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13530584 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง     : การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ “คิวบ์ ชูก้าร์” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ 
Cube Sugar เพ่ือการสร้างตราสินค้า และ ภาพลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงการวางแผนงานการสื่อสาร 
การตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการออกแบบสื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” (คิวบ์ ชูก้าร์) ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ผู้จัดท าหวังว่าจะท าขึ้นจริงใน
อนาคต 
      ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างจ านวน 100 คน 
โดยใช้แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม 6 คน การวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าส าหรับคอสเพลย์ พฤติกรรมการเปิดรับแฟชั่นสไตล์
ใกล้เคียงกับคอสเพลย์ สื่อที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับและความสนใจในแบรนด์ “Cube Sugar” จากนั้น
น าผลการวิจัยมาก าหนดแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการออกแบบสื่อโฆษณาเชิง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เว็บไซต์และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับการ
สร้างตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างแบรนด์ร้าน
สินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” 
     การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” มีแนวคิดคือ “ชุดคอสเพลย์ที่สวม
ใส่ได้ในทุกวัน” เพ่ือให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งการวางแผนงานโฆษณาได้มีการเลือกใช้สื่อที่
หลากหลายโดยเลือกใช้การสรุปผลจากงานวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายมา
ประกอบในการตัดสินใจเลือกต่างๆที่คาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดได้แก่  สื่อออนไลน์ 
แอปพลิเคชั่น นิตยสาร สื่อนอกบ้าน การจัดกิจกรรมพิเศษสื่อแนวใหม่ และการส่งเสริมการขายต่างๆ
โดยทุกสื่อจะมุ่งสื่อสารในเรื่องของสินค้าคอสเพลย์ที่ใส่ได้ในชีวิตประจ าวันตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคจึงจ าเป็นจะต้องสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ าตราสินค้าได้
รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าจนกลายเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคระลึกถึง
เป็นอันดับแรกในเรื่องสินค้าคอสเพลย์ 
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ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณใน
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านท่ีใหค้วามรู้ ค าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทท่ี  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เหตุผลในการสร้างตราสินค้า 
 การสร้างตราสินค้า(Branding)ถือเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันทาง
การตลาดของตราสินค้าต่างๆสูง เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับและเช่ือมั่นในตราสินค้าโดยผู้บริโภคมักเลือก
สินค้าและบริการท่ีให้คุณค่ามากท่ีสุดดังนั้นการท่ีจะชนะใจลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งลูกค้า นักการตลาด
ควรเข้าใจในกระบวนการซื้อและธุรกิจให้มากกว่าคู่แข่งท้ังการก าหนดตัวเองด้วยราคาท่ีสูงกว่าพร้อม
คุณค่าท่ีเหนือกว่าโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเด่นชัด 
 การสร้างความแตกต่างย่อมท าให้ธุรกิจได้เปรียบแต่ไม่ใช่เพียงสร้างจากค าพูดหรือสัญญา
เพียงอย่างเดียวถ้ากิจการมีการเสนอสินค้าหรือบริการท่ีดีเลิศกิจการควรต้องส่งมอบคุณภาพและ
บริการท่ีอยู่ในสัญญาตกลงกันไว้ด้วยการกระท าว่าจะให้บริการท่ี รวดเร็วราคาไม่แพง พร้อมคุณภาพ
ความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายการสร้างความได้เปรียบในการจัดจ าหน่ายเป็นความ
พยายามท่ีธุรกิจท าให้ผลิตภัณฑ์มีพร้อมส าหรับการซื้อหาและสามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเดิมการจัดจ าหน่ายอาจผ่านร้านค้าแต่ในยุคปัจจุบันการสร้างความแตกต่างคือการค้า
แบบไม่มีร้านค้า 
 การคอสเพลย์คือ การแต่งการเลียนแบบตัวละคร เพื่อตอบสนองความช่ืนชอบในตัวละคร
นั้นๆ โดยมีต้นแบบการแต่งกายมาจากคาเรคเตอร์ต่างๆจากการ์ตูน“Animation”และ“Manga”งาน
อดิเรกท่ีมีต้นก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่นและแพร่หลายไปยังประเทศรอบข้างไปจนถึงทางฝ่ังยุโรป 
ปัจจุบันได้เพิ่มจากการแต่งกายเลียนแบบตัวละครเป็นสายต่างๆเช่น โลลิต้า โกธิค พั๊งค์ จนกลายเป็น
แฟช่ันท่ีสาววัยรุ่นท่ีญี่ปุ่นใส่เดินเท่ียวท่ีย่านแฟช่ันต่างๆตามเมืองใหญ่ นอกจากการคอสเพลย์จะช่วย
ท าให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปต่อยอดเป็นทักษะอื่นๆได้ เช่น การเย็บชุด ซ่อมเส้ือผ้าส่วนท่ี
ช ารุด ท าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆให้เป็นเครื่องประดับ สร้างสรรค์ทรงผมจากการจัดทรงวิกผมส าหรับ
คอสเพลย์ 
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ร้าน Cube Sugar เป็นธุรกิจออนไลน์ ซื้อ–ขายผ่านทาง “Fanpage facebook” เนื่องจากเป็นร้าน

