
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสวนสตัว์ดุสิต 
An Integrated Marketing Communication of Dusit Zoo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

วุฒิโชติ  ธรรมเลิศมงคล  13530548 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 

 

 
 
จุลนิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปีการศึกษา 2556 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสวนสตัว์ดุสิต 
An Integrated Marketing Communication of Dusit Zoo 

 
 
 

 
 
 

วุฒิโชติ  ธรรมเลิศมงคล  13530548 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 

 

จุลนิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีการศึกษา 2556  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

หัวข้อจุลนิพนธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสวนสัตว์ดุสิต 
  Integrated Marketing Communication of Dusit Zoo 
ผู้ด าเนินการ นายวุฒิโชติ ธรรมเลิศมงคล รหัสนักศึกษา 13530548 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์    
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารยช์ีวติ ชาญเกียรติก้อง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จลุนิพนธ์ฉบบันี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนเิทศศาสตร์บณัฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ์ 
            (อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด) 1. อาจารย์กิง่รัก  อิงคะวัต 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2. อาจารย์ชีวติ  ชาญเกียรตกิ้อง 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์วงศักดิ์  วงศ์วชิรา 
 4. อาจารย์อนามฤณ  ดุสิตากร 
 5. อาจารย์สพุัฒนุช  สอนด ารหิ ์
   ....................................................................... 
             (อาจารย์ชีวติ  ชาญเกียรตกิ้อง) 

   อาจารย์ที่ปรกึษาจุลนพินธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13530548: สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
เรื่อง: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสวนสัตว์ดุสิต 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาสวนสัตว์และสร้างการสื่อสารให้กับสวนสัตว์
ดุสิต หลังจากที่ได้ลงส ารวจสถานที่จริงก็ได้พบปัญหามากมายที่ไม่ได้รับการแก้ไขและมีแนวโน้มว่าจะ
แย่ลงกว่าเดิม ไม่เว้นแม้แต่สวนสัตว์ดุสิตที่เป็นสวนสัตว์แห่งแรกในกรุงเทพ และจากการที่ผ่านการ
ส ารวจและสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย ก็ได้น าผลการส ารวจ
มาวิเคราะห์เพื่อน ามาปรับปรุงสวนสัตว์และสร้างการสื่อสารต่อไป 

หลังจากผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั้งหมด หวังที่จะเห็นสวนสัตว์
ดุสิตได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยที่ดีข้ึน และมีการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษหรือมีการน าสัตว์
ชนิดแปลกๆจากทั่วโลกมาเพื่อสร้างสีสนัให้กบัสวนสัตว์ อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะเหน็สวนสัตว์ดุสิต
มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้มากกว่าเดิมแต่ยังคงกลิ่นอายของสวนสัตว์อยู่ 

ผู้จัดท าได้สร้างแผนการสื่อสารการตลาดที่มีความตื่นตาตื่นใจและเช้ือเชิญให้ประชาชน
กลับมาเลือกสวนสัตว์ดุสิตเป็นตัวเลือกแรกในการให้เป็นสถานที่พักผ่อน อีกทั้งยังมีการเสนอแนะใน
ส่วนที่ต้องปรับปรุงสวนสัตว์ว่าควรเป็นไปในทิศทางใด รวมถึงปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้ากับยุคสมัยและ
ท้ายที่สุด ผู้จัดท าได้สร้างการสื่อสารแบบต่อเนื่องเพื่อรักษาระยะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สวนสัตว์และประชาชนอีกด้วย 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้แม้จะมีติดขัดและพบปัญหาอยู่ประปรายบ้างตลอดระยะเวลาในการ

ท างานแต่ในท้ายที่สุด ก็ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณอาจารย์ชีวติ ชาญเกียรติก้อง หรือ อ.ใหม่ 
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน ามาโดยตลอด แม้ตลอด
ระยะเวลาที่เป็นทีมเดียวกัน จะพบปัญหาและมีสิง่ทีท่ าให้ผดิใจกันไปบ้าง ก็ขอให้อ.ใหม่อภัยให้ผมด้วย 
ขอขอบคุณอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการในการตรวจจุลนิพนธ์ครั้งนี้ และได้
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อตัวกระผมและตัวงานจุลนิพนธ์ครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์กิ่งรัก อิงคะวัต 
อาจารย์วงศักดิ์ วงศ์วชิรา อาจารย์อนามฤณ ดุสิตากร และอาจารย์สุพัฒนุช สอนด าริห์ ส าเร็จสมบรูณ์
ด้วยดี 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากคณาจารย์ท่านอื่นๆที่ได้กล่าวข้างต้น 

คุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ส าหรับชีวิตการท างานในภายภาคหน้า และประสบการณ์อันล้ าค่าที่ได้จากการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้ จะ
เป็นแรงผลักดันในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างประเมินค่ามิได้อีก 

ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ แลกเปลี่ยนความรู้
และความคิด ในการท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้  

       สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญาติพี่น้อง ที่มอบความรัก การดูแล ความ
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันน้ี 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยุคสมัยก่อนที่เทคโนโลยีจะดีเฉกเช่นปัจจุบัน สวนสัตว์เปรียบเสมือนสถานที่พบปะ
สังสรรค์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปเป็นตัวเลือกแรกๆอยู่เสมอ เพราะสวน
สัตว์มีทั้งการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสัตว์หายากจากธรรมชาติ ที่ไม่สามารถหาดูได้ที่ไหนนอกจากมา
สัมผัสตัวจริงที่สวนสัตว์ ท าให้สวนสัตว์ เป็นทั้งแหล่งความรู้และสถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครัวและ
ประชาชนที่ควรค่ากับเวลาในการพักผ่อนของทุกคนเสมอมา 

สวนสัตว์ดุสิตหรือที่ผู้คนรู้จักกันในช่ือว่า “เขาดิน” เป็นสวนสัตว์ และสวนสาธารณะแห่ง
แรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สวนสัตว์ดุสิตน้ัน มีสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สัตว์
ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรืออีกมากมายให้ประชาชนได้ชมและศึกษาหา
ความรู้ได้อยากหลากหลาย นอกจากนี้ สวนสัตว์ดุสิตเปรียบเสมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไปอีกด้วยอันเนื่องมาจากการออกแบบสถานที่ให้มีที่นั่งพัก เรือถีบ ให้ประชาชนได้มา
พักผ่อนในยามว่างหรือวันหยุด นอกจากนี้ สวนสัตว์ดุสิตยังมีกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมอยู่เสมอ 

ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การเลือกสถานที่พักผ่อนก็เปลี่ยนแปลงตามกันไป ในยุคปัจจุบัน 
ผู้คนชอบสถานที่ที่มีทุกสิ่งอย่างอยู่ในที่แห่งเดียว เพื่อที่จะได้ใช้เวลาได้มากข้ึนและ สะดวกมากข้ึน 
ผู้คนจึงมักจะมองข้ามสวนสัตว์ไปก่อนเพราะสวนสัตว์ไม่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น และหันไป
เลือกสถานที่อื่นเช่น ห้างสรรพสินค้า เพราะในปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าเปรียบเสมือน One-Stop 
Place ที่ที่สามารถท าได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะรับประทานอาหาร ซื้อของ พักผ่อน และออกก าลังกาย มี
เครื่องปรับอากาศเป็นต้น อีกทั้งช่องทางการเดินทางที่สะดวกกว่า สวนสัตว์ต่างๆจึงถูกมองข้ามไป 

เมื่อได้ลงพื้นที่ไปส ารวจสวนสตัว์ต่างๆก็พบ ว่า สวนสัตว์แต่ละแห่งมีคนเข้าที่ลดลงเรื่อยๆ
ในแต่ละปี แม้จะมีคนกลุ่มที่มีลูกยังเด็กเล็ก และโรงเรียนต่างๆมาทัศนศึกษาอยู่เรื่อยๆ แต่คนในวัย
อื่นๆกลับพบน้อยลงเรื่อยมา สภาพสวนสัตว์จึงมีความทรุดโทรมลงเนื่องจากเงินหมุนเวียนที่น้อยลง 
ค่าใช้จ่ายภาระที่เพิ่มข้ึน สวนสัตว์ในแต่ละแห่งจึงค่อยๆตายไปอย่างช้าๆ สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดิน ที่
เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของไทย ก็มีสภาพที่ไม่สู้ดีเช่นกัน 

ผู้จัดท าจุลนิพนธ์นี้ เล็งเห็นว่า หากสวนสัตว์ดุสิต มีการปรับปรุงในทางที่ดีข้ึน ตอบโจทย์
ประชาชนทั่วไปในยุคที่โลกหมุนไวกว่าที่เราคิดนี้ได้ สวนสัตว์ดุสิตจะกลับมามีชีวิตชีวาดังเช่นในอดีต 
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และหากสามารถท าได้ส าเร็จ สวนสัตว์ดุสิต จะเป็นต้นแบบและปลุกกระแสให้คนกลับมาเที่ ยวสวน
สัตว์หรือเลือกสวนสัตว์เป็นสถานที่แรกในเวลาพักผ่อนของแต่ละคนได้ ดังเช่นแผ่นเสียงไวนิล ที่
กลับมาเป็นที่นิยมหลังจากที่หลายๆฝ่ายช่วยกันท าให้มันยังคงอยู่ในยุคดิจิตอลแบบนี้ได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.                                         เลือกสถานที่พักผ่อนในยามว่าง 
2. เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และภูมิทัศน์ของสวนสัตว์ดุสิตให้เข้ากับยุคสมัย  
3. เพื่อ                                                   

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

1. เป็นการปรับปรุงสวนสัตว์ดุสิตในด้านสถานที่รวมถึงส่วนเกี่ยวข้องและการสื่อสาร 
โดยในส่วนของการปรับปรุงด้านสถานที่และส่วนเกี่ยวข้อง  

2. ท าการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ถามกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศ
หญิงอายุระหว่าง 22-40 ที่สมรสแล้วอีกทั้งยังมบีุตรหลายเปน็เด็กเล็ก ตามย่านศูนย์การค้าเป็นจ านวน 
100 คน  

3. ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยเข้าสวนสัตว์ดุสิต จ านวน 20 คน  

4. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและสร้างสรรค์ช้ินงานสวนสัตว์ดุสิต 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.ท าการค้นหาข้อมูล และ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
1.1 ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร รวมทั้งข้อมูลสถานะของสวนสัตว์และเหตุผล

ของประชาชนในการเลือกสถานที่พักผ่อน 
1.2 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.3 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.4 ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลจากสวนสัตว์ดุสิต 

 2.ด าเนินการวิจัย 
2.1 จัดท าแบบสอบถาม และท าการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่พักผ่อนและพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
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2.3 ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นในเชิงลึก
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาแนวความคิด (Concept) และตราสัญลักษณ์ (Logo) 

3.ผลการวิจัย 
3.1 น าผลการวิจัยมาวิเคราะห์เพื่อสรุปและประมวลผลการวิจัย 

4.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4.1 วิเคราะห์และประเมินแนวทางในการปรับปรุงสถานที่ 
4.2 วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4.3 สร้างสรรค์ช้ินงาน และออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4.สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสาร 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. สวนสัตว์ดุสิตจะกลายเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ที่ใครๆจะนึกถึงเป็นอันดับแรก 
2. สวนสัตว์ดุสิตจะมีคนเข้าชมและเที่ยวมากกว่าในอดีตในระยะยาว 
3. ให้สวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่ที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่อยู่เสมอเปรียบเสมือน 

Edutainment ส าหรับเด็กที่สามารถหาความรู้และหาความสนุกได้ภายในที่เดียว 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 แสดงผลการด าเนินงานเป็นล าดับข้ันตามช่วงเวลา 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

                                        

                                            

                                              

                                    

                                      
             

       
 

                              

                

                      

 
 
 
 
 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาจลุนิพนธ์เรือ่ง “การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ โครงการคืนชีวิตให้

สวนสัตว์ดุสิต” ผู้จัดท าได้น าแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วข้อง เพื่อมาใช้เป็นกรอบความคิดและ
แนวทางในวางแผนการสื่อสารการตลาด และสร้างสรรค์งานโฆษณา ดังนี้ 

1.        ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.                                                    
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
5.                                         
6. รายละเอียดเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

การวางแผนการตลาดจะประสบความส าเร็จได้นั้น สิ่งที่นักตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ
จ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นอับดับแรก คือ การมุ่งให้ความสนใจกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดั งนั้นควรที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด เพื่อการรักษาฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด หากกิจการใดๆที่มีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ จะท าให้กิจการดังกล่าววางแผนการท างานไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะมีความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด Schiffman และ Kanuk 
(1987) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา 
ช้ือใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อ
เมื่อไหร่อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน ส่วนรศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2540: 30 -36) กล่าวว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อและมีอ านาจในการซื้อ ท าให้พฤติกรรมใน
การซื้อและพฤติกรรมการใช้โดยปัจจุบันข้างต้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค และ 
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สามารถแปลความ หมายของพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการแสดงออกของผู้บริโภคในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะมีข้อได้เปรียบต่อนักการตลาดหลายประการ 
ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล 2542: 50-51)  

1. การลดความสิ้นเปลืองให้น้อยลง (Less Waste) การโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
หากท าโฆษณาเข้าถึงผู้บริโภคคลาดเคลื่อนผิดกลุ่มเปรียบได้กับการยิงปืนพลาดเป้าหมาย การเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลกึซึง้จะช่วยท าให้ผูท้ าการโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเปา้หมายได้อย่างถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพมากข้ึน (Greater Effectiveness) ทุกคนจะเห็นด้วยว่าเรายิ่งรู้จัก
บุคคลดีมากข้ึนเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถเข้าใจเขาได้มากข้ึนเท่านั้น ในการสื่อสารการ ตลาดก็เช่นกัน
การเข้าใจผู้ฟังผู้รับสารอย่างลึกซึ้งจะท าให้เกิดผลดีต่อการสื่อสารการ-ตลาด 

3. การกระชับความสัมพันธ์ระหว่าผู้ซื้อผู้ขายให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ( Improved Buyer-
Seller Relationship) นักการสื่อสารการตลาดที่ประสบความส าเร็จจ านวนมากมักพยายามในการ
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ดังนั้นย่ิงรู้จักลูกค้าดีเพียงใดก็จะสามารถท าการตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากข้ึนเท่านั้น ทั้งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายข้ึนด้วย
โมเดลพฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 86) ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้น
ภายนอกที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยเริ่ม
จากสิ่งกระตุ้นภายนอกที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ โดยจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซื้อ (Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อเอง 
และจะส่งผลให้ผูซ้ื้อมกีารตอบสนอง (Buyer’s Response ) โดยการซื้อสินค้าหรือบรกิารในที่สุด จาก
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายตัวเข้ามามี
อิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีและเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะมีข้อได้เปรียบต่อนักการตลาดหลายประการ 
ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล 2542: 50-51) การสร้างสรรค์ หมายถึง การประสมประสานอย่างแตกต่างจาก
ปกติ การสร้างสรรค์ไม่เหมือนกับการประดิษฐ์ เพราะการประดิษฐ์คือการท าสิ่ งที่ยังไม่เคยมีใครคิด
ข้ึนมาก่อนในโลก แต่ส าหรับการสร้างสรรค์นอกจากจะหมายถึงการคิดข้ึนมาใหม่ทั้งหมดแล้ว ยังรวม
หมายถึงการประสมประสานสิ่งต่างๆหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีน าเสนอที่แปลก
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ออกไปจากเดิม ซึ่งการโฆษณาจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 
2546: 131)  

