twitter.com เปนระยะเวลา 3 เดือน ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2557 

 
4.5 แอคเคาทหลักในอินสตาแกรม (Instagram Official Account) 

แอคเคาทหลักในอินสตาแกรม เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงที่สอง 
โดยจะทําการสรางแอคเคาทหลักของทางแบรนดในเว็บไซต www.instagram.com เพ่ือเปนอีกหน่ึง
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ชองทางในการติดตอสื่อสารกันระหวางแบรนดกับกลุมเปาหมาย โดยคอนเทนตหลักๆจะเปนการโพ-
สตรูปภาพพรอมทั้งคําบรรยายที่เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณใหขาวกระจางใส เน่ืองจากวิธีการใชงาน
ของอินสตาแกรมเปนการแชรรูปภาพโดยสวนใหญ จึงเปนอีกหน่ึงชองทางที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารผานรูปภาพไปยังกลุมเปาหมาย 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : สื่อสารกับกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑครีม
สมุนไพรมะขามพะเยาผานการแชรรูปภาพและคําบรรยายอยางตอเน่ือง 

สถานที่ และช ว ง เวลา  (Location&Timing)  : สร า งแอคเคาทหลัก ใน เ ว็บไซต 
www.instagram.com เปนระยะเวลา 3 เดือน ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2557 
 
5. แอพพลิเคชั่น (Application) 

5.1 แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile Application) 

แอพพลิเคช่ันบนมือถือ เปนเคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงที่สอง โดยสราง
แอพพลิเคช่ันช่ือวา Miss Tamtam Secret การใชงานเปนการแชรขอมูลเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณ
ตางๆของผูใชงานแอพพลิเคช่ัน จะมีฟงกชันใหสรางโพรไฟล (Profile) สวนตัวของแตละคนเพ่ือแชร
ขอมูลเคล็ดลับการดูแลผิวใหกับเพ่ือนๆที่ใชงานแอพพลิเคช่ันดวยกัน  

แนวความคิดหลัก (Key Message) : ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมกับแบรนดและเพ่ือนๆ
ที่มีทัศนคติและลักษณะการใชชีวิตคลายๆกันผานการใชงานของแอพพลิเคช่ัน  

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : ดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไดเปนระยะเวลา 
3 เดือน ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2557 

 
5.2 แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน (Line Application Official Account) และสต๊ิกเกอร

ไลน (Line Sticker) 

แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน และสต๊ิกเกอรไลน เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร
การตลาดในชวงที่สอง โดยสรางแอคเคาทหลักของทางแบรนดในแอพพลิเคช่ันไลน เพ่ือสื่อสารขอมูล
ขาวสารตางๆของทางแบรนด และเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณใหขาวกระจางใสไปยังกลุมผูใช
แอพพลิเคช่ันไลน นอกจากน้ีจะทําการออกแบบสต๊ิกเกอรไลน เปนคาแรคเตอรตางๆของมาสคอตของ
แบรนดเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูใชงานและเพ่ือใหกลุมเปาหมายรูสึกมีสวนรวมกับแบรนด 

แนวความคิดหลัก (Key Message) : ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมกับแบรนดผานสง
ขอความผานทางแอพพลิเคช่ันไลนและการดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลน 

สถานที่และชวงเวลา (Location&Timing) : สรางแอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน
และเปดใหดาวนโหลดสต๊ิกเกอรไลนเปนระยะเวลา 1 เดือน คือเดือนเมษายน 2557 

 
6. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

กิจกรรมพิเศษ (Event) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.instagram.com/
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กิจกรรมพิเศษ เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดในชวงแรก มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปดตัวผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาและมาสคอตของทางแบรนด โดยจะจัดข้ึนที่
หางสรรพสินคาสยามพารากอน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีการเชิญดารา บล็อกเกอรความงาม และ
บุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการสังคมเขารวมงาน ภายในงานจะประกอบไปดวยกิจกรรมมากมาย เชน การ
เชิญคูเพ่ือนซี้ในวงการบันเทิงขึ้นมาพูดคุยบนเวที เพ่ือแชรเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณในแบบฉบับของ
ตนเอง การเปดตัวและเชิญบุคคลผูเขารวมงานถายรูปรวมกับมาสคอตของแบรนด นอกจากน้ีภายใน
งานจะมีการเสิรฟของวางและเคร่ืองด่ืมที่แปรรูปมาจากมะขาม เชน มาการองรสมะขาม, นํ้ามะขาม 
ใหแกผูเขารวมงาน ในชวงสุดทายของการจัดงาน จะทําการแจกผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา
ขนาดทดลองใหแกผูเขารวมงานไดนํากลับไปทดลองใชที่บาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบชิ้นงานในสวนของเอกลักษณองคกร (Corporate Identity) 