ขายของพร้อมส่งเฉพาะทางท่ีเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีงานอดิเรก ช่ืนชอบและนิยมในการคอสเพลย์

แต่งตัวสไตล์ โกธิค โลลิต้า พั๊งค์ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึงให้  แก่กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีของแบรนด์ และเห็นความแตกต่างของ Cube 

Sugar กับแบรนด์คู่แข่ง และมีการกลับมาซื้อซ้ า โดยการน าเสนอจุดเด่นของร้านท่ีสร้างขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตสินค้าท่ีเกิดจากการประยุกต์“ชุดคอสเพลย์”ให้

กลายเป็นชุดแฟช่ันท่ีสามารถสวมใส่ได้ในทุกๆวันและในทุกๆสถานท่ีนอกเหนือจากงานEventท่ี

เกี่ยวข้องกับการคอสเพลย์ด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่าเนื่องมาจาก เนื้อผ้า ความหนา และรายละเอียดของ

การตัดเย็บท่ีไม่ซับซ้อนเท่าชุดคอสเพลย์แบบเต็มรูปแบบ จึงกลายเป็นจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบทาง

การตลาด ซึ่งน ามาสู่ Concept ส าหรับใช้ในการส่ือสารการตลาดทุกช่องทาง 

 
วัตถุประสงค์ 
            1.เพื่อสร้างตราสินค้าให้กับร้านสินค้าคอสเพลย์ Cube Sugar โดยผ่านการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
  2.เพื่อส่ือสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3 .เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ท่ีหลงใหลการแต่งคอสเพลย์และศึกษาทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อร้าน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 1. ก าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) 
 2. ศึกษาคู่แข่งในสินค้า“category”เดียวกัน 
 3. วางต าแหน่งตราสินค้า 
 4. ท าการวิจัยศึกษาทัศนคติ  ความสนใจ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าคอสเพลย์ของกลุ่ม
ผู้บริโภค  และพฤติกรรมในการรับส่ือแต่ละวันท่ีเกี่ยวข้องกับการคอสเพลย์ และการแต่งตัวสไตล์ โล
ลิต้า  โกธิค พั๊งค์ ฯลฯ 
 5. ศึกษาข้อมูลการวางแผนการตลาด  และการสร้างแบรนด์ 
 6. วาง Concept ท่ีใช้กับเครื่องมือการส่ือสารการตลาด 
 7. ผลิตช้ินงาน 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1 .  ศึกษาข้อมูลเพื่อ ใช้ประกอบการสร้างแบรนด์ การวางแผนส่ือ เพื่อให้ เข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย          
 2. ก าหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) วางต าแหน่งตราสินค้า (Brand 
Positioning) 
 3. ท าวิจัย         
     3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ท าการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
     3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต หนังสือ ทฤษฎีท่ีใช้อ้างอิง ฯลฯ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล วางแผนการตลาด เพื่อเลือกใช้เครื่องมือในการส่ือสาร 

แผนการด าเนินงาน 
 ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง         

  สัมภาษณ์และทาการวิจัย         

  วางแผนส่ือสารการตลาด         

  สร้างเครื่องมือส่ือสารการตลาด         

  สรุปและข้อเสนอแนะ         
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถส่ือสารการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อจัดท าการส่ือสารการตลาดส าหรับร้านขายสินค้าคอสเพลย์ Cube Sugar 
 
นิยามศัพท์ 

 คอสเพลย์ ( ญี่ปุ่น : コスプレ อังกฤษ : Cosplay ) หมายถึง การแต่งกายเลียนแบบ
ตัวละครจากในเกมหรือการ์ตูน โดยอาจมีการแสดงท่าทางหรือบุคลิกตามตัวละครนั้น ๆ ด้วย เดิมที
การแต่งกายในลักษณะนี้ยังไม่มีค าระบุเรียกอย่างชัดเจน ค าว่าคอสเพลย์นี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกใน
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้การเขียนคอลัมน์ในนิตยสาร My Anime เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยโนบุยุกิ ทากาฮา
ชิ ซึ่งมาจากการน าค า 2 ค ามาผสมกัน คือค าว่า Costume และ Play 