การสร้างสรรค์เป็นการคิดใหม่หรือประสมประสานแนวคิดเดิมแล้วเสนอใหม่ ผู้
สร้างสรรค์ต้องค านึงถึงต าแหน่งของสินค้า เพื่อท าให้ภาพของสินค้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคตามที่ได้
วางแผนไว้ 

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

สมาคมนักโฆษณาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า “ในงานโฆษณาความคิดที่
มีมากๆสามารถมีพลงัการขายมากกว่าความคิดธรรมดาถึงสิบเท่า แม้ว่างบโฆษณาของทั้งสองความคิด
จะเหมือนกันก็ตาม ในวงการธุรกิจไม่มีปัจจัยใดที่อาจมีค่ามากเท่ากับความคิดที่ดีได้” 

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

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

แนวคิดการสร้างสรรค์การโฆษณา เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างโฆษณา โดยมุ่งประเด็นว่า
ต้องการให้โฆษณาสื่ออะไร จะบอกผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างไร โดยกลยุทธ์การสร้างสรรค์จะต้อง
ชัดเจน เรียบง่าย มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์โฆษณาประกอบด้วย 

1. Marketing Strategy (กลยุทธ์การตลาด) 
2. Product Positioning (ต าแหน่งผลิตภัณฑ์)  
3. Selling Point (จุดขาย) 
4. Advertising Concept (แนวคิดโฆษณา) 
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หลักการสรา้งสรรค์งานโฆษณา 

1. A = Attention คือ การโฆษณาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ 
2. I = Interest คือ การโฆษณาที่แสดงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับ โดยเน้น

ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไรจากสินค้า 
3. D = Desire คือ ท าโฆษณาที่กระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ โดย

การสนับสนุนจุดขายของสินค้าให้ชัดเจน โดยช้ีให้เห็นถึงความแตกต่ างระหว่างสินค้าเรากับสินค้า
คู่แข่ง 

4. A = Action คือ การโฆษณาที่เชิญชวนท าให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองจาก
ผู้บริโภคโดยเฉพาะการซื้อสินค้า 

การโฆษณาที่ได้ผลต้องสร้างสรรค์ให้เกิดผล ดังนี้ 
1. สามารถดึงดูดความสนใจ (Attention) 
2. ท าให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) 
3. จูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ (Motivate / Persuade) 

ข้ันตอนการสร้างสรรค์ความคิด 
1. ระบุปัญหา ปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร 
2. เตรียมการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
3. ค้นหาความคิด โดยปล่อยจิตให้เป็นอิสระ เพื่อระดมสมอง 
4.  ข้ันฟักตัว หยุดคิดให้สมองโปร่ง 
5. ข้ันสังเคราะห์ จัดกลุ่มความคิดเพื่อหา Big Idea (ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ตัด

ความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป) 
6. ตรวจสอบว่าความคิดน้ันสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ ใหม่พอที่จะสร้างความสนใจกับ

ผู้บริโภคหรือไม่และสามารถน าไปปรับใช้กับหลายๆสื่อได้หรือไม่ 

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

1.1 พาดหัวหลัก มีหน้าที่ท าให้สะดุดตา สะดุดใจ ปลุกเร้าความสนใจ ซึ่งพาดหัวที่ดี
ต้องออกแบบสะดุดตา มีข้อความสะดุดใจ ท าให้เกิดความรู้สึกว่าพูดกับกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาที่มี
ประโยชน์และใช้เวลาในการอ่านน้อย 
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1.2 ข้อความโฆษณา มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความโดดเด่น ต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
สินค้า ตอกย้ าผลประโยชน์และให้เหตุผลจูงใจ ต้องเข้าใจง่าย น่าเช่ือถือ ใช้ภาษาของกลุ่มเป้าหมาย
เชิญชวนให้เกิดพฤติกรรมและท าให้เกิดจินตนาการ 

1.3 สโลแกน เป็นจุดที่ท าหน้าที่ในการตอกย้ าจุดขายของสินค้าและมีความเช่ือโยง
งานโฆษณาให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เพิ่มเพื่อเสริมให้ภาพมีความชัดเจนย่ิงข้ึน ต้องมีความสั้น กระชับ 
คล้องจองกัน มีจังหวะในการอ่าน มีความหมายและไม่คล้ายกับสินค้าอื่นๆ 

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

3. แนวคิด ทฤษฎีและเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 

ส าหรับการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในครั้งนี้ จะมีการ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการสื่อสาร และแนวความคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติตามล าดับ 

เฮอร์เบริทซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967: 469) ได้อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยมีความเช่ือว่าทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน 
จากความคิดน้ี เฮอร์เบริทได้แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการ คือ 

1. การยินยอมจะเกิดได้ เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขา และมุ่งหวังจะได้รับ
ความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระท าตามสิ่งที่อยากให้เขา
กระท าน้ัน ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าจะได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้วยและกระท าตาม ดังนั้นความพอใจที่ได้รับจากการยอมกระท าตามนั้น 
เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น กล่าวได้ว่าการยอม
กระท าตามนี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคลยอมกระท าตาม มาก
หรือน้อยข้ึนอยู่กับจ านวน หรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ 

2. การเลียนแบบ เกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรบัสิง่เรา้หรอืสิง่กระตุ้น ซึ่งการยอมรับนี้เป็นผล
มาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พอใจระหว่างตนเองกับผู้อื่น หรือกลุ่ม
บุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติของบุคคลจะเปลีย่นไปมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิดการ
เลียนแบบ กล่าวได้ว่าการเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งพลังผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความน่าโน้มน้าวใจของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบ
จึงข้ึนอยู่กับพลังของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือ
แลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเช่ือในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาและ
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รายละเอียด ในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรอืน้อย ข้ึนอยู่กับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

3. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มี
อิทธิพลเหนือกว่าซึ่งตรงกับความต้องการภายใน ค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้
จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ได้จะข้ึนอยู่กับเนื้อหารายละเอียดของ
พฤติกรรมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้าความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมถูกกระทบไม่ว่าจะใน
ระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการ
สื่อสาร เช่นคุณสมบัติของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร 
ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดข้ึน
แล้วแม้จะคงทน แต่ก็จะสามารถเปลี่ยนได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ข่าวสาร การชวนเช่ือและสิ่ง
ต่างๆที่ท าให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากนี้
อาจเกิดจากการยอมรับโดยการบังคับ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับการเปลี่ยนทัศนคติมี 2 ชนิดคือ 

3.1. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวก 
ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางบวกด้วย และทัศนคติที่เป็นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางลบด้วย 

3.2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไป
ในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบ ก็จะกลับเป็นไปในทางบวก 

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของทัศนคติแล้ว จะเห็นว่า องค์ประกอบส าคัญที่เช่ือมโยงให้
บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ ก็คือการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะไม่ว่าทัศนคติจะเกิดจากประสบการณ์เฉพาะ
อย่าง การสื่อสารกับผู้อื่น สิ่งที่เป็นแบบอย่างหรอืความเกี่ยวข้องกบัสถาบัน ก็มักจะมีการสือ่สารแทรก
อยู่เสมอ กล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างมากที่มีผลท าให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่ง
ต่างๆ 

ทัศนคติเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งนี้เพราะโรเจอรส์ (Rogers, 1973) กล่าวว่าการสื่อสาร
ก่อให้เกิดผล 3 ประการคือ 

1. การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสาร 
2. การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร 
3. การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร 
การแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี้จะเกิดในลักษณะต่อเนื่องกัน 

กล่าวคือ เมื่อผู้รับสาร ได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น และการเกิดความรู้ความเข้าใจนี้ มีผลท าให้เกิดทัศนคติต่อเรื่องนั้น และสุดท้ายก็จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่กระท าต่อเรื่องนั้นๆตามมา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม 

 ทัศนคติกับพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติมีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลด้วย 
อย่างไรก็ตามทัศนคติ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ทั้งนี้ เพราะเทรียนดิส 
(Triandis, 1971) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม นิสั ย 
และผลที่คาด 

 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการสื่อสาร 

ประภา เพ็ญสุวรรณ (2526: 5) กล่าวว่าทัศนคติของบุคคล สามารถถูกท าให้
เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อาจโดยการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้อื่น หรือจากสื่อต่างๆ ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิด และเมื่อ
องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบส่วนอื่นจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย 
กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของการรับรู้เ ชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลง จะท าให้
องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ และองค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงด้วย 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการสื่อสาร พิจารณาจากแบบจ าลองการสื่อสารของ
ลาสเวล (Lasswell, 1948) ซึ่งได้วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารในรูปของ ใคร พูดอะไร กับใคร 
อย่างไร และได้ผลอย่างไร ซึ่งสามารถแบ่งออกเปน็ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม กล่าวคือใคร (ผู้ส่งสาร) 
พูดอะไร(สาร) กับใคร (ผู้รับสาร) อย่างไร (สื่อ) ก็คือตัวแปรต้น ส่วนได้ผลอย่างไร (ผลของการสื่อสาร) 
ก็คือตัวแปรตาม ตัวแปรต้นทั้ง 4 ประการซึ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีลักษณะดังนี้ ผู้ส่งสาร 
ผลของสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลข้ึนอยู่กับผู้ส่งสาร ลักษณะของผู้ส่งสารบางอย่าง
จะสามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นมากกว่าลักษณะอื่นๆ เช่นความน่าเช่ือถือซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัย 2 
ประการ คือ ความเช่ียวชาญและความน่าไว้วางใจ ผู้ส่งสารที่มีความน่าเช่ือถือสูง จะสามารถชักจูงใจ
ได้ดีกว่าผู้ส่งสารที่มีความน่าเช่ือถือต่ า นอกจากนี้บุคลิกภาพของผู้สง่สารกม็ีความส าคัญต่อการยอมรบั
สาร ลักษณะของสารจะมีผลต่อการยอมรับหรอืไม่ยอมรบัของบุคคล ถ้าเตรียมเนื้อหาสารมาเป็นอย่าง
ดีผู้รับสารก็อยากฟัง ดังนั้น การเรียงล าดับของเนื้อหา ความชัดเจนของเนื้อหาสาร ความกระชับ เป็น
ต้น จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ สื่อหรือช่องทางการสือ่สารเปน็เรือ่งของ
ประเภทและชนิดของสื่อที่ใช้ผู้รับสาร องค์ประกอบของผู้รับสารที่จะท าให้เกิดการจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพได้แก่ สติปัญญา ทัศนคติ ความเช่ือ ความเช่ือมั่นในตนเอง การมีส่วนร่วม การผูกมัด 
เป็นต้น (อ้างในอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2537) แมคไกวร์ (McGuire) กล่าวว่าตัวแปรทั้ง 4 ประการ
ข้างต้นนี้ก่อให้เกิดตัวแปรตาม คือผลของการสื่อสาร เป็นไปตามล าดับข้ัน 5 ข้ันหลัก คือ 

1. ความตั้งใจ/ความสนใจ (Attention) 
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2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
3. การยอมรับต่อสาร (Yielding) 
4. การเก็บจ าสารไว้ (Retention) 
5. การกระท า (Action) 
โดยผู้รับสารต้องผ่านไปทีละข้ัน เพื่อที่การสื่อสารจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้

ครบถ้วนตามกระบวนการ ซึ่งในสภาพการณ์ปกติ ข้ันตอนแรกๆจะต้องเกิดข้ึนก่อน เพื่อที่ข้ันตอน
ต่อๆไปจะเกิดข้ึนได้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลทางสังคมมีผลอย่าง
มากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการตัดสินใจ เพราะในขณะตัดสินใจ ย่อมมีกลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง เป็นต้น 

 
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการหนึ่งที่ใช้เมื่อต้องการความคิดแปลกใหม่ ใน
กระบวนการท างานคิดโฆษณาน้ันภายในกลุ่มนักโฆษณาจะมีการระดมสมองกัน (Brainstorm) ซึ่งคือ
รูปแบบหนึ่งในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีรวบรวมความคิดต่างๆออกมาจากคนในกลุ่ม
หลายๆคน เพื่อช่วยกันกระตุ้นความคิดใหม่ๆ ด้วยการแก้ไข ผสมผสานความคิดเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละ
คนจะมีความคิดที่แตกต่างกันท าให้เกิดการถกเถียงเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวความคิดที่ดีกว่า 

ความคิดที่จะน าเสนอต้องเริ่มจากความไม่ธรรมดา (start with un-original ideas) 
ด้วยปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง การค้นหาอยู่เสมอ การตั้งค าถาม และการวิเคราะห์
ที่พัฒนาโดยผ่านการศึกษา การฝึกฝน และการริเริ่มของแต่ละคนอย่างใจจดใจจ่อจนพัฒนาทักษะการ
คิดให้ดีเยี่ยม ซึ่งน าไปใช้ในกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา รูปแบบการน าเสนองานโฆษณา การจูง
ใจในงานโฆษณา และแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่นักโฆษณาและนักการสื่อสารการตลาดใช้เป็น
ส่วนผสมในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือสารที่ต้องการน าเสนอด้วยวิธีการ รูปแบบ และสีสันที่โดดเด่น 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถสื่อสารเนื้อหาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีนักวิชาการนักโฆษณาและนักการสื่อสาร
การตลาดหลายท่านให้ความส าคัญไว้ดังนี้ 

Sternberg และ Lubart (1999) ได้กล่าวถึงความหมายของการสร้างสรรค์ไว้ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือความสามารถในการผลิตผลงานที่มีความแปลกใหม่ (Novel) มี
ความ เป็นต้นฉบับ (Original) และเกินความคาดหมาย (Unexpected) จากระดับปกติแต่มีเหตุผล
พอเหมาะ (Appropriate) มารองรับว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถน ามาผลิตผลงานเพื่อใช้
ประโยชน์ (Useful) ได้จริง ซึ่งหลักการดังกล่าวให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมทั้ง
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ระดับบุคคลและสังคม ในระดับบุคคลความคิดสร้างสรรค์เป็นความเกี่ยวพัน (Relevant) ที่บุคคลใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจ าวัน ส่วนในระดับสังคม ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวน าทาง
ในการค้นพบศาสตร์ชนิดใหม่ๆ สร้างความเคลื่อนไหวในการพัฒนางานศิลปะแขนงใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ และวิธีการด าเนินชีวิตในสังคมรูปแบบใหม่ๆ 