 

 

1.2   ตราสินคา (Logo) 

 

ภาพที่ 5-2    ตราสินคาผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

 

 

1.3   บรรจุภัณฑ (Package) 

 

ภาพที่ 5-3    บรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-4    บรรจุภัณฑใหมของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

 
1.4   พรีเซนเตอรสินคา (Product Presenter) 

 

ภาพที่ 5-5    พรีเซนเตอรของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบชิ้นงานในสวนของสื่อโทรทัศน (Television Commercial) 

2.1 โฆษณาย่ัว (Teaser Advertising) : ความยาว 15 วินาที 

 

 

 

ภาพที่ 5-6    สตอรี่บอรดโฆษณาย่ัว (Teaser Advertising Storyboard) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-6    สตอรี่บอรดโฆษณาย่ัว (Teaser Advertising Storyboard) (ตอ) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-6    สตอรี่บอรดโฆษณาย่ัว (Teaser Advertising Storyboard) (ตอ) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2 คลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full Version) : ความยาว 45 วินาที 

 

 

 

ภาพที่ 5-7    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Storyboard) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Storyboard) (ตอ) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Storyboard) (ตอ) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Storyboard) (ตอ) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Storyboard) (ตอ) 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบชิ้นงานในสวนของสื่อสิ่งพิมพ (Publication) 

โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Advertising) 

 

ภาพที่ 5-8    โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Advertising) (1) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 

ภาพที่ 5-9    โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Advertising) (2) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบชิ้นงานในสวนของสื่อออนไลน (Online Media) 

4.1   อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก (Infographic on Facebook) 

 

ภาพที่ 5-10    อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก (Infographic on Facebook) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-10    อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก (Infographic on Facebook) (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2   เว็บแบนเนอร (Web banner) 

 

 

ภาพที่ 5-11    เว็บแบนเนอร (Web Banner) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3   การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแกรม (Blogger&Instagram PR) 

 

 

ภาพที่ 5-12    การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแกรม (Blogger&Instagram PR)  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-12    การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและอินสตาแกรม (Blogger&Instagram PR) 
(ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.4   แอคเคาทหลักในทวิตเตอร (Twitter Official Account) 

 

ภาพที่ 5-13    แอคเคาทหลักในทวิตเตอร (Twitter Official Account) 

 

4.5   แอคเคาทหลักในอินสตาแกรม (Instagram Official Account) 

 

ภาพที่ 5-14    แอคเคาทหลกัในอินสตาแกรม (Instagram Official Account) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบชิ้นงานในสวนของสื่อแอพพลิเคชั่น (Application) 

5.1 แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile Application) 

 

 

ภาพที ่5-15    แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile Application) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่5-15    แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile Application) (ตอ) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2   แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน (Line Application Official Account) และสต๊ิกเกอรไลน 
(Line Sticker) 

 

 

ภาพที่ 5-16    แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน (Line Application Official Account) และ
สต๊ิกเกอรไลน (Line Sticker) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-16    แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน (Line Application Official Account) และ
สต๊ิกเกอรไลน (Line Sticker)  (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบชิ้นงานในสวนของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

กิจกรรมพิเศษ (Event) 

 

 

 

ภาพที่ 5-17    กิจกรรมพิเศษ (Event) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางการดําเนินงาน (Action Plan) 

ตารางที่ 5-1   แผนการดําเนินงาน 

สื่อ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โฆษณาย่ัว (Teaser Advertising)       

คลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full 
Version) 

      