  ปัจจุบันนิยามของคอสเพลย์ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการแต่งกายเลียนแบบตัวละครการ์ตูน
ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่กินความหมายรวมไปถึงตัวละครในการ์ตูน เกม และภาพยนตร์ ท้ังของญี่ปุ่นและของ
ประเทศอื่น ๆ ด้วย และยังรวมไปถึงการแต่งกายเลียนแบบการแต่งกายของวงดนตรี J-Rock และ J-
Pop ท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากการแต่งกายแบบปกติอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร้อง
เพลงหรือการเต้น Cover ตามศิลปินท่ีช่ืนชอบนั้นอีกด้วย และการแต่งกายแบบย้อนยุค อย่างเช่น
สมัย โกธิค เป็นต้น 

  แฟชั่นโลลิ ต้า (ญี่ปุ่น: Lolita fashion ロリータ・ファッション) 
หมายถึงเป็นวัฒนธรรมย่อยแฟช่ันท่ีมีต้นก าเนิดในประเทศญี่ปุ่น ท่ีแต่เดิมนั้นได้รับอิทธิพลจากเส้ือผ้า
แบบวิกตอเรียน เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายจากยุคโรโคโค แฟช่ันโลลิต้ายังมีหลายรูปแบบย่อย โดยมี
รูปลักษณ์โดยหลักคือ กระโปรงถึงเข่า หรือชุดเดรส เครื่องประดับศีรษะ เส้ือ ชายผ้า ถุงเท้าสูงถึงหัว
เข่า รองเท้าส้นสูง 

  ถึงแม้ว่าต้นก าเนิดของแฟช่ันโลลิตาจะไม่ชัดเจน แต่ก็มีกระแสเกิดขึ้นมาในช่วงปลายคริสต์
ทศวรรษ 1970 โดยมีตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงอย่าง พิงก์เฮาส์, มิวก์ และ แองเจลิกพริตตี ได้เริ่มออกขาย
เส้ือผ้าท่ีถือได้ว่าเป็นแบบโลลิตาในปัจจุบัน ในคริสต์ทศวรรษ 1990 แฟช่ันโลลิต้าเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
กับวงอย่างมาลิซไมเซอร์ และวงประเภทวิชวลเคอื่น ๆ ท่ีได้รับความนิยม วงเหล่านี้แต่งกายแบบนี้ ซึ่ง
ท าให้แฟน ๆ ได้ดัดแปลงชุดแต่งกายเป็นของตัวเอง โดยแฟช่ันแบบนี้ได้เริ่มแพร่กระจายในเขตคันไซ 
จนในท่ีสุดมาถึงโตเกียว และได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่น แฟชั่นโลลิต้าได้รับความนิยมมากขึ้นจน
สามารถพบเห็นท่ัวไปแม้กระท่ังห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่น 

  ถ่ายภาพไพรเวท หมายถึง การนัดกันเป็นกลุ่มระหว่างตากล้อง และคอสเพลเยอร์เพื่อ
ถ่ายรูปในสถานท่ีต่างๆท่ีไม่ใช่บริเวณท่ีจัดงานEventเกี่ยวกับคอสเพลย์ 
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  โวคาลอยด์ (อังกฤษ: Vocaloid) คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์รูปแบบเครื่องดนตรีท่ีท าให้เกิด
และปรับประสมเสียง พัฒนาโดยบริษัทยามาฮ่า ผู้ใช้สามารถพิมพ์ลงในเนื้อเพลง และท านองเพลงได้
เพื่อให้เกิดเสียงตามท่ีต้องการ“vocaloid”ดัดแปลงมาจากเสียงของมนุษย์จริงๆ สร้างตัวละครขึ้นมา
เป็นเจ้าของเสียงนั้นและออกแบ่งเป็นแต่ละรุ่น 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภค เพื่อน าไปใช้ใน
การสร้างแบรนด์ ร้านขายสินค้าส าหรับคอสเพลย์ Cube Sugarจึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเพื่อให้งานวิจัยมีขอบเขตท่ีชัดเจนว่าสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดอย่างไรทฤษฎี
และแนวคิดท่ีนามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 
1. ทฤษฎีการสร้างตราสินค้า 

ศิริกาญจน์  ยิ้มประยัติ  (2551:24-27) อธิบายว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้าเป็นการแสดงถึง

ความเป็นตราสินค้าผ่านการส่ือสารในรูปแบบต่างๆท่ีอยู่รายล้อมผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้

ตีความหมายและเช่ือมโยงความคิดและความรู้สึกมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการรับรู้ 

เช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่างเกี่ยวกับตราสินค้า เพื่อท าการประเมินความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า 

องค์ประกอบท่ีส าคัญส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ตราสินค้าก็คือลักษณะบุคลิกภาพของตราสินค้า 