ในขณะที่การสร้างสรรค์การโฆษณา คือ การสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างตราสินค้า 
และกลุ่มเป้าหมาย โดยแสดงจุดขายของสินค้าในรูปแบบที่กลุม่เป้าหมายคาดไม่ถึงมาก่อน โดยจุดขาย
ของสินค้ามีทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อน าเสนอ
จุดขายนั้น จึงสามารถใช้ได้ทั้งหลักเหตุผลและความรู้สึก หรือใช้ทั้งสองอย่างผสมผสานกัน 
Drewniany, Jewler (2008) 

การสร้างสรรค์รวมทั้งบทบาทของการสร้างสรรค์ในการโฆษณาว่า การสร้างสรรค์เป็น
การน าเสนอความคิดด้วยการหลอมรวมองค์ประกอบที่เป็นทั้งวัตถุและแนวความคิดจ านวน 2 อย่าง
ข้ึนไป ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่มคีวามแปลกใหม่โดยการสร้างสรรค์
มีบทบาทส าคัญส าหรับการโฆษณาในการแจ้งข้อมูล ( Inform) จูงใจ (Persuade) และการสร้างการ
จดจ า (Remind) ในสารของโฆษณาแก่ผู้รับสารเป้าหมายของสินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างให้
โฆษณาของสินค้าและบริการนั้นโด่งดังและเป็นที่กล่าวถึงในทางบวก 

จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์คือความสามารถในการเช่ือมโยง
ประสบการณ์ส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรอง เพื่อผลิต
เป็นผลงานทั้งที่เป็นแนวคิดและสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนใคร แปลกใหม่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่
เดิม และสามารถน ามาใช้พัฒนาได้จริง โดยมีหลักการและเหตุผลมารองรับ ในล าดับต่อไป จะอธิบาย
ถึงองค์ประกอบส าคัญในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ได้แก่ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา กล
ยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา รูปแบบการน าเสนองานโฆษณา การจูงใจในงานโฆษณา และแบบ
โครงร่างการสรา้งสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Process) หลังจากได้ทราบถึง
ความส าคัญของการสร้างสรรค์แล้วว่า มีอิทธิพลอย่างมากเพียงใดในการท างานด้านโฆษณา ในส่วนนี้
จะเป็นการท าความเข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อสามารถคิดค้น
และพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Wells, Burnett, และ Moriarty (2003) 
กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ในงานโฆษณาโดยปกติมีล าดับข้ันตอนเหมือนการท างานชนิดอื่นๆ 
ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดข้ันตอนไว้คล้ายคลึงกัน แต่โดยหลักๆแล้วกระบวนการสร้างสรรค์
ประกอบ ด้วยข้ันตอนทั้งหมด 5 ข้ันตอน ที่มา: Wells, W., Burnett, J., Moriarty, S (2003) 

1. Immersion คือ การเรียนรู้และท าความเข้าใจโจทย์ของลูกค้า 
2. Ideation คือ การวิเคราะห์โจทย์เพื่อพัฒนาและต่อยอดแนวคิดที่เป็นไปได้ 
3. Brainfog คือ การระดมสมองและความคิดในทีมงานสร้างสรรค์ 
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4. Incubation คือ การปล่อยให้ความคิดเป็นอิสระ ไร้ขีดจ ากัดในการสร้างสรรค์ 
5. Illumination คือ การเกิดแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดข้ัน ซึ่งเมื่อมาจากการผ่าน

กระบวนการระดม ความคิดมาเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาหนึ่ง มักเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดคิด 
การสร้างสรรค์งานโฆษณา ก็เป็นงานชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยกระบวนที่เป็นล าดับข้ันตอน 

แต่เป็นข้ันตอนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของโฆษณา แต่โดยหลักๆ
เริ่มจากการท าความเข้าใจปัญหา สินค้า ตลาดโดยรวม คู่แข่ง ผู้รับสาร เป้าหมาย ก่อนที่จะเพาะบ่ม
ความคิดออกมาเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แปลกใหม่รวมทั้งสามารถตอบโจทย์และ
แก้ปัญหาให้กับตราสินค้าได้ โดยในล าดับต่อไปจะเป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
โฆษณา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
(Creative Strategy) 

หลังจากที่ได้ท าความเข้าใจในกระบวนการสรา้งสรรค์งานโฆษณาอย่างเป็นล าดับข้ันตอน
แล้ว ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทาง
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างตรงใจกลุ่มเป้าหมาย โดย Wells และคณะ (2003) ได้ให้นิยาม
ว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา คือ การระบุถึงปัญหาทั่วๆไปของสินค้าให้ชัดเจน และแนะน า
วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งข้อความ (Message) หรือ ข้อเสนอที่ผ่านการสร้างสรรค์
แล้วไปยังผู้บริโภค 

การสร้างสรรค์งานโฆษณาแต่ละครัง้ การวางกลยุทธ์นับว่าเป็นส่วนความส าคัญเป็นอย่าง
มากเพราะความคิดสร้างสรรค์ที่เฉียบคมมิอาจเกิดข้ึนมาจากสุญญากาศหรือความว่างเปล่าไร้ทิศทาง 
บ่อยครั้ ง ที่ ความ คิดสร้ า งสรร ค์อั นสุ ดยอดเป็นผลลัพ ธ์ที่ เ กิ ดจ ากความ คิด เ ชิ งกลยุท ธ์ 
(StrategicThinking) ที่เฉียบแหลมและมีความแม่นย า จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นเป็น
ต้นทางให้สามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ที่น่าดึงดูดใจได้น้ันเอง Aitchison (2004) 

Parente (2006) ได้อธิบายว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณานั้นประกอบด้วย
แนวทางส าหรับความคิด ความรู้สึก และความประทับใจ ซึ่งจะถูกสื่อสารออกไปด้วยการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาดในช่องทางต่างๆ และเป็นเสมือนแผนที่ให้นักสร้างสรรค์ทั้งผู้เขียนบทโฆษณา 
(Copywriter) และผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) ได้ใช้เพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดีนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 
ประการ ได้แก่ 

1. มีจุดร่วมเพียงหนึ่งเดียว (Strategic Focal Point) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณาโดยรวมนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานที่ดีและตอบ
โจทย์การโฆษณา โดยนักสร้างสรรค์จะน าข้อมูลที่ก าหนดไว้น ากลยุทธ์มาใช้สร้างสรรค์งานโฆษณา
อย่างถูกต้อง 
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2. การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า (Positioning Statement) เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้ชัดเจนในกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่บ่งบอกว่าตราสินค้าอยาก
ให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับตราสินค้าแบบใด 

3. แนวคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ (Big Unifying Idea) เป็นสิ่งที่ควรก าหนดลงไปในกล
ยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยต้องเป็นแนวคิดที่ความน่าสนใจและสามารถต่อยอดความคิดเป็น
โฆษณาที่ดีควรค่าแก่การจดจ า ที่ส าคัญแนวคิดดังกล่าวจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าใจได้ตรงกันไม่ว่าจะสร้างสรรค์ในสื่อโฆษณารูปแบบใดก็ตาม 

ทั้งนี้การก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างแม่นย า ด้วยการศึกษาจาก
ข้อมูลดั้งเดิม การค้นหาข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้า ตลาด คู่แข่ง รวมทั้งผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
แล้วน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถ้วนในทุกแง่มุม เปรียบเสมือนได้มอบเข็มทิศช้ันดีไว้ให้นัก
สร้างสรรค์ใช้น าทางพาสินค้าไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ รูปแบบการน าเสนองาน โฆษณา 
(Execution) 

Wells และคณะ (2003) ได้แบ่งรูปแบบการน าเสนองานโฆษณาออกเป็น 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆ ได้แก่ Hard sell และ Soft sell 

1. Hard sell คือ รูปแบบที่เน้นการให้ข้อมูล ( Information Message) ใช้สื่อสารกับ
ผู้บริโภคที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ (Rational Decision) เหมาะกับสินค้าที่จับต้องได้ (Tangible) 
และเน้นขายคุณสมบัติ (Feature) และ คุณประโยชน์ (Benefit) ของสินค้าเป็นหลัก 

2. Soft sell คือ รูปแบบที่เน้นการใช้สิ่งเร้าทางอารมณ์ (Emotional Appeal) ในการ
สร้าง ภาพลักษณ์ (Image) ทัศนคติ (Attitude) อารมณ์ (Mood) ความฝัน (Dream) และความรู้สึก 
(Feeling) ที่ดีให้กับสินค้า 

ในขณะที่ Altstiel และ Grow (2006) ได้ก าหนดรูปแบบของการน าเสนองานโฆษณา
ออกมาทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การแสดงภาพสินค้า (Show the Product) 
2. การแสดงคุณประโยชน์ของสินค้า (Show the Benefit) 
3. การแสดงตัวอย่างเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Show the Ailernative) 
4. การเปรียบเทียบ (Comparison) 
5. การอุปมาอุปมัย (Metaphors) 
6. การสสร้างความน่าสนใจโดยอ้อม (Borrowed Interest) 
7. การรับรองสินค้า (Testimonials/Case Histories) 
กล่าวโดยสรุปแล้ว การจะเลือกใช้รูปแบบการน าเสนองานโฆษณาแบบใดไม่มีกฎเกณฑ์

ข้อบังคับที่ตายตัว จ าต้องใช้การพิจารณาจากแนวทางกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ได้ก าหนด
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เอาไว้ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งลักษณะของผู้บริโภค และสถานการณ์ของการตลาดโดยรวม ที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน 

การจูงใจในงานโฆษณา (Advertising Appeal) งานโฆษณาที่เกิดจากการก าหนดกล
ยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดี และน าเสนอผ่านรูปแบบการน าเสนองานโฆษณาที่ลงตัวจะเปล่า
ประโยชน์ทันที ถ้านักสร้างสรรค์มองข้ามความส าคัญของการเลือกจุดจูงใจในการโฆษณา เพราะการ
โฆษณาจะสามารถดึงดูดใจผู้คนได้ด้วยการใช้การจูงใจ (Appealing) ที่เกี่ยวกับปัญหา (Problem) 
ความสามารถ (Desire) และเป้าหมาย (Goal) ในชีวิตของเขา (Lane & Russell, 2001) 

โดยสรุปแล้ว การตัดสินใจเลือกใช้จุดจูงใจในงานโฆษณานั้น ต้องค านึงถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บรโิภคเป้าหมายเป็นส าคัญ ทั้งเรื่องความคิด ทัศนคติ รูปแบบการด าเนินชีวิต รสนิยม 
ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถน าเสนอโฆษณาออกมาโดนใจ และดึงดูดให้ผู้บริโภคหยุดดูด้วยความสนใจ 
และช่ืนชอบงานโฆษณาช้ันน้ันๆในที่สุด ในล าดับต่อไปจะกล่าวถึงแบบโครงร่างการ สร้างสรรค์ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการสร้างสรรค์งานโฆษณา แต่ละช้ัน แบบโครงร่าง
การสร้างสรรค์ (Creative Brief) 

ส าหรับการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีความโดนเด่นนั้น ผู้รับสารส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเกิด
มาจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานสร้างสรรค์ (Creative Team) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา 
(Agency) แบบไม่มีขีดจ ากัดหรือกรอบในการคิดงานเหมือนกับงานสร้างสรรค์ชนิดอื่นๆ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา เป็นการสร้างสรรค์ภายใต้กรอบความคิดที่เกิดจากการท า
ความเข้าใจกันในของหลายฝ่ายในรูปแบบของ “แบบโครงร่างการสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูล
ของฝ่ายบริหารงานของลูกค้า (Client Service) เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้ท าการสรุปกับฝ่าย
ลูกค้า (Client) มาแล้ว เพื่อให้นักสร้างสรรค์ใช้เป็นกรอบในการท างานสร้างสรรค์ให้ตรง ตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้า และเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้รับสารเป้าหมายมากที่สุด 

Arens และคณะ (2008) กล่าวว่าแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ (Creative Brief) คือสิ่งที่
ฝ่ายบริหารงานลูกค้าเขียนข้ึนมาด้วยการอิงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การโฆษณา ที่ได้สรุปกับฝ่าย
ลูกค้ามาแล้วอย่างชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ทีมงานสร้างสรรค์ใช้เป็นแนวทางส าหรับการคิดการเขียน เพื่อ
สร้างสรรค์งานโฆษณาโดยมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เช่น 
Copy Platform, Work Plan และ Creative Strategy Document เป็นต้น ซึ่งในแบบโครงร่างการ
สร้างสรรค์นั้น จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Who เป็นการก าหนดว่าใครคือลูกค้าที่คาดหวังที่จะเข้ามาซื้อสินค้าของเรา โดยเป็นการ
ก าหนดถึงลักษณะทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioristic) ลักษณะของที่อยู่อาศัย (Geographic) 
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) และลักษณะทางด้านจิตวิทยา (Psychographic) 
ซึ่งต้องทราบให้ได้ว่าลูกค้าที่เราคาดหวังมีบุคลิกภาพ (Personality) เป็นอย่างไร 
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Why เป็นการค้นหาว่าท าไมลูกค้าจะต้องมีความต้องการในสินค้าและบริการที่เราได้
น าเสนอ โดยใช้วิธีการเลือกจุดจูงใจที่เหมาะสมกับลูกค้าว่าจะตอบสนองต่อการจูงใจด้วยเหตุผล หรือ
อารมณ์มากกว่ากัน 

What เป็นการค้นหาว่าคุณลักษณะใดของสินค้าและบริการ ที่จะสามารถสร้างความพึง
พอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนการกล่าวอ้าง (Claim) 
ของสินค้าต าแหน่งสินค้าของเราเป็นอย่างไรในปัจจุบัน และสินค้าหรือบริษัทของเรามีบุคลิกภาพหรือ
ภาพลักษณ์อะไรบ้างที่จะสามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้ รวมทั้งควรทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ในสินค้าของเราด้วย 

Where and When เป็นการก าหนดช่องทางและช่วงเวลาในการสื่อสารที่มีความ
เหมาะสมในการท าการสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมาย 

Style, Approach or Tone เป็นการก าหนดว่ารูปแบบการน าเสนอใด ที่ควรน าควรมา
ใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้กับสินค้าและบริการของเรา 