เว็บแบนเนอร (Web Banner)       

โฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Ad)       

การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)       

การประชาสัมพันธผานทางบล็อกเกอรและ
อินสตาแกรม (Blogger&Instagram PR) 

      

อินโฟกราฟฟกบนเฟซบุก (Infographic on 
Facebook) 

      

แอพพลิเคช่ันบนมือถือ (Mobile 
Application) 

      

แอคเคาทหลักในทวิตเตอร (Twitter 
Official Account) 

      

แอคเคาทหลักในอินสตาแกรม (Instagram 
Official Account) 

      

แอคเคาทหลักในแอพพลิเคช่ันไลน (Line 
Application Official Account) 

      

สต๊ิกเกอรไลน (Line Sticker)       

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทท่ี  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการสรางแบรนดผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา และวางแผน
การสื่อสารการตลาดใหกลุมเปาหมายรับรูถึงภาพลักษณใหมของผลิตภัณฑ พรอมกับเกิดความสนใจ
ในตัวผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา โดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาวางแผนการ
สื่อสารการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ในสวนของการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายเฉพาะผูที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนแคกลุมเปาหมายเพียงกลุมเล็กๆจากกลุมเปาหมายทั้งหมด ถาหากในอนาคต
มีการวิจัยกลุมเปาหมายขยายออกไปในตางจังหวัด ก็จะเปนการเปดรับฟงความคิดเห็นใหมๆของ
กลุมเปาหมายเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการขยายตลาดใหกับผลิตภัณฑ
ตอไป 

2. ในสวนของการวางแผนการสื่อสารการตลาด  ในอนาคตสื่อที่จะสามารถนํามาเปน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เปนสื่อใหม และมีความนาสนใจนาจะมีจํานวนที่เพ่ิมข้ึน การเลือกใช
สื่อใหมๆก็สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมวัยรุนไดอยางดี ทําใหผลิตภัณฑเปน
ที่พูดถึงและถูกเลือกใชมากขึ้น 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบงานสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 

ภาพที่ ก-1    สตอรี่บอรดโฆษณาย่ัว (Teaser Advertising Storyboard) 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ ก-2    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full Version Storyboard) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ ก-2    สตอรี่บอรดคลิปวีดีโอฉบับเต็ม (Video Clip Full Version Storyboard) (ตอ) 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนา 
การปรับภาพลักษณของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
 
คําชี้แจง 

- แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงในวิชา 803403 จุลนิพนธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาขา นิเทศศาสตร เอก โฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็น เพ่ือไปเปนขอมูลในการปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา 

- จะเก็บขอมูลในแบบสอบถามไวเปนความลับและไมนําไปใชเพ่ือการอ่ืนอยางเด็ดขาด 
- แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน กรุณาตอบทุกคําถาม โดยใสเคร่ืองหมาย  หรือ

ตัวเลข   หนาขอความที่เลือกและเติมขอความในชองวาง 
 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
1.1 เพศ 

(   )  หญิง   (   )  ชาย 

1.2 อายุ 
(   )  15 – 18 ป   (   )  19 – 22 ป 
(   )  23 – 25 ป 

1.3 ระดับการศึกษา 
(   )  มัธยมศึกษา  (   )  ปวช./ปวส. 
(   )  ปริญญาตรี   (   )  สูงกวาปริญญาตรี 
 

1.4 อาชีพ 
(   )  นักเรียน/นักศึกษา   (   )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(   )  พนักงานบริษัทเอกชน  (   )  พนักงานรับราชการ 

(   )  ธุรกิจสวนตัว   ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
 

1.5 รายไดตอเดือน 
(   )  ตํ่ากวา 5,000 บาท   (   )  5,001 – 10,000 บาท 
(   )  10,001 – 15,000 บาท    (   )  15,001 – 20,000 บาท 
(   )  มากกวา 20,000 บาท 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑขัดผิว 
2.1 ปกติทานนิยมใชผลิตภัณฑในการขัดผิวหรือไม 

(   )  ใช    (   )  ไมใช (ขามไปตอบขอ 2.19) 

2.2 เหตุผลใดบางที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑขัดผวิ (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