บุคลิกภาพตราสินค้า พัฒนามาจากลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีเช่ือมโยงกับตราสินค้า ซึ่งจะ

รวมถึงลักษณะทางประชากรท่ัวไป เช่น เพศ อายุ  ระดับช้ันในสังคม ตลอดจนลักษณะทางบุคลิกและ

อุปนิสัย เช่น ความเป็นคนจริงจัง ความเป็นคนชอบความต่ืนเต้น ความเป็นคนมีความสามารถ ความ

เป็นคนซับซ้อนและความเป็นคนกล้าหาญ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดคุณค่าตราสินค้าซึ่งสามารถแสดง

ออกมาได้ 3 ลักษณะ คือ 

1.1 บุคลิกภาพตราสินค้าจะท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือในการแสดงเอกลักษณ์ หรือความเป็น

ตัวตนของผู้บริโภคผ่านการซื้อและใช้ตราสินค้า ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มท่ีจะชอบตราสินค้าท่ีเหมาะสม 

และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ท่ีแท้จริงของตนเองหรือสอดคล้องกับภาพลักษณ์ท่ีผู้บริโภคต้องการจะ

เป็น 
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1.2 บุคลิกภาพตราสินค้าจะสร้างความสัมพันธ์พืน้ฐานบางอย่างกับผู้บริโภค เช่น ลักษณ์ 

บุคลิกภาพบางอย่างของตราสินค้าอาจท าให้ผู้บริโภคนึกถึงบุคลิกภาพของเพื่อนของพ่อแม่ของสมาชิก

ในครอบครัว ชองบุคคลท่ีช่ืนชอบ 

1.3 บุคลิกภาพตราสินค้าจะท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือในการแสดงคุณประโยชน์และลักษณะ

ของสินค้าโดยอาจแสดงผ่านการใช้ สัญลักษณ์  เช่น การใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ในการโฆษณากระเบ้ือง

หนาตราช้างเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ความแข็งแรง ความหนา ความใหญ่ ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนท่ี

แสดงถึงคุณลักษณะของสินค้าได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ตามทฤษฏีการสร้างตราสินค้าท่ีกล่าวมาข้างต้นได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์

ของแบรนด์ โดยยึดหลักจากจุดเด่นต่างๆท่ีกลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบน ามาดีไซน์เป็นตราสินค้า ด้วยการใช้

ตัวการ์ตูน2Dท่ีสวมชุดคอสเพลย์ เพื่อส่ือถึงความเป็นคอสเพลย์ นอกจากนี้ยังเลือกใช้สีชมพูอ่อนเป็น

หลัก ซึ่งเป็นสีท่ีนิยมใช้กันมากในชุดคอสเพลย์และยังส่ือถึงความเป็นผู้หญิงอ่อนหวานน่ารัก 

2. ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.1 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้  การประเมินผล และการก าจัดผลิตภัณฑ์ 
บริการหลังการใช้เพื่อสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความพึงพอใจ  (Belch 
& Belch 1993 : 103) 

2.2 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในการ

ได้รับการบริโภคและการก าจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้น

ก่อนและหลังการกระท ากิจกรรมเหล่านี้  (Engel, Blackwell & Miniard 1993 : 4) 

2.3 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมี

ส่วนก าหนดให้เกิดการกระท า (ปริญ ลักษิตานนท์  2536 : 27) 

พฤติกรรมของบุคคลเฉพาะกลุ่มอย่างคอสเพลย์ต้องมีการศึกษาและติดตามดูพฤติกรรมโดย

ละเอียดในช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆ โดยจะศึกษาด้านปัจจัยในการใช้จ่าย
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ส าหรับการคอสเพลย์ การรับส่ือในแต่ละวัน ท้ังวนัธรรมดาและวันท่ีมีกิจกรรมงานคอสเพลย์ เพื่อดูว่า

ปัจจัยใดมีส่วนท าให้สนใจ หรือเกิดพฤติกรรมตอบสนองกับส่ือท่ีได้รับ 

3. ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) 

การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการณ์คือ การน า
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่ือสารไปสู่ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย  ด้วยเนื้อหาท่ีมีลักษณะจูงใจ รวมท้ังมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัทท่ีวางไว้ นักส่ือสารการตลาดจะประสานเครื่องมือท้ังหมดท่ีสามารถใช้ในการ
ส่ือสารได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เสริมยศ ธรรมรักษ์ 2549 : 116) 

ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ท าส่ือให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามทฤษฎีการส่ือสารการตลาด
แบบผสมผสานภายใต้แนวคิดชุดคอสเพลย์ท่ีสวมใส่ได้ทุกวัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับสาร
สามารถรับรู้และเข้าใจสาร จดจ า เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าในใจผู้