ขณะที่ Corstjens (1990) นิยามค าจ ากัดความของแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ว่าเป็น
บทสรุปสุดท้ายของงานด้านกลยุทธ์ (Strategic) ที่พัฒนามาจากกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์
ทางการโฆษณา โดยเป็นค าอธิบายที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้กั บ
สินค้าและบริการรวม ทั้งเป็นข้อความที่สามารถกระตุ้นให้นักสร้างสรรค์หรือใครก็ตามที่ได้อ่าน เกิด
จินตนาการที่น าไปสู่การพัฒนาแนวคิดบางอย่างในการสร้างสรรค์งานโฆษณาต่อไปโดยแบบโครงร่าง
การสร้างสรรค์ที่ดีควรจะมีองค์ประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 

Key Facts and Background เป็นการค้นหาความจริงและเบื้องหลังเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยแบบโครงร่างการสรา้งสรรค์ที่ดี จะก าหนดประเด็นที่สามารถน ามาพัฒนาใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ได้ ในขณะที่แบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ไม่ดีมักบอกแต่ข้อมูลในปัจจุบัน โดย
ไม่มีการเน้นถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

Problem and Objectives เป็นการก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์
การโฆษณาของสินค้าและบริการโดยแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ดี จะให้ความส าคัญกับการรับรู้
ของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงที่ เอื้อผลประโยชน์ต่อตราสินค้า  ในขณะที่แบบโครงร่างการ
สร้างสรรค์ที่ไม่ดี มักให้ความส าคัญกับปัญหาของสินค้ามากกว่าผู้บริโภค 

Characterize the Target Audience เป็นการก าหนดลักษณะของผู้รับสารเป้าหมาย 
โดยแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ดีนั้น จะต้องมีความสามารถในการเข้าถึงความเช่ือ (Beliefs) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ของผู้รบัสารเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนาเปน็ช้ินงานสรา้งสรรค์ที่สามารถสรา้ง
ผลกระทบถึงระดับจติใจได้ โดยนักโฆษณาจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น
เครื่องมือในการท าความเข้าใจผู้รับสารที่เป็นเป้าหมาย ในขณะที่แบบโครงร่างการสร้ างสรรค์ที่ไม่ดี 
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มักใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจผู้รับสารที่
เป็นเป้าหมาย ในขณะที่แบบโครงร่างการสรา้งสรรค์ที่ไม่ดีมักใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มาเป็นหลักอ้างอิงในการก าหนดลักษณะของผู้รับสารเป้าหมาย 

Communication (Promise/support) เป็นการก าหนดประเด็นหรือแนวความคิดหลัก
ที่จะใช้ในการสื่อสาร เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และ
พฤติกรรม (Behavior) ของผู้รับสารเป้าหมาย 

Tone เป็นการก าหนดน้ าหนักและทิศทางการน าเสนอในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่
สามารถส่งเสริมประเด็นหรือแนวคิดหลักที่ต้องการจะสื่อสารให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่งโดยปกติจะ
ก าหนดให้มีความแตกต่างจากการโฆษณาของสินค้าคู่แข่ง 

Choice of Media เป็นการก าหนดที่จะใช้ในการสื่อสารให้มีความเหมาะสมกับงาน
โฆษณาและสามารถสื่อสารประเด็นหรือแนวคิดหลักของการโฆษณาไปยังผู้รับสื่อสารเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์ 

พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ (2550) กล่าวถึงสัญลักษณ์ว่า สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายภาพ เป็น
สื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน นักออกแบบจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสารที่จะต้องการสื่อความหมาย และสังเคราะห์ให้เป็นรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสิ่งแทน
อันสามารถจะบอกได้ถึงความหมาย ทั้งยังต้องใช้ความสามารถในการเขียนภาพ หรือผลิตภาพ 
สัญลักษณ์ให้ประณีตคมชัด เพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
ในการออกแบบสัญลักษณ์ นักออกแบบจะมีแหล่งบันดาลใจส าคัญ 2 ประการคือ 

1. จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Natural Form) ได้แก่ ภาพดอกไม้ ใบไม้ ภูเขา ทะเล 
สัตว์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ฯลฯ จัดเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Symbol) 

2. จากรูปแบบที่มนุษย์สร้าง (Manmade Form) ได้แก่ อาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ 
สิ่งของต่าง ๆ เรียกว่าสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Conventional Symbol) 

นอกจากนี้การออกแบบสัญลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย นักออกแบบควรค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ความงามของสัญลักษณ์ จะต้องเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพ (Aesthetic Form) คือ
ความงดงามของรูปแบบของสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม 

2. ต้องเหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมช่ัวคราว 
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3. ต้องน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ สามารถลอกเลียนด้วยวิธีต่างๆ เช่น การย่อ 
หรือขยายได้จากการพิจารณาถึงสื่อสัญลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วไปแล้ว เราพอจะแยกประเภทตาม
ลักษณะเฉพาะ อาจแบ่งได้เป็น 

1.) ภาพเครื่องหมายจราจร เป็นกติกาสากลซึ่งเข้าใจร่วมกนัทั่วไป เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้ยานพาหนะ เครื่องหมายภาพจราจรแสดงถึงสัญลักษณ์การใช้รถใช้ถนนในลักษณะต่างๆ กัน 
การออกแบบจะเน้นความชัดเจนของการสื่อความหมาย เข้าใจง่าย สีสันสะดุดตา 

2.) เครื่องหมายสถาบัน สมาคม และกลุ่มต่างๆ ซึ่งก าหนดรูปแบบเพื่อแทนหรือเป็น
สัญลักษณ์ของหน่วยงานน้ันๆ 

3.) เครื่องหมายบริษัท สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น กระตุ้ น
ความน่าสนใจในบริษัทการค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังเป็นการเน้นถึงคุณภาพที่น่าเช่ือถือด้วย
รูปลักษณ์ของเครื่องหมายที่ปรากฏ 

4.) ภาพเครื่องหมายสถานที่ เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณืสถานที่ต่างๆ ที่แสดงให้
เข้าใจร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้ตัวหนังสือหรือข้อความ ซึ่งบางครั้งอาจสื่อได้ยากกว่าการใช้สัญลักษณ์ 
เช่น โรงพยาบาล สนามบิน สถานีรถไฟ ห้องน้ า 

5.) ภาพเครื่องหมายกิจกรรมต่างๆ เช่น การกีฬา การก่อสร้าง การประชุม 
6.) เครื่องหมายที่ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ เป็นเครื่องหมายภาพที่ใช้สื่อความหมาย

ร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบเขียนแบบแปลน และผู้อ่านแบบหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะของสัญลักษณ์ดังกล่าวแบ่งตามลักษณะของประเภทหรือเครื่องหมาย แต่ถ้าเรา

พิจารณาถึงการออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆ ทุกลักษณะ อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะและ
วิธีการออกแบบได้ 3 ประเภท คือ 

1. ลักษณะแบบตัวอักษร (Letter marks) ได้แก่ การออกแบบสัญลักษณ์โดยอาศัย
รูปแบบตัวอักษรมาประดิษฐ์จัดวางให้สวยงาม ชัดเจน การออกแบบอาจจะใช้เฉพาะตัวอักษร หรือค า
ย่อของหน่วยงาน บริษัทหรือสถาบันองค์การต่างๆ มาใช้ 

2. ลักษณะแบบภาพ (Pictograph) คือการออกแบบสัญลักษณ์โดยใช้รูปภาพเป็น
แนวคิดในการออกแบบ ภาพอาจเป็นการแสดงทิศทาง กิจกรรม การกระท า หรือภาพสัญลักษณ์ต่างๆ 

3. ลักษณะแบบผสมผสาน (Combination Marks) คือการออกแบบภาพสัญลักษณ์ 
โดยน าเอารูปแบบตัวอักษรกับรูปภาพมาประกอบกันในการออกแบบอย่างสัมพันธ์กันและเหมาะสม 
แนวคิดในการออกแบบ 
ในการออกแบบสัญลักษณ์ ควรยึดหลักกว้างๆ เพื่อเป็นแนวคิด ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความงาม 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย 
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3. แนวคิดในการสร้างความเด่นและน่าสนใจ 
4. ความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน 
วิธีการออกแบบสัญลักษณ์ 
สัญลักษณ์ในทุกลักษณะที่ท าการออกแบบ ผู้ออกแบบควรพิจารณาให้ชัดเจนก่อนว่างาน

ออกแบบนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานออกแบบสามารถสื่อความหมายให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้
โดยง่าย มีความชัดเจน สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ภาพเครื่องหมายสามารถน าไปใช้งานได้หลาย
ลักษณะ มีรูปแบบที่น่าเช่ือถือ เกิดจากความเช่ือมั่นและยอมรับ มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งปัจจัยต่างๆ 
ผู้ออกแบบจะละเลยไม่ได้ 

ข้ันตอนการออกแบบ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
2. ก าหนดแนวคิดหลักโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นบรรทัดฐาน 
3. เลือกสิ่งดลใจในการออกแบบ อาจเป็นรูปทรงเรขาคณิต ทรงอิสระ หรือธรรมชาติ 
4. ก าหนดรูปร่างภายนอก 
5. ร่างภาพเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมโดยการร่างไว้หลายๆแบบ 
6. ลดทอนรายละเอียด 
7. ร่างแบบเขียนสี 
8. เขียนแบบจริง 

 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต 

สวนสัตว์ดุสิต แต่เดิมเรียก สวนดุสิตหรือ เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๓๘หลังจากที่พระองค์ได้
ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศและพบว่าสวนพฤกษชาติเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้
ความเพลิดเพลิน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จึงมีพระราชด าริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศ
ไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากร (ถนน
พระราม ๕) ด้วยการขุดสระน้ าใหญ่ ประกอบคูคลองระบายน้ า และถนน แล้วน าดินข้ึนมาเป็นเนินเขา
เกาะกลางน้ าเรียกว่า เขาดิน และรอบๆเขาดินนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิด 
สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ ส าหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนน้ีทรงโปรดเรียกว่า 
เขาดินวนา โดยในข้ันต้นพระองค์ให้สร้างข้ึนส าหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมส าราญส่วน
พระองค์ และข้าราชบริภารฝ่ายในก่อน ดังนั้น สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในเขต
พระราชฐานพระราชวังดุสิต 
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ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชด าริที่
จะท านุบ ารุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวาง และดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อน
ใจด้วย 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว คณะรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้ด าเนินการจัดท าเป็นสวนสาธารณะ 
และเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน ในเวลาน้ันพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ได้พระราชทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ ๘ ให้
เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็น
สวนสาธารณะได้ 

จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดการย้ายกวางดาว และสัตว์ชนิดต่างๆ มาจากสวน
อัมพร และ ย้ายสัตว์บางชนิด เช่น จระเข้ ลิง จากสวนสราญรมย์ มาไว้ที่เขาดินวนา และได้ขอให้ทาง
ส านักพระราชวัง ส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
เรียบร้อยแล้วทางเทศบาล นครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจได้
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์
แห่งแรกในประเทศไทย 
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บทที่  3 

การเกบ็ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในแนวทางการปรับปรุงของสวนสัตว์ดุสิตและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัย และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่พักผ่อนของกลุ่มเป้าหมาย โดยที่กลุ่มตัวอย่าง
เป็น เพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีข้ึนไป อาศัยหรือท างานอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล จ านวน 100 คน และได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
วางกลยุทธ์การสร้างตราสัญลักษณ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ สวนสัตว์ดุสิต” 

 
1. รูปแบบในการวิจัย 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  
ท าเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไปปรับใช้ในการสร้างเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงทัศนคติโดยรวมต่อสวนสัตว์ดุสิตในปัจจุบัน โดยการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับสามีภรรยาที่สมรสและมีบุตรเป็น

เด็กเล็กจ านวน 20 คนในด้านแนวความคิด และตราสัญลักษณ์ 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                 

 ทางการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคคล โดยใช้การท าแบบสอบถามในกลุ่มสามีภรรยาที่สมรส
และมีบุตรเป็นเด็กเล็กตั้งแต่ 20-40 ปีข้ึนไป เพื่อหาแรงจูงใจ การใช้ชีวิต และการใช้พลังทางกายใน
ชีวิตประจ าวัน โดยแจก แบบสอบถามแบบปกติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 คน   
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย                 

 ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเปน็กลุ่มสามีภรรยาที่สมรสและมีบุตรเป็นเด็กเล็กที่มี
อายุตั้งแต่ 20-40 ปีข้ึนไป โดยออกส ารวจตามสถานที่พักผ่อนในวันหยุด เช่น ห้างสรรพสินค้า วิลล่าที่
กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกที่จะไปพักผ่อนและพาลูกหลายไปด้วย โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม 
ตัวอย่างด้วยตนเองเป็นจ านวน 100 คน  
 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา         

แนวค าถามการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วนดังนี้     
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

และอาชีพ งานอดิเรก รายได้  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องการพักผ่อนทั่วๆไป  เพื่อทราบถึงการเลือกสถานที่ในการ

พักผ่อนในแต่ละครั้งที่มีเวลาว่าง และการเลือกสถานที่พักผ่อนที่สามารถพาบุตรหลานไปได้สะดวก  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ว่ารู้จักสวนสัตว์ดุสิตหรือไม่ และรู้จักสวนสัตว์

อื่นใดบ้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑล         
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต เพื่อทราบถึงทัศนคติที่มีต่อ

สวนสัตว์ดุสิตในปัจจุบัน และแนวทางในการปรับปรุงสถานที่หรือส่วนเกีย่วข้องและการสื่อสารที่จะท า
การสื่อออกไปถึงกลุ่มเป้าหมาย  

ส่วนที่ 5 : แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการรับสื่อ ต้องการทราบถึงพฤติกรรมการรับสื่อ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ตรงจุดและถูกต้อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
ออกไปและเป็นการกระชับกลยุทธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

ส่วนที่ 6 : แบบสอบถามเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ในปัจจุบันและช่ือของสวนสัตว์ดุสิต ว่า
ตราสัญลักษณ์และช่ือของสวนสัตว์ดุสิต ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร และควร
ปรับเปลี่ยนหรือไม่ 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล         

 การวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม ได้ท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์เพื่อ สรุปประเด็นส าคัญ  และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลต่างๆ ของแบบสอบถาม และสรุปเป็นประเด็นหลัก รวมถึงการ
ค านวณหาค่าร้อยละ 
6.การวิเคราะห์ข้อมูล        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลต่างๆ ของแบบสอบถาม และสรุปเป็นประเด็นหลัก 
รวมถึงการค านวณหาค่าร้อยละ 

7. การน าเสนอข้อมูล         

 เป็นข้ันตอนการผลิตแบบร่างของช้ินงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ โดยเป็นการ 
สร้างสรรค์รปูแบบชองงานภายใต้แนวความคิดที่ได้มาจากการวิเคราะหข้์อมูลต่างๆ จากผู้ให้สัมภาษณ์ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