(โปรดระบุคําตอบเปนตัวเลข เชน มากที่สุด=5, มาก =4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอย
ที่สุด=1 ) 

(   )  เพ่ือทําความสะอาดผิว  (   )  เพ่ือใหผวิขาวกระจางใสขึ้น 

(   )  เพ่ือใหผวิเนียนนุมชุมช้ืน  (   )  เพ่ือเตรียมผิวสําหรับบํารุงในขั้นตอไป 

 2.3   ทานคิดวาความขาวของผิวพรรณเปนปจจัยหลักของความสวย หรือบุคลิกภาพที่ดูดี  หรือไม 

(   ) ใช                                               (   )  ไมใช (ขามไปตอบขอ 2.5  ) 

2.4   ทานคิดวาผิวขาวสวยในอุดมคติหรือผิวขาวแบบที่ทานช่ืนชอบเปนอยางไร 

(   )  ขาวแบบเกาหลี         (   )  ขาวอมชมพู 

(   )  ขาวแบบชาวเหนือ     (   )  ขาวนุมชุมช่ืน 

(   )  ขาวใสสขุภาพดี        ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
2.5   ทานเคยใชผลิตภัณฑขดัผิวดวยวัตถุประสงคเพ่ือผิวขาวหรือไม  

(   ) เคย                                    (   )  ไมเคย (ขามไปตอบขอ 2.7) 

2.6   ทานใชผลิตภัณฑในการขัดผิวเพ่ือผิวขาวบอยเพียงไรใน 1 สัปดาห 
(   )  นอยกวา 2 ครั้ง   (   )  2-3 ครั้ง 
(   )  4-5 ครั้ง             (   )  มากกวา 5 ครั้ง 

2.7   สวนผสมหลักของผลิตภัณฑขัดผิวที่ทานใช 
(   )  สารปรุงแตง/สารสังเคราะห  (   )  สารสกัดจากสมุนไพร (ขามไปตอบขอ 
2.12 ) 

 
2.8    เหตุผลที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑขัดผวิที่มีสวนผสมหลักเปนสารปรุงแตง/สารสังเคราะห  
        (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

(   )  ใชแลวเห็นผล   (   )  มีคนแนะนํา 
(   )  เช่ือถือในผูผลิต  (   )  มีอยูที่บานอยูแลว 
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

2.9 ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑขัดผิวที่มีสวนผสมหลักจากสมุนไพรธรรมชาติ  
(ตอบไดมากกวา1ขอ) 

(   )  นาสนใจ        (   )  คุณภาพไมนาเช่ือถือ 
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(   )  ใชแลวไมนาจะเห็นผลจริง (   )  ดูเชย/ลาสมัย 
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

2.10   ทานเช่ือหรือไมวาผลิตภัณฑขัดผิวที่มีสวนผสมหลกัจากสมุนไพรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ
เทียบเทา กับผลิตภัณฑขัดผิวที่มีสวนผสมหลักจากสารปรงุแตง/สารสังเคราะห 
(   )  เช่ือ                       (   )  ไมเช่ือเพราะ____________________ 

2.11 หากมีผลิตภัณฑขัดผิวที่มีสมนุไพรธรรมชาติเปนสวนผสมหลัก มีกระแสพูดถึงวาใชแลวไดผล  
และกําลังไดรับความนิยม ทานมีความสนใจหรือไม 
(   )  สนใจ            (   )  ไมสนใจเพราะ____________________ 

(   )  ไมแนใจ  
2.12 ผลิตภัณฑขัดผวิสมุนไพรที่ทานเคยใช มีสวนผสมของสมุนไพรอะไรเปนหลักบาง  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
    (   )  มะขาม                      (   )  ขมิ้นชัน 

(   )  นํ้าผึ้ง                         (   )  ดินสอพอง 

(   )  เกลือ                         (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________ 

2.13 จากขอที่แลว สมุนไพรที่ทานคิดวา ใหผลในเรื่องของผิวขาวมากที่สุด คืออะไร โปรดระบุ  
___________________________________________________________  