จากการลงส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายและประชาชน ในแต่ละ
สถานที่ที่ได้เลือกไว้ ซึ่งในแต่ละสถานที่ เป็นสถานที่ที่เป็นตัวเลือกแรกๆในการเลือกที่จะพักผ่อนของ
คนกรุงเทพมหานคร เราต้องการสอบถามเหตุผลของกลุ่มเป้าหมายถึงการเลือกสถานที่นั้นๆพร้อมน า
ข้อมูลมาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและสื่อสารต่อไป 

โดยในการส ารวจความคิดเห็นนั้น แบ่งออกเป็นสองรูปแบบคือการส ารวจผ่าน
แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแต่ละแบบมีหัวข้อแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลมีดังนี้ 
รูปแบบแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลักดังนี้ 
- แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
- แบบสอบถามเรื่องการพักผ่อนทั่วๆไป 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ 
- แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต 
- แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการรับสื่อ 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ในปัจจุบันและช่ือของสวนสัตว์ 

 
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 

มีสองประเด็นที่สอบถามดังนี้ 
- ตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ 
- แนวความคิดทางการสื่อสาร 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4-1 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 54 54 
หญิง 57 57 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-1 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-2 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-25 ป ี 9 9 
26-30 ปี 42 42 
31-35 ป ี 26 26 
36-40 ป ี 14 14 
40+ ป ี 9 9 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 26-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และกลุ่มที่มีอายุ 36-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 14 และร้อยละ 9 ที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไปตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-3 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนักงานบริษัท 33 33 
รัฐวิสาหกิจ 18 18 
ช้าราชการ 11 11 
ธุรกิจส่วนตัว 9 9 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 33 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-4 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20,000 บาท 11 11 
20,001 - 30,000 บาท 37 37 
30,001 - 35,000 บาท 33 33 
มากกว่า 40,000 บาท 19 19 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือรายได้ต่อเดอืน 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33 รายไดม้ากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และต่ ากว่า 20,000 ร้อยละ 11ตามล าดับ 
 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเรื่องการพักผ่อนท่ัวๆไป 
ตารางที่ 4-5 จ านวน ร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลใดที่เลือกสถานที่แรกเป็นตัวเลอืก 
 

เหตุผลแรก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย 15 15 
การเดินทาง 22 22 
บริการครบวงจร 48 48 
อื่นๆ 15 15 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริการครบวงจรเป็น
อันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 22 ค่าใช้จ่ายร้อยละ 15 และ
อื่นๆร้อยละ 15 ตามล าดับ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

ตารางที่ 4-6 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลใดที่ท่านเลือกไปสวนสัตว์เป็น
สถานที่พักผ่อน   

เหตุผลในการเลือกสวนสัตว์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ 37 37 
รักสัตว์ 21 21 
ค่าใช้จ่ายน้อย 13 9 
เงียบสงบ 20 20 
อื่นๆ 9 13 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกเหตุผลใกล้ชิดธรรมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมารักสัตว์ร้อยละ 21 เงียบสงบร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายน้อยร้อยละ 13 และ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-7 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสภาพแวดล้อม  
(ความสวยงาม, มีระเบียบ, สะอาด ฯลฯ) มีผลต่อการตัดสินใจไปพักผ่อนในแต่ละสถานที่แค่ไหน 

มีผลต่อการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 36 36 
มาก 27 27 
ปานกลาง 15 15 
น้อย 12 12 
น้อยที่สุด 10 10 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 36 มีผลมากท่ีสุด มากรองลงมา
ร้อยละ 27 ปานกลางร้อยละ 15 น้อยร้อยละ 12 และน้อยที่สุดร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเรื่องการเลือกพักผ่อนสวนสัตว์ 
ตารางที่ 4-8 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเลือกสถานที่พักผ่อนหรือเที่ยวในแต่ละ
ครั้ง บุตรหลานของมีผลในการตัดสินใจมากแค่ไหน 
 

มีผลต่อการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากที่สุด 30 30 
มาก 41 41 
ปานกลาง 12 12 
น้อย 8 8 
น้อยที่สุด 9 9 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บุตรหลานมีผลต่อการตัดสินใจ
มากคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมามีผลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30 ปานกลางร้อยละ 12 น้อยที่สุดร้อย
ละ 9 และน้อยร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต 
ตารางที่ 4-9 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาเหตุส าคัญที่ท าให้เลือกจะไปพักผ่อน ณ 
สถานที่อื่น มากกว่าหรือบ่อยกว่าสวนสัตว์ดุสิต 
 

สาเหตุใดส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความพร้อมด้านสถานที่ 42 42 
ความสะอาด 9 9 
สภาพอากาศ 28 28 
การเดินทาง 11 11 
ความเสื่อมโทรม 10 10 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความพร้อม
ร้อยละ 42 รองลงมาคือสภาพอากาศร้อยละ 28 การเดินทางร้อยละ 11 ความเสื่อมโทรมร้อยละ 10 
และความสะอาดร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

ตารางที่ 4-10 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง หากมีสัตว์หายากเช่น แพนด้า หมีข้ัวโลก หรืออื่นๆที่
หาดูยาก จะเป็นปัจจัยที่ท าให้ท่านเลือกตัดสินใจมาหรือไม่ 
 

ปัจจัยด้านสัตว์หายาก จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีผลต่อการตัดสินใจ    72 72 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ    28 28 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้มีผลต่อการตัดสินใจร้อยละ 
72 และไม่มีผลต่อการตัดสินใจคิดเป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-11 จ านวน ร้อยละ จ าแนกความต้องการให้สวนสัตว์ดุสิต มีร้านค้า, กิจกรรมพิเศษ ที่มี
แนวความคิดพิเศษเฉพาะของตัวเอง 
 

มีร้านค้าหรือกิจกรรมเฉพาะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย 68 68 
ไม่เห็นด้วย 32 32 

รวม 503 100 

จากตาราง 4-11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยร้อยละ 68 และไมเ่ห็น
ด้วยร้อยละ 32 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-12 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการให้สวนสัตว์ดุสิตมีอะไรบ้าง
ในการปรับปรุงครั้งนี้ 
 

ความต้องการให้ปรับปรุง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร้านค้าช่ือดัง 13 13 
สถานที ่ 18 18 
มีแนวความคิดที่แปลกใหม ่ 27 27 
เครื่องเล่นร่วมกันกับครอบครัว 5 5 
สัตว์หายาก 22 22 
ร้านค้าเฉพาะของสวนสัตว์ 15 15 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านแนวคิด
ร้อยละ 27 รองลงมาสัตว์หายากคิดเป็นร้อยละ 22 สถานที่ร้อยละ 18 ร้านค้าเฉพาะร้อยละ 15 
ร้านค้าช่ือดังร้อยละ 13 และเครื่องเล่นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 
สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการรับสื่อ 
ตารางที่ 4-13 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับข้อมูล ข่าวสารจากช่องทางใดบ้าง 
 

ช่องทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
โทรทัศน์ 23 23 
วิทยุ 7 7 
อินเตอร์เน็ต 35 36 
สื่อสิ่งพิมพ์ 13 13 
อื่นๆ 22 22 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 35 รองลงมาคือโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 23 อื่นๆร้อยละ 22 สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 13 และวิทยุ
ร้อยละ 7 ตามล าดับ 

 
ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเรื่องชื่อและตราสัญลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิต 

จากตารางที่ 4-14 จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ของทัศนคติต่อสวนสัตว์ดุสิตว่า ควร
จะใช้ช่ือใดในการสื่อสาร 
 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เขาดิน 38 38 
เขาดินวนา 0 0 
สวนสัตว์ดุสิต 62 62 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนต้องการให้ใช้ชื่อสวนสัตว์ดุสิตเป็น
ร้อยละ 62 รองลงมาคือเขาดิน คิดเป็นร้อยละ 38 และไม่มีเลยส าหรับเขาดินวนา 

 
 

วิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
 
ส่วนที 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกสถานท่ีพักผ่อน 

จากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความพร้อมของสถานที่เป็นหลัก เพราะ
สถานที่ที่มีพร้อม ท าให้พวกเขามีเวลาในการท าสิ่งต่างๆได้มากข้ึนกว่าเดิม ด้านสภาพอากาศและการ
เดินทางเป็นปัจจัยรองโดยเล็งเห็นว่าสามารถหลีกเลี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 
  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสวนสัตว์ในการพักผ่อน 

จากการวิจัยพบว่าสวนสัตว์ยังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง 
สถานที่ที่ค่อนข้างตายตัว ความสะอาดและความไม่พร้อมในทุกๆด้านของสถานที่ ดังนั้นประชาชนจึง
เลือกที่จะไปสถานที่อื่นมากกว่า 
 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านทัศนคติต่อสวนสัตว์ดุสิต 

จากการวิจัยพบว่าประชาชนยังคงคิดถึงสวนสัตว์ดุสิต โดยมองว่าสวนสัตว์ดุสิตควรได้รับ
การปรังปรุง เพราะสวนสัตว์ดุสิตมีสภาพที่ทรุดโทรม ขาดความน่าสนใจ อีกทั้งสวนสัตว์ดุสิตไม่มีความ
แปลกใหม่และน่าสนใจเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเลือกไปสวนสัตว์และสวนสัตว์ดุสิตต้องมีการ
ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นระบบและทันสมัยมากข้ึน 
 
ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการรบัสื่อและข่าวสารต่างๆมากที่สุดในระหว่าง
การเดินทางและโทรทัศน์เป็นตัวเลือกตามล าดับ ส่วนใหญ่จะรับสื่อโทรทัศน์ในช่วงก่อนเข้านอน สื่อ
อื่นๆเช่นป้ายโฆษณา บิลบอร์ด เป็นอีกกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างรับข่าวสารมากอันเนื่องมาจากการสังเกต
ระหว่างการเดินทาง ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุเป็นตัวเลือกท้ายๆ 

 
ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเรื่องชื่อและตราสัญลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิต 

จากผลส ารวจพบว่า แม้ช่ือเขาดินจะเป็นช่ือที่คุ้นเคย แต่ยังคงที่จะให้ใช้ช่ือทางการของ
สวนสัตว์ดุสิตน่ันก็คือช่ือสวนสัตว์ดุสิตน่ันเอง 
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การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของสวนสัตว์ดุสิต 
ท าการส ารวจเป็นจ านวน 20 คนโดยหัวข้อที่ได้ท าการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
- แนวความคิดในการสื่อสารของสวนสัตว์ดุสิต 
- ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงกับตราสัญลักษณ์อันเดิม 

 
ผลการส ารวจสรุปได้ดังน้ี 
 จากจ านวน 20 คนมีความต้องการให้รสร้างความแปลกใหม่ให้กับสวนสัตว์ดุสิตให้ลืม
ภาพลักษณ์เก่าๆไปได้และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเจอ เป็นจ านวน 14 คนและอีก
จ านวน 6 คนต้องการให้สวนสัตว์ดุสิตปรับปรุงด้านสถานที่ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
 ตราสัญลักษณ์ที่มีการปรับปรุง ทุกคนลงความเห็นว่า ตราสัญลักษณ์แบบใหม่ ให้ความรู้สึก
เป็นสวนสัตว์มากกว่าอันเดิมมากกว่าและเข้าใจง่ายมากกว่า 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และผลิตชิน้งาน 
 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติที่ได้รับจากการส ารวจแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จึงได้น าทัศนคติและความคิดเห็นที่ได้รับมาหาแนวทางในการปรับปรุงสถานที่แล้ว
ส่วนเกี่ยวข้องของสวนสัตว์ดุสิต และน ามาสู่การวางแผนการตามกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของสวนสัตว์ดุสิต 

 จากการส ารวจและวิจัยพบว่าทุกคนทราบว่าสวนสัตว์ดุสิตอยู่ตรงไหน ช่ืออะไรเป็น
อย่างไร แต่ทุกคนไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบา้งหรอื ณ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะ ไม่มี
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ หากจะท าการสื่อสารต้องท าการสื่อสารเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง 
เพื่อให้คนรับรู้และทราบข่าวสารที่ทางสวนสัตว์ดุสิตได้จัดกิจกรรมอยู่เสมอ ดังนั้นการวางแผนการ
สื่อสารจึงมีความส าคัญมากและจุดที่ควรจะปรับปรุงของสวนสัตว์ดุสิตก็มีความส าคัญมากเช่นกัน 
น ามาแยกเป็น SWOT Analysis ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) สวนสัตว์ดุสิตมีค่าเข้าชมที่ถูกและหลากหลาย เหมาะแก่การมา
ศึกษาหาความรู้และยังเป็นสถานที่พักผ่อนอีกด้วย 

จุดอ่อน (Weaknesses) สวนสัตว์ดุสิตมีความเก่าและไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดี
ข้ึนกว่าเดิม ท าให้ขาดความน่าสนใจและเชิญชวนให้เข้า 

โอกาส (Opportunities) เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ที่เป็นธรรมชาติล้วนหายากมากข้ึน 
อีกทั้งผู้คนที่เคยไปสวนสัตว์ในสมัยเด็กอยากจะย้อนกลับไปอีกครั้ง จึงเป็นโอกาสดีที่จะท าการ
ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด 

อุปสรรค (Threats) สวนสัตว์ดุสิตยังคงเป็นของภาครัฐบาล การจะด าเนินการใดๆจึงใช้
ระยะเวลายาวนาน และสภาพอากาศที่เป็นปัญหาท าให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชน 
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แนวทางการปรับปรุงสวนสัตว์ดุสิต (Renovation Plan Suggestion) 

 หลังจากที่ได้ส ารวจและสรุปผลการวิจัยทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายแล้ว จึงมีแนวทางในการปรับปรุงสวนสัตว์และส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
 ตราสัญลักษณ์ จากผลการส ารวจ โดยการน าตราสัญลักษณ์แบบเก่าไปปรับปรุง ให้มี
รูปแบบที่เข้าใจง่ายข้ึนและดูมีความอบอุ่นเป็นสวนสัตว์มากข้ึน ไม่ดูทันสมัยจนเกินไปและโบราณ
จนเกินไป เพื่อให้เป็นที่จดจ าได้ง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
 การปรับปรุงสภาพสวนสัตว์ ในการปรับปรุงสวนสัตว์ครั้งนี้ ได้น าความคิดเห็นและ
ค าแนะน าจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการส ารวจมา ซึ่งมีความเห็นให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วน
ต่างๆที่มีสภาพเก่าหรือทรุดโทรม ให้มีความใหม่และพร้อมใช้งานมากกว่าเดิม อีกทั้งเพิ่มสถานที่ในร่ม
ส าหรับการพักผอ่นอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้เพิ่มในส่วนของมุมกาแฟทีม่ีไว้เผือ่บุคคลทีต่้องการเปลีย่น
บรรยากาศในการท างานหรือพักผ่อนมาพักนั่งชิมบรรยากาศในสวนสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติสูง 
และในท้ายที่สุด ยังมีการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องเล่นบางชนิด เพื่อให้ครอบครัวได้มี
กิจกรรมท าร่วมกันเพื่อเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่าน้ันไว้เป็นอย่างดี 
 การจัดหมวดหมู่ให้กับสวนสัตว์ดุสิต ปัญหาหนึ่งที่สวนสัตว์ดุสิตมีนั้นคือ หมวดหมู่ของ
สถานที่นั้น มีสภาพที่กระจัดกระจายไม่รวมเป็นที่เดียวกัน เช่น หมีอยู่กับฮิปโป ดังนั้น เราจึงได้
ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวอย่างดิสนีย์แลนด์ที่มีการจัดพื้นที่ต่างๆเป็นหมวดหมู่และมีเอกลักษณ์
ต่างกันไปในแต่ละจุด เราจะแบ่งสวนสัตว์ดุสิตให้เป็นระเบียบมากข้ึงเช่น พื้นที่อะเมซอนสัตว์ป่า โลก
ของสัตว์เมืองหนาวเป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การเดินชมสวนสัตว์ ลดความซับซ้อนลง และสามารถสร้าง
กิจกรรมในแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ึนอีกด้วย  
 ความทันสมัย สวนสัตว์ดุสิต มีสภาพเปรียบเสมือนสถานที่เก่าแก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์
นั้นจึงต้องเพิ่มความทันสมัยเข้าไปด้วย เช่นการน าเทคโนโลยีมาเสริมในพื้นที่ส่วนต่างๆของสวนสัตว์
เช่น บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย การปรับไปใช้ Interactive Media แทนการใช้ป้ายข้อความแบบเดิม
บอก เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถและสร้างภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิต ให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน
กว่าเดิม 
 การเพ่ิมช่องทางการเดินทาง และลานจอดรถ  ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ท าให้        
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาสวนสัตว์ดุสิตน้อย แม้สวนสัตว์เองจะอยู่ใจกลางกรุงเทพ แต่รถประจ าทาง
และขนส่งสาธารณะต่างๆนั้นกลบัเข้าถึงได้น้อยมาก การจะเดินทางจึงต้องนั่งรถแท็กซี่หรือมรีถส่วนตัว
ในการเดินทาง เป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้คนเข้าสวนสัตว์ดุสิตน้อย ดังนั้นเราจึงมีแนวทางในการ
อ านวยความสะดวกด้วยรถโดยสารระยะสั้นแบบจุดต่อจุด เช่นจากสยามมายังสวนสัตว์ดุสิตโดยตรง 
หรือจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามายังสวนสัตว์ดุสิต เพื่อน าผู้ที่ต้องการเดินทางมายังสวนสัตว์สะดวก
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ยิ่งขึ้นและเพิ่มสถานที่จอดรถ หรืออาจจะขอความร่วมมือสถานที่ใกล้เคียงเป็นสถานที่จอดรถช่ัวคราว
แทนส าหรับผู้ที่มาด้วยรถตัวเอง 
 ปรับปรุงเว็บไซต์ จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนหันมาใช้ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ด้วยรูปแบบเว็บที่เก่า ท าให้การเข้าชมเว็บไซต์จะเกิด
ปัญหาแสดงผลหน้าเว็บได้ไม่ถูกต้อง การปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุง เพื่อให้เว็บไซต์สามารถ
เข้าชมจากทุกอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แผนการสื่อสารและกลยุทธ์ (Communication Plan and Tactics) 

 ในส่วนของผลการสื่อสารนั้นจะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ได้จากการสอบถามและส ารวจมา 
เพื่อให้มีการสื่อสารได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด 
 โดยในการสื่อสารครั้งนี้ จะเน้นหนักไปที่เรื่องของสัตว์แปลกใหม่ ให้เปรียบเสมือน
พระเอกของงานการสือ่สารครัง้นี้ โดยจะเน้นการเล่าถึงมุมมองของสัตว์ที่ไม่เคยพบเห็น สัตว์ที่หาชมได้
ยาก สัตว์ที่มีพฤติกรรมน่าอัศจรรย์ใจ โดยนอกจากนั้น จะมีการพูดถึงส่วนที่มีการปรับปรุง หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ได้เพิ่มลงในสวนสัตว์อีกด้วย 
  
Mood & Tone ของการสื่อสาร 

 การสื่อสารครั้งนี้ จะมี Mood & Tone ที่ตื่นเต้น น่าตื่นตา เพื่อสร้างความมหัศจรรย์ให้ผู้
พบเห็นอยู่เสมอ โดยประเด็นที่พูดถึงมีดังนี้ 
 - สัตว์แปลกใหม่ 
 - สถานที่ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร 

 กลุ่มสามีภรรยาที่สมรสและมีบุตรเป็นเด็กเล็กตั้งแต่ 20-40 ปีข้ึนไปที่ต้องการสถานที่
พักผ่อนในเวลาว่างและวันหยุดต่างๆ 
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วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (Communication Objectives)   

- เพื่อกระตุ้นความอยากรู้และอยากเห็น ให้ผู้คนสนใจในสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนในเร็วๆนี้ 
- เพื่ออธิบายข้อมูล และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสวนสัตว์ดุสิต และมาสวนสัตว์ดุสิต 
- เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

 
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด (Communication Concept) 

 จากการส ารวจ แนวความคิดที่ได้คือ “New Amazing Experience ประสบการณ์ใหม่
สุดมหัศจรรย์” แนวทางในการสื่อสารจึงมุ่งเน้นในด้านการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และไม่เคย
สัมผัสได้จากสวนสัตว์ที่ใดๆ มีเพียงสวนสัตว์ดุสิตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถให้ได้ เหตุ
เนื่องจากสวนสัตว์ดุสิตน้ัน มีภาพลักษณ์ที่เก่าแก่และไม่หวือหวาอะไร กิจกรรมต่างๆก็เดิมๆและไม่มี
การเพิ่มเติม การสร้างประสบการณ์ใหม่จึงสามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่ขาดหายไปของสวนสัตว์ดุสิต 
 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) 

 ในการท าการสื่อสารครั้งนี้ จะแบ่งช่วงการสื่อสารเป็นสามช่วงหลักๆ โดยในแต่ละช่วงจะ
มีแนวคิดที่ต่างกันไป เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงเป้าประสงค์และตรงกับกลยุทธ์มากขึ้น แต่จะอยู่ภายใต้
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดเดียวกันนั่นก็คือ  New Amazing Experience นั่นเอง มีดังนี้ 

ช่วงท่ี 1: Teasing: What’s Happening บางสิ่งก าลังจะเกิดขึ้น ในช่วงการสื่อสารนี้ 
จะเน้นการกระตุ้น และสร้างความอยากรู้อยากเห็นของกลุ่มเป้าหมายและประชาชน เพื่อให้พวกเขา
สนใจและเตรียมตัวพบการสื่อสารในช่วงต่อไป 

ช่วงท่ี 2: Knowing: It’s all begin ทุกอย่างเริ่มต้นแล้ว ช่วงการสื่อสารนี้จะเป็นการ
เฉลยค าถามต่างๆที่ได้สร้างไว้ในช่วงการสื่อสารแรก เพื่อให้ข้อมูลว่าที่นี่คือสวนสัตว์ดุสิต และแสดงให้
เห็นว่า สวนสัตว์ดุสิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

ช่วงท่ี 3: Continuing: Always Amazing มหัศจรรย์ตลอดเวลา ในช่วงการสื่อสารนี้
จะเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางสวนสัตว์ดุสิต และข่าวสารต่างๆอยู่ตลอด เพื่อเป็น
ช่องทางในการกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนอยากมาอยู่เสมอ 
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ช่วงท่ี 1: Teasing: What’s Happening บางสิ่งก าลังจะเกิดขึ้น  

ระยะเวลาของการสื่อสารในช่วงแรก: 14 วัน 
 ในช่วงการสื่อสารนี้  จะเน้นการกระตุ้น และสร้างความอยากรู้อยากเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชน เพื่อให้พวกเขาสนใจและเตรียมตัวพบการสื่อสารในช่วงต่อไป ประเด็น
หลักที่ใช้ในการสื่อสารช่วงแรกคือสัตว์แปลกใหม่หรือมุมมองที่ไม่เคยพบเจอของสัตว์ต่างๆ และให้
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนร่วมนับถอยหลังไปด้วยกัน โดยในแต่ละสื่อจะมีนาฬิกา Countdown ไป
พร้อมๆกัน 
 กลยุทธ์ในการสื่อสารครั้งนี้ มุ่งเน้นให้คนรู้สึกตื่นเต้นและติดตามค าตอบที่จะเกิดข้ึน 
ดังนั้นสื่อทุกตัวจะมีความตื่นตาตื่นใจผสมอยู่มาก และจะยังไม่มีการเฉลยว่านี่คือสถานที่ใด จะบอก
เพียงแค่ว่าก าลังจะเกิดข้ึนเท่านั้น 
 สื่อในแต่ละตัวจะมีหน้าที่น าคนเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อร่วมกิจกรรมในท้ายที่สุด โดยแต่ละสื่อ
จะมี #hashtag ให้ค้นหา และไปร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะสร้างกิจกรรมให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปจนถึงกิจกรรมต่อไป รวมถึงเป็นการวัดผลด้วย
ว่า สื่อมีประสิทธิภาพในการสื่อสารหรือไม่โดยรายละเอียดแต่ละสื่อมีดังนี้ 
 
 สื่อนอกสถานท่ี (Building Wrap) 

 น าสัตว์มาเป็นไอเดียในการติดลงบนตึกสูงขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้
พบเห็นและมีข้อความเชิญชวนให้ติดตามถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนเร็วๆนี้ 
 
 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ 

 เรียกสั้นๆว่า Teaser จะเป็นโฆษณาทางทีวีที่มีความยาวของแต่ละช้ินอยู่ที่ 20 วินาที มี
จุดประสงค์ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนไปหาค าตอบกันจริงๆที่สวนสัตว์แห่งใหม่ โดยใน
ตอนท้ายจะมีข้ึน #newzooth ให้ผู้คนตามหาและเข้าไปร่วมกิจกรรมกันใน Website เดียวกัน ในแต่
ละคลิปจะเป็นการน าจดุเด่นของสวนสัตว์มาเล่าระยะเวลาสั้นๆเพื่อใหอ้ยากสัมผัสต่อจนใจจดใจจ่อกับ
สิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนน่ันเอง โดย Teaser มีสองตัวดังนี ้
 Teaser ตัวแรก มีเนื้อหาการน ากิ้งก่าที่สามารถเรืองแสงได้มาเป็นพระเอกของโฆษณา
ช้ินน้ี โดยการเล่าเรื่องจะให้กิ้งก่าเรืองแสง โผล่ออกมาให้เห็นเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นจะใช้ Super 
และ Voice Over ในการท าหน้าที่ต่อเพื่ออธิบายและดึงคนให้ติดตามต่อ 
 Teaser ตัวที่สอง จะเล่าเรื่องด้วยภาพการหยอกเย้าอันน่ารักระหว่างลิงกับหมี ซึ่งหาที่
ไหนไม่ได้นอกจากที่สวนสัตว์ดุสิตเพียงที่เดียวเท่านั้น หลังจากนั้นจะใช้ Super และ Voice Over ใน
การท าหน้าที่ต่อเพื่ออธิบายและดึงคนให้ติดตามเช่นเดียวกับ Teaser ตัวแรกที่ได้ปล่อยออกมา 
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 สื่อเว็บไซต ์

 เปรียบเสมือน HUB ที่นอกจากสื่อต่างๆจน าคนเข้ามาสู่เว็บไซต์แล้ว ยังท าหน้าที่เป็น
ตัวกระตุ้นให้อยากรับรู้เพิ่มเติมและจดจ่อกับสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตน่ันเอง นอกจากนี้ เว็บไซต์
จะมีส่วนที่เมื่อผู้คนเข้ามาในเว็บไซต์ จะท าหน้าที่เป็นเกมให้ได้ทายว่า สถานที่แห่งใหม่ที่ว่าคือที่ไหน 
เพื่อให้การรอไม่น่าเบื่อจนเกินไป นอกจากนั้น แต่ละรูปแบบจะมีการเปลี่ยนภาพอัตโนมัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าชมไม่เจอภาพเดิมๆซ้ าไปซ้ ามาจนเกิดความเบื่อหน่ายที่จะรอ มีดังนี้ 
 หน้าแรกจะเป็นหน้าที่บอกรายละเอียดที่น่าสนใจและไม่เคยรู้ของสัตว์ให้ได้เห็น และมี
ปุ่มให้คลิกไปยังหน้าต่อไป 
 หน้าที่สองจะเป็นรายละเอียดของสัตว์เพิ่มเติมจากหน้าแรกและจะมีปุ่มให้คลิกร่วมสนุก
ไปกับกิจกรรมของเรา พร้องทั้งข้อความ Wrap-Up เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมาสัมผัส
สวนสัตว์แห่งใหม่ที่ก าลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ 
 
ช่วงท่ี 2: Knowing: It’s all begin ทุกอย่างเริ่มต้นแล้ว 

ระยะเวลาการสื่อสาร 30 วัน 
 ในช่วงการสื่อสารนี้ จะเป็นการเฉลยและให้ค าตอบถึงสื่อชุดแรกว่า สถานที่ที่กล่าวถึงคือ
ที่ใด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไปสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยที่ช่วงการสื่อสารนี้ จะเน้นการให้ข้อมูลดิบที่เป็น
ข้อมูลจริงของสวนสัตว์ดุสิต ว่ามีการปรับปรุงด้านใดบ้าง และมีสิ่งใดบ้างที่น่าสนใจ 
 กลยุทธ์ในการสื่อสารครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้และข้อมูลของสวนสัตว์ ซึ่งจะไม่ได้เน้นการ
หลอกล่อเหมือนในช่วงการสื่อสารแรก แต่จะเน้นการเชิญชวนให้ไปสวนสัตว์ดุสิตตรงๆ 
สื่อในแต่ละตัวจะมีหน้าที่ให้ ข้อมูล และมีการพูดและเล่าเรื่องที่สนุกสนานไม่จ าเจ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรู้สึกสนุกกับสื่อโฆษณาของเรา โดยรายละเอียดแต่ละสื่อมีดังนี้ 
 

 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ (Television Commercial) 

 สื่อโทรทัศน์ช้ินนี้ จะเป็นตัวอธิบายถึงสวนสัตว์ดุสิตทั้งหมด ว่ามีการปรับปรุงในด้าน
ใดบ้าง เพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงพร้อมทั้งให้ค าตอบว่า สวนสัตว์ปริศนาที่ว่าน้ัน คืออะไร 
  