2.14  รูปแบบของผลิตภัณฑขัดผิวที่ทานนิยมใช 
(   )  ครีมบรรจุในกระปุก  (   )  ครีมบรรจุในหลอดบีบ 
(   )  เม็ดขัดผวิผสมในสบูอัดกอน   (   )  เม็ดขัดผวิผสมในครีมอาบนํ้า 
(  )  ผงขัดผิวบรรจุมาในซอง    (  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

2.15  ทานนิยมใชผลิตภัณฑขัดผิวกลิ่นใด 

(   )  ไมมีกลิ่น                   (   )  กลิ่นผลไม 
(   )  กลิ่นธรรมชาติตามวัตถุดิบที่ใช เชน มะขาม,ขมิ้น 
(   )  กลิ่นนํ้าหอมเชน กลิ่นวานิลา,กลิ่นลาเวนเดอร 

2.16  ผลิตภัณฑขัดผิวที่ทานเลือกซื้อแตละครั้งอยูในชวงราคาเทาใด 
(   )  ตํ่ากวา 100 บาท        (   )  100-300 บาท 
(   )  300-500 บาท                   (   )  มากกวา 500 บาทขึ้นไป 

2.17  สวนใหญทานเลือกซื้อผลิตภัณฑขัดผวิจากที่ไหน 
(   )  ซุปเปอรมาเกต          (   )  เคานเตอรเครื่องสําอาง 
(   )  รานสะดวกซื้อ/ 7-11            (   )  Watsons/Boots 
(  )  รานขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพร (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________________ 
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2.18  ทานรับทราบขอมูลของผลิตภัณฑขัดผิวที่ใชจากแหลงใด 
(   )  ไดรับการแนะนําจากคนรูจัก (   )  โฆษณาทางโทรทัศน 
(   )  โฆษณาทางวิทยุ                 (   )  โฆษณาในหนังสือพิมพ 
(   )  โฆษณาในนิตยสาร              (   )  โฆษณาทางอินเตอรเน็ต 

(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

2.19  หากทานตองการซื้อผลิตภัณฑขัดผิว คุณสมบัติใดบางที่ทานใชพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ 

(   )  สวนผสม                               (   )  ตราผลิตภัณฑ 
(   )  ราคา                                       (   )  กลิ่น 
(   )  บรรจุภัณฑ                               (   )  ความนาเช่ือถือของผูผลิต 

(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

2.20  ทานคิดวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขัดผิว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(โปรดระบุคําตอบเปนตัวเลข เชน มากที่สุด=5, มาก =4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1) 

       (   )  ตนเอง                                    (   )  บุคคลในครอบครัว 

(   )  เพ่ือน                                      (   )  Social Media  
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

 
ตอนที่ 3   แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูถึงผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 
3.1   ทานรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาหรือไม 

(   )  รูจัก    (   )  ไมรูจัก (ขามไปตอบหนาที่ 7 สวนที่ 3.2) 

3.2   ทานรูจักผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาจากที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (โปรดระบุคําตอบเปนตัวเลข เชน มากที่สุด=5, มาก =4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1 ) 

(   )  เพ่ือน/คนรูจัก แนะนํา  (   )  อินเตอรเน็ต 
       (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.3   ทานเคยใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาหรือไม 
(   )  เคยใช   (   )  ไมเคยใช (ขามไปตอบหนาที่ 6 สวนที่ 3.1) 

3.4   ทานเลือกใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาเพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

(โปรดระบุคําตอบเปนตัวเลข เชน มากที่สุด=5, มาก =4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1) 

(   )  เพ่ือน/คนรูจัก แนะนํา  (   )  สวนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 
(   )  ราคาถูก                     (   )  ใชแลวเห็นผลจริง 
(   )  ไมใชสารเคมี/สารกันบูด                (    ) กระแสในอินเตอรเน็ท  
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3.5   ความถี่ในการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

(   )  2-3 ครั้ง/ สัปดาห       (   )  1-2 ครั้ง/สัปดาห 
(   )  สัปดาหละคร้ัง               (   )  เดือนละครั้ง 

3.6   ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาจากที่ใด 
(   )  ศูนยจําหนายอยางเปนทางการ    (   )  รานขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพร 

        (   )  ตัวแทนจําหนายในอินเตอรเน็ต    (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
        