สื่อสิ่งพิมพ์ 

                ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาในรูปแบบของหน้าคู่หรือ Double Page มีจุดประสงค์ เพื่อ
เย้ายวนผู้พบเห็นจากภาพและข้อความ โดยภาพจากหน้าแรกจะเป็นภาพของสัตว์แปลกใหม่หรือ
มุมมองสัตว์ที่ไม่เคยเห็น จากนั้นในอีกหนึ่งหน้าจะเป็นหน้าที่ให้ข้อมูลของสวนสัตว์ดุสิต ว่ามีการ
ปรับปรุงด้านใดบ้าง โดยจะมีสองชุดดังนี้ 
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สื่อวิทยุ 

 ความยาว 30 วินาที 
 การเล่าเรื่องเป็นเรื่องของคนสองคนทายปัญหาเสียงสัตว์ต่างๆจนถึงเสียงๆหนึ่งที่อีกคน
ไม่สามารถทายได้ หากอยากรู้ค าตอบต้องไปสัมผัสตัวจริงที่สวนสัตว์ดุสิตเท่านั้นเพื่อที่จะทราบค าตอบ 
 

ช่วงท่ี 3: Continuing: Always Amazing มหัศจรรย์ตลอดเวลา 

ระยะเวลาการสื่อสาร ต่อเนื่อง 
 ในช่วงการสื่อสารนี้จะเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางสวนสัตว์ดุสิต และ
ข่าวสารต่างๆอยู่ตลอด เพื่อเป็นช่องทางในการกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นการเชิญ
ชวนให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนอยากมาอยู่เสมอ ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมต่างๆ Youtube ใน
การสื่อสาร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมดังนี้ 
 กลยุทธ์ในการสื่อสารช่วงนี้ ต้องการตอกย้ าถึงการมีอยู่ของสวนสัตว์ดุสิต และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางสวนสัตว์จากการที่สวนสัตว์ดุสิตประสบความล้มเหลวในการ
ประชาสัมพันธ์เนื่องจากใช้ช่องทางที่ไม่เหมาะสมและไม่เข้ากับยุคสมัยของโลก ณ ปัจจุบัน 
โดยรายละเอียดแต่ละเครื่องมือมีดังนี้ 

  สื่อสังคมออนไลน์ 

               ช่องทางในสังคมออนไลน์ยังคงเป็นที่นิยมของคนไทยในยุคปัจจุบัน สวนสัตว์ดุสิตจะมี
การติดต่อสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านทางสังคมออนไลน์ยอดนิยมเช่น facebook 
twitter  

 สื่อ แอพพลิเคชั่น ยอดนิยม 

                ยุคปัจจุบัน ประชาชนใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก อีกทั้งยังมี Application ยอด
นิยมที่สวนสัตว์ดุสิตสามารถติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนได้อีกเช่น Line Instagram 
  

กิจกรรม Event 

                สวนสัตว์ดุสิตจะมีกิจกรรมในทุกๆเดือนตลอดทั้งปี เพื่อย้ าเตือนถึงความแปลกใหม่ที่สวน
สัตว์ดุสิตจัดสร้างขึ้น และเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจและกลับมาที่สวนสัตว์
ดุสิตตลอดไป 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

ภาพที่ 5-1 แนวทางในการปรับปรุงสถานที่ของสวนสัตว์ดุสิต 
 

 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

ภาพที่ 5-2 การจัดหมวดหมู่ต่างๆให้กับสวนสัตว์ดุสิต 

 

ภาพที่ 5-3 ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสวนสัตว์เช่นการน าจอมาวางหน้ากรง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

ภาพที่ 5-4 แนวทางในการเพิ่มช่องทางการเดินทางให้สวนสัตว์ดุสิต 

 

ภาพที่ 5-5 แนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสวนสัตว์ดุสิตให้ดีย่ิงข้ึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

ภาพที่ 5-6 ตราสัญลักษณ์อันเดิมและรูปแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

 
ภาพที่ 5-7 ตวัอย่างการติดโฆษณาบนตกึสงูของสวนสตัว์ดสุติแบบที่หนึง่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 

ภาพที่ 5-8 ตัวอย่างการติดโฆษณาบนตึกสูงของสวนสัตว์ดุสิตแบบที่สอง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

ตารางที่ 5-1 โฆษณาโทรทัศน์ยั่ว ชุดแรก 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

ภาพแสงที่กระพริบไปมา
สลบักัน 

เสียงกระแสไฟ 

 

ภาพแสงที่กระพริบไปมา
สลบักัน 

เสียงกระแสไฟ 

 

พอแสงหยุดกระพริบเห็น
เป็นเงากิ้งก่าลางๆ 

เสียงกระแสไฟ 
ค่อยๆหยุด 

 

ภาพขยายเข้าไปเห็นกิง้ก่า
เรืองแสง 

 

 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

ตารางที่ 5-1 โฆษณาโทรทัศน์ยั่ว ชุดแรก (ต่อ) 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

ภาพขยายเข้าไป
เห็นกิง้ก่าเรืองแสง 

 
 

 

สัมผัส
ประสบการณ์

มหัศจรรยเ์หล่าน้ี
ได ้

สัมผัส
ประสบการณ์

มหัศจรรย์
เหล่าน้ีได ้

 

นาฬิกาบอกเวลา
เลิกงาน 

ที่สวนสัตว์แหง่
ใหม ่

 

ข้ึนนาฬิกา 
Countdown 

 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

ตารางที่ 5-1 โฆษณาโทรทัศน์ยั่ว ชุดแรก (ต่อ) 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

แสดงข้อความเร็วๆ
นี้ และ Hashtag 

เร็วๆนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

ตารางที่ 5-2 โฆษณาโทรทัศน์ยั่ว ชุดสอง 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

หมีดีใจที่ลงิเอาให ้ ดนตรี 

 

ลิงเอาปลาเข้าใกล้
หม ี

ดนตรี 

 

หมีงบัพลาดเพราะ
โดนแกล้ง 

ดนตรี 

 

ลิงหัวเราะ หมี
ร้องไหเ้พราะอดกิน 

ดนตรี 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

ตารางที่ 5-2 โฆษณาโทรทัศน์ยั่ว ชุดสอง (ต่อ) 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

ลิงหัวเราะ หมี
ร้องไหเ้พราะอดกิน 

ดนตรี 

 

สัมผัส
ประสบการณ์

มหัศจรรยเ์หล่าน้ี
ได ้

สัมผัส
ประสบการณ์

มหัศจรรย์
เหล่าน้ีได ้

 

ที่สวนสัตว์แหง่ใหม ่
ที่สวนสัตว์แหง่

ใหม ่

 

ข้ึนนาฬิกา 
Countdown 

 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

ตารางที่ 5-2 1 โฆษณาโทรทัศน์ยั่ว ชุดสอง (ต่อ) 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

แสดงข้อความเร็วๆ
นี้ และ Hashtag 

เร็วๆนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

ภาพที่ 5-9 แสดงถึงชุดเว็บไซตห์น้า Landing page รูปแบบที่หนึง่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

 

ภาพที่ 5-10 แสดงถึงชุดเว็บไซต์หน้า Landing page รูปแบบที่สอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

ภาพที่ 5-11 แสดงถึงชุดเว็บไซต์หน้า Landing page รูปแบบที่สาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

ตารางที่ 5-3 สตอรี่บอร์ดโฆษณาโทรทัศน์ “New Amazing Experience” 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

แสงวาบสลบักันไป ดนตรี 

 

แสงวาบสลบักันไป ดนตรี 

 

แสงหยุดวาบสลับ
แล้วอ่อนลงเห็นตัว

กิ้งก่า 
ดนตรี 

 

ความมหัศจรรย์
ของสัตว์ 

ดนตรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

ตารางที่ 5-3 สตอรี่บอร์ดโฆษณาโทรทัศน์ “New Amazing Experience” (ต่อ) 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

ความมหัศจรรย์
ของสัตว์ 

ดนตรี 

 

ภาพหัวใจซ้อนกัน ดนตรี 

 

ภาพหัวใจค่อยๆ
จางลงจนเป็นนกฟ
ลามิงโกท าหัวใจกัน

อยู่ 

ดนตรี 

 

ความรักสุด
มหัศจรรย ์

ดนตรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

ตารางที่ สตอรี่บอร์ดโฆษณาโทรทัศน์ “New Amazing Experience”  (ต่อ) 

ภาพ ล าดับภาพ เสียง 

 

ภาพนกยูงก าลงั
แพน 

ดนตรี 

 

หางค่อยๆจางลง
เป็นชิงช้าสวรรค์ 

ดนตรี 

 

ภาพตัดมาให้เห็น
สวนสัตว์ขนาดใหญ ่

ดนตรี 

 

ข้ึนตราสัญลักษณ์
สวนสัตว์ดุสิต 

ดนตรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

ภาพที่ 5-12 สื่อสิ่งพิมพ์ 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

ภาพที่ 5-13 สื่อสิ่งพิมพ์ 1 (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 
 

ภาพที่ 5-14 สื่อสิ่งพิมพ์ 2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

 

ภาพที่ 5-15 สื่อสิ่งพิมพ์ 2 (ต่อ) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

ตารางที่ 5-4 สปอตโฆษณาทางวิทยุ 

บทพูด/ บทบรรยาย เสียงประกอบ 

ก: นี่ รู้ปะ แมวร้องยังไง SFX: ติ้งง 

ข: เมี้ยววววว SFX:  

ก: แล้วเสอือ่ะ SFX: ติ้งง 

ข: โฮกกกกก SFX:  

ก: แล้วสัตว์ที่เหมือนแมวและเสืออะ SFX: ติ้งง 

ข: …………….. SFX:  

ก: เงียบ ไมรู่้ ไม่รู้งั้นไปสวนสัตว์ดสุิต  

โฆษก: เพราะสวนสัตว์ดุสิตมสีัตว์หายากอีก
มาก สวนสัตว์ดุสิต ความสนุกเหนอื
จินตนาการ 

เสียงดนตรี Intro “What Does the Fox 
Say” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

ภาพที่ 5-16 ตัวอย่างแอปพลิเคช่ันที่จะท าการสื่อสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

 

ภาพที่ 5-17 ตัวอย่างของการลงข้อความในสังคมออนไลน์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 
ตารางที่ 5-5 ตารางกิจกรรม 

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

เปิดตัว             
หาคู่รัก             
ละครสัตว์             
สงกรานต์             
เรียนกับสัตว์             
วาดผนัง             
แข่งออกแบบ             
คู่คุณแม่             
ซาฟารีไนท์             
ฮาโลวีน             
สัตว์ใหม่             
ซานต้าดุสิต             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 
แผนการสื่อสาร (Media Plan) 
ตารางที่ 5-6 แสดงช่วงเวลาการใช้สื่อ 

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

ออนไลน ์             
สื่อนอกบ้าน             
โทรทัศน์             
สื่อสิ่งพิมพ์             
กิจกรรม             
สังคมออนไลน์             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

บทที่  6 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาจุลนิพนธ์ในเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โครงการคืนชีวิตให้
สวนสัตว์ดุสิตน้ัน พบว่าประชาชนทั่วไป แม้จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังรักที่จะกลับมา
สวนสัตว์ดุสิตหากสวนสัตว์ดุสิต สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เพราะในการไปสวนสัตว์ในแต่ละที ไม่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ณ ขณะนี้ได้ดี
พอ จนท าสถานที่อื่นๆ ที่ตอบสนองได้มากกว่าเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ และสวนสัตว์จึงกลายเป็น
ตัวเลือกท้ายๆไป 

ในการลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานที่พักผ่อนที่มีผู้คนเลือกที่
จะไปพักผ่อนเป็นอันดับแรกๆนั้น ก็ได้พบว่า กลุ่มเป้าหมาย อยากให้สวนสัตว์ดุสิต ปรับปรุงสถานที่ให้
มีความทันสมัยมากข้ึน แต่ยังคงสภาพความเป็นสวนสัตว์ให้มากที่สุด มีสถานที่พักผ่อนที่เพียงพอ
นอกจากการชมสัตว์เพียงอย่างเดียว มีการสร้างจุดเด่นให้กับสวนสัตว์เพื่อสร้างความน่าสนใจให้สวน
สัตว์ดุสิตน่าเข้ายิ่งกว่าเดิม และต้องการให้สวนสัตว์ มีการน าสัตว์ที่หายากหรือมีความพิเศษมาเพื่อ
ศึกษาและได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด และหากสวนสัตว์จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างอื่น ที่ท าให้
ประชาชนสามารถอยู่ในสวนสัตว์ได้นานข้ึน เช่นร้านอาหารที่มีรสชาติดี มีสถานที่ที่ดีพอ และมี
กิจกรรมที่สามารถท าให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากข้ึน ก็จะเป็นจุดที่จะดึงความสนใจให้พวกเขาเป็น
อย่างมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายและประชาชน ต้องการให้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน สามารถสร้าง
ประสบการณ์อันมหัศจรรย์ที่จะท าให้จดจ าไปได้ตลอด  

ในท้ายที่สุด เมื่อได้น าเหตุผลในการเลือกท าสวนสัตว์ดุสิต และจากการลงส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนน้ัน ก็ได้พบถึงทัศนคติต่างๆและได้น ามาสรรค์สรา้งรปูแบบการสื่อสารและสารที่
จะสื่อออกไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังปรับปรุงสถานที่และส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ากับ
ความต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับผู้คนที่มาสวนสัตว์ และแทรกตัวเป็นตัวเลือก
ต้นๆของการเลือกสถานที่พักผอ่น อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ประชาชนยังรักและมีความรู้สึกทีอ่ยากจะ
กลับมาเที่ยวสวนสัตว์อีกครั้ง ก็มีความหวังว่า การปรับปรุงครั้งและการสื่อสารครั้งนี้ จะช่วยให้สวน
สัตว์มีผู้เข้าชมและมาพักผ่อนมากข้ึนและเป็นการ “คืนชีวิตให้สวนสัตว์” กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนแต่
ก่อน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงสถานที่และการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสวนสัตว์ดุสิต ถือ

เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อสวนสัตว์ต่างๆในประเทศไทย แม้ปัจจัยต่างๆอาจจะยังไม่ลงตัวนัก เพราะถือว่า
เป็นมิติใหม่ของสวนสัตว์ต่างๆ แต่ก็ยังเป็นต้นแบบที่ดี ที่จะท าให้สวนสัตว์ต่างๆ เริ่มปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์และตัวสวนสัตว์ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ให้เกิดความตระหนักว่า สวนสัตว์ก็ไม่สามารถอยู่ได้ หาก
ไม่มีการพัฒนาใดๆที่จะสามารถจูงใจให้ประชาชนที่ต้องการจะพักผ่อนเลือกที่จะเลือกสวนสัตว์เป็น
ตัวเลือกในการเลือกสถานที่พักผ่อน  

การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ควรหาความเข้าใจลึกซึ้ง ( Insight) ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยในการดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ และเมื่อเรารู้ความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะสามารถน ามาปรับใช้เพื่อหาวิธีสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด  

การเลือกสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่จ าเป็นจะต้องใส่แต่สื่อหลัก
เท่านั้น บางครั้งการใช้สื่อรองก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกสื่อที่มีความ
เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสูงสุด และค านึงถึงเหตุและผลที่จะใช้สื่อนั้นว่าเหมาะสม
หรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แบบสอบถามส ารวจความคิดเหน็เพือ่น าข้อมูลมาศกึษา 

แนวทางในการท าการสื่อสารการตลาดของสวนสตัว์ดุสิต 
 

ค ำชี้แจง 
- แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในวิชำ 803403 จุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สำขำ นิเทศศำสตร์ เอก โฆษณำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น เพื่อไปเป็น
ข้อมูลในกำรวิจัยควำมเป็นไปได้ในกำรท ำกำรตลำด 

- จะเก็บข้อมูลในแบบสอบถำมไว้เป็นควำมลับและไม่น ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดอย่ำงเด็ดขำด 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 
(   ) หญิง    (   ) ชำย 
1.2 อายุ 
(   ) 20-25 ป ี   (   ) 26-30 ป ี   (   ) 31-35 ป ี   
(   ) 36-40 ป ี   (   ) มำกกว่ำ 45 ปี 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
(   ) มัธยมต้น   (   ) มัธยมปลำย   (   ) ปริญญำตรี   
(   ) สูงกว่ำปริญญำตรี  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
1.4 อาชีพ 
(   ) พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  (   ) พนักงำนบริษัทเอกชน  (   ) พนักงำนรับรำชกำร 
(   )  ธุรกิจส่วนตัว   (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________ 
1.5  สถานภาพสมรส 
(   ) สมรส   จ ำนวนบุตร...คน    (   ) โสด 
1.6  รายได้โดยประมาณต่อเดือน 
(   ) ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท  (   ) 20,001 – 30,000 บำท   (   ) 30,001 – 35,000 บำท  
(   ) 35,001 – 40,000 บำท  (   ) มำกกว่ำ 40,000 บำท 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องการพักผ่อนทั่วๆไป 
2.1 ในวันที่มีเวลาว่าง ท่านและครอบครัวมักจะไปพักผ่อน ณ สถานทีแ่ห่งใด (เรียงล าดับตามความสนใจโดย
การใส่หมายเลข 1-3) 
(  ) ห้ำงสรรพสินค้ำ    (  ) ร้ำนกำแฟ    (  ) เดินทำงต่ำงจังหวัด    (  ) สวนสัตว์    (  ) สวนสนุก    (  ) 
สวนสำธำรณะ   (  ) อ่ืนๆ __________  
2.2 เหตุผลใดทีท่่านเลือกสถานทีแ่รกเปน็ตัวเลือกแรก 
(  ) ค่ำใช้จ่ำย (  ) กำรเดินทำง      (  ) กำรมีบริกำรครบวงจรในสถำนที่เดียว ( All in One place )       
(  ) อ่ืนๆ ___________ 
2.3 สภาพภูมิอากาศ มีผลต่อการตัดสินใจไปพักผ่อนในแต่ละ สถานทีแ่ค่ไหน 
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 (  ) มำกที่สุด     (  ) มำก           (  ) ปำนกลำง         (  ) น้อย       (  ) น้อยที่สุด    
2.3.1 สภาพภูมิอากาศแบบใดที่เปน็ปัญหาส าหรับคุณมากที่สุด 
(  ) ฝนตกหนัก  (  ) อำกำศร้อน  (  ) หนำว 
2.4 สภาพแวดล้อม ( ความสวยงาม , มีระเบียบ , สะอาด ฯลฯ ) มีผลต่อการตัดสินใจไปพักผ่อนในแต่ละ
สถานที่แค่ไหน 
   (  ) มำกที่สุด    (  ) มำก    (  ) ปำนกลำง   (  ) น้อย    
   (  ) น้อยที่สุด    
2.5 การเดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจไปพกัผ่อนในแต่ละสถานที่ของท่านมากแค่ไหน 
   (  ) มำกที่สุด    (  ) มำก    (  ) ปำนกลำง   (  ) น้อย    
   (  ) น้อยที่สุด    
2.6 ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยไปพักผ่อนท่องเที่ยวที่สวนสตัว์หรือไม่ 
(  ) เคย ที่ใดบ้ำง (กรุณำระบุชื่อสวนสัตว์ ) ______________                      (  ) ไม่เคย 
เพรำะ_____________ ( ข้ำมไปท ำตอนที่  3 ) 
2.7 เหตุผลใดทีท่่านเลือกไปสวนสัตว์เปน็สถานที่พกัผ่อน  
(  ) ได้ใกล้ชิดธรรมชำติ  (  ) รักสัตว์  (  ) ค่ำใช้จ่ำยน้อย         (  ) เงียบสงบ        
(  ) อ่ืนๆ ___________ 
2.8 ครั้งล่าสุดที่ท่านและครอบครัวไปสวนสัตว์ คือ 
(  ) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ    (  ) ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ     (  ) ในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำ     (  ) 2 ปีขึ้นไป  
2.9 ในการเลือกสถานที่พักผ่อนหรือเที่ยวในแต่ละครั้ง บุตรหลานของท่านมีผลในการตัดสินใจมากแค่ไหน 
(  ) มำกที่สุด  (  ) ปำนกลำง  (  ) เล็กน้อย  (  ) ไม่เลย 
 
 
 

ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้
3.1 ท่านรู้จักสวนสัตว์ดุสิตหรือไม่  
(  ) รู้จัก    (  ) ไม่รู้จัก ( ข้ำมไปข้อ 3.4) 
3.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าสวนสัตว์ดุสิตกับเขาดินคือสถานที่เดียวกนั 
(  ) รู ้  (  ) ไม่รู ้
3.3 ท่านรู้จักสวนสัตว์ดุสิตจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
(  ) ค ำบอกเล่ำ (  ) สื่อโฆษณำ (  ) ประชำสัมพันธ์    (  ) งำนกิจกรรมต่ำงๆ     (  ) ดำรำนักร้อง   (  ) ด้วย
ตนเอง(ระบุ) ___________ 
3.4  นอกจากสวนสัตว์ดุสิตแล้ว ท่านรู้จักสวนสัตวแ์ห่งอื่นๆอืน่บ้างไหม 
  (  ) รู้จัก  (  ) ไม่รู้จัก (ข้ำมไปท ำตอนที่ 5) 
3.5 กรุณาระบุ ช่ือสวนสัตว์อื่นๆที่ท่านรู้จักบริเวณกรุงเทพและปรมิณฑล 
  (  ) ซำฟำรี เวิร์ลด์   (  ) สวนสัตว์พำต้ำ    (  ) Siam Ocean World        
 (  ) อ่ืนๆ  ______________________ 
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ตอนที่ 4 : แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต 
4.1 ครั้งล่าสุดที่ท่านและครอบครัวไปสวนสัตว์ดุสิต คือ 
(  ) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ    (  ) ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ     (  ) ในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำ     (  ) 2 ปีขึ้นไป    (  ) ไม่
เคยไปเลย 
4.2 สาเหตุส าคัญใดที่ท าให้ท่านเลือกจะไปพักผ่อน ณ สถานที่อืน่ มากกว่าหรือบ่อยกว่าสวนสัตว์ดุสิต 
(  ) ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่บริกำร    (  ) ควำมสะอำด    (  ) สภำพอำกำศ    (  ) กำรเดินทำง    (  ) ควำมเสื่อม
โทรม 

4.3 ท่านมีทัศนคติอย่างไรกับสวนสัตว์ดุสิตในปัจจุบนั (เรียงล าดับความสนใจตามหมายเลข 1-3) 
(  ) สถำนที่พักผ่อน   (  ) เป็นสถำนที่เงียบสงบ     (  ) เป็นแหล่งควำมรู้  
(  ) สกปรก      (  ) เก่ำแก่ ล้ำสมัย    (  ) ไม่มีกำรพัฒนำ    (  ) ไม่มีควำมน่ำสนใจ     
(  ) อ่ืนๆ _______________ 
4.4 ท่านคิดว่าค่าเข้าชมสวนสัตว์ดุสิต  (ผู้ใหญ่ 70   เด็ก 10 บาท )  เป็นอย่างไร 
(  ) แพง    (  ) ก ำลังเหมำะสม   (  ) ถูก  
4.5 ปัจจัยด้านค่าเข้าชมสวนสัตว์ดุสิตดังกล่าว มีผลต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่  
(  ) มีผลต่อกำรตัดสินใจ      (  ) ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ 
4.6 หากมีสัตว์หายากเช่น แพนด้า หมีขั้วโลก หรืออื่นๆที่หาดูยาก จะเป็นปัจจัยทีท่ าให้ท่านตัดสนิใจมาหรือไม่ 
(  ) มีผลต่อกำรตัดสินใจ      (  ) ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ 
 
4.7 หากสวนสัตว์ดุสิตมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
เห็นด้วย      เพรำะ _________________________________________ 

ไม่เห็นด้วย  เพรำะ __________________________________________  

4.8 หากสวนสัตว์ดุสิต มีร้านค้า , กิจกรรมพิเศษ ที่มีแนวความคิดพิเศษเฉพาะของตัวเอง (เช่น Disneyland) 
ท่านเหน็ด้วยหรือไม่ 
(   )  เห็นด้วย    (  ) ไม่เห็นด้วย เพรำะ __________________ 
4.9 ท่านอยากให้สวนสัตว์ดุสิตมีอะไรบ้างในการปรับปรุงครั้งนี้ (เลือกตามล าดับความสนใจ 1-5) 
(  ) มุมกำแฟ      (  ) เครื่องเล่นส ำหรับเด็กที่หลำกหลำย      (  ) กำรมีแนวควำมคิด  
( concept ) เก๋ๆ       (  ) กำรแบ่งหมวดหมู่ของกิจกรรมและจุดท่องเที่ยว ให้เป็นระเบียบ          
(  ) สถำนที่ในร่มส ำหรับพักผ่อน         (  ) Wifi         (  ) สถำนที่ช็อปปิ้ง         (  ) ร้ำนอำหำรชื่อดัง     
(   ) ร้ำนค้ำชื่อดัง      (  ) เครื่องเล่นส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่       (  ) ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร
เฉพำะแบบของทำงสวนสัตว์    (  ) สัตว์แปลกๆ  (  ) เสนอแนะเพิ่มเติม ___________________ 
4.10 หากมีการปรับปรุง ท่านอยากให้สวนสัตว์ดุสิตพัฒนาไปในทศิทางใด (กรุณาตอบเพียงข้อเดียว) 
(  ) สวนสัตว์ที่ทันสมัย        (  ) สวนสัตว์ที่มีตอบสนองควำมต้องกำรของทุกคนได้ควำมครบ 
(  ) สวนสัตว์ที่เข้ำชมได้ทั้งกลำงวันกลำงคืน      (  ) สวนสัตว์ที่มีบรรยำกำศเป็นธรรมชำติที่สุด 
(  ) สวนสัตว์ที่มีสัตว์หำยำกและหลำกหลำย      (  ) อ่ืนๆ  ____________________   
ตอนที่ 5 : แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการรับสื่อ 
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5.1 ช่วงเวลาใดที่คุณเลือกรับข่าวสารเป็นประจ า 
(  ) ช่วงไปท ำงำน    (  ) ช่วงกลำงวัน    (  ) ช่วงกลับจำกท ำงำน    (  ) ช่วงดึก    (  ) ช่วงหลังส่ีทุ่มเป็นต้นไป 
5.2 ท่านรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) โทรทัศน์ (  ) วิทย ุ   (  ) อินเตอร์เน็ต  (  ) หนังสือพิมพ์ 
(  ) นิตยสำร (  ) งำน events ต่ำงๆ        (  ) เพื่อนฝูง   (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)_____________ 
5.3 ช่องรายการโทรทัศนท์ี่ท่านเลือกเปดิรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) ช่อง 3 (  ) ช่อง 5 (  ) ช่อง 7  (  ) ช่อง 9 (  ) ช่อง TPBS    (  ) ช่อง เคเบิล
ทีวี (ระบุ)___________ 
5.4 ช่องรายการวิทยุที่ท่านเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 89 Chill FM  (  ) 90.5 Nation Radio (  ) FM 91.5 Cool Celsius (  ) 96.00 ร่วมด้วยช่วยกัน 
( ) FM 93.0 Cool Fahrenheit  ( ) 94 EFM  ( ) 95.5 Virgin Hitz ( ) 97.5 Seed  
( ) FAT radio   ( ) 102.5 Get FM   ( ) 105.5 Eazy FM  ( ) 107 MET 
( ) JS 100   ( ) 106.5 Greenwave  ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) _________ 
5.5 ประเภทนิตยสารที่ท่านเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) นิตยสำรแฟชั่น   (  ) นิตยสำรสัตว์เลี้ยง (  ) นิตยสำรผู้หญิง/ไลฟ์สไตล์ 
(  ) นิตยสำรผู้ชำย /ไลฟ์สไตล์  (  ) นิตยสำรท่องเที่ยว (  ) นิตยสำรแต่งบ้ำน 
(  ) นิตยสำรเทคโนโลยี  (  ) นิตยสำรแม่และเด็ก  (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)_____________ 
5.6 ประเภทหนังสือพิมพ์ที่ท่านเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) เดลินิวส์ (  ) มติชน (  ) ไทยรัฐ  (  ) ผู้จัดกำร  (  ) คมชัดลึก 
(  ) กรุงเทพธุรกิจ (  ) แนวหน้ำ (  ) โพสต์ทูเดย ์   (  ) สยำมรัฐ  (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
5.7 เว็บไซต์ที่ท่านเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) Sanook (  ) Kapook (  ) Pantip     (  ) Manager   (  ) Mthai  (  ) อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
5.8 Social Network ที่ท่านใช้บ่อยที่สุด 
(  ) Facebook (  ) Twitter (  ) Pinterest  (  ) Tumblr (  ) Instagram        (  ) อ่ืนๆ 
(ระบุ) ____________ 
5.9 ท่านใช้ Internet และ Social Network ผ่านช่องทางใดมากที่สุด  

(  ) Smart Phone, Tablet  (  ) Computer, Laptop 
ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรกับโลโก้ของสวนสัตว์ดุสิต ณ ปัจจุบัน 

(  ) สวยงำม น่ำรัก   (  ) ไม่สื่อถึงควำมเป็นสวนสัตว์ดุสิต   (  ) ควรปรับเปลี่ยน  
หากสวนสัตว์ดุสิตมีการท าการตลาดใดๆออกมา ควรจะใช้ชื่อใดในการส่ือสาร 

(  ) เขำดิน (  ) เขำดินวนำ (  ) สวนสัตว์ดุสิต 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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