3.7   ทานพบปญหาในการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาหรือไม 

(   )  พบ    (   )  ไมพบ (ขามไปตอบขอที่ 3.9) 

3.8   ปญหาใดที่ทานพบจากการใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา 

(   )  เน้ือครีมหนักเกินไป               (   )  บรรจุภัณฑใชไมสะดวก 
(   )  เวลาใชคอนขางเลอะเทอะ       (   )  มีกลิ่นฉุนเกินไป 
(   )  ใชแลวไมเห็นผล                 (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.9   หากมีการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา ทานอยากจะให
เปนไปในรูปแบบใด 

(   )  บรรจุมาในหลอดบีบ             (   )  บรรจุมาในขวดปม 
(   )  บรรจุในกระปุกแนบมาพรอมกับชอนตัก                
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.10  ปจจุบันทานยังใชครีมสมุนไพรมะขามพะเยาอยูหรือไม 

(   ) ใช  ( ขามไปตอบตอนที่4 ) 

(   ) ไมใชแลว เพราะ_____________________________________________________ 

 
สวนที่ 3.1 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูถึงผลิตภัณฑสําหรับผูที่รูจักแตไมไดใชครีมสมุนไพร
มะขามพะเยา 
3.1.1 เพราะเหตุใดทานถึงไมใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       (โปรดระบุคําตอบเปนตัวเลข เชน มากที่สุด=5, มาก =4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1 ) 

(   )  ไมมั่นใจในคุณภาพ   (   )  ภาพลักษณภายนอกดูไมนาใช 
(   )  หาซื้อไดยาก                      (   )  พอใจในผลิตภัณฑที่กําลังใชอยู 
(   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.1.2 ทานเห็นผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาแลวรูสึกอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(   )  นาสนใจ    (   )  ไมนาเช่ือถือ 
(   )  เชย/ลาสมัย    (   )  ตลก 
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(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 

3.1.3 ทานมีความคิดที่จะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาหรือไม เพราะอะไร 
(   )  ใช เพราะ 

_______________________________________________________________ 

 (   )  ไมใช เพราะ 
_______________________________________________________________ 

 
สวนที่ 3.2   แบบสอบถามเก่ียวกับการรบัรูถึงผลิตภัณฑสําหรบัผูที่ไมรูจักครีมสมุนไพรมะขาม
พะเยา 

 
3.2.1 ทานเหน็ผลิตภัณฑครมีสมุนไพรมะขามพะเยาแลวรูสึกอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   )  นาสนใจ    (   )  ไมนาเช่ือถือ 
(   )  เชย/ลาสมัย    (   )  ตลก 
(   ) อ่ืนๆ 

3.2.2  ทานมีความคิดที่จะทดลองใชผลิตภัณฑครีมสมุนไพรมะขามพะเยาหรือไม เพราะอะไร 
(   )  ใช เพราะ 
_____________________________________________________________ 

(   )  ไมใช เพราะ 
_____________________________________________________________ 

 
 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรบัสือ่ 
4.1 ทานมีการเปดรับสื่อประเภทใดบาง 
 

ประเภทสื่อ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

โทรทัศน      
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วิทย ุ      

หนังสือพิมพ      

นิตยสาร      

ปายโฆษณา      

SMS      

โรงภาพยนตร      

งานแสดงสินคา(Event)      

แผนพับ/โบรชัวร      

อินเตอรเน็ต      

 
4.2   ทานมีความเช่ือถือในกระแสบอกกันปากตอปาก (Word of Mouth) ผานสื่ออินเตอรเน็ต 
       มากนอย  เพียงไร 
       (   )  มากที่สุด                                (   )  มาก 
       (   )  ปานกลาง                                (   )  นอย 
       (   )  นอยที่สุด 
4.3   ทานหาขอมูลของเคล็ดลับและผลิตภัณฑเพ่ือความงามจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา1ขอ) 
       (โปรดระบุคําตอบเปนตัวเลข เชน มากที่สุด=5, มาก =4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1 ) 

(   )  อินเตอรเน็ต                            (   )  นิตยสาร 
(   )  หนังสือพิมพ                           (   )  แผนพับ/โบรชัวร 

       (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________  

 
*ขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม* 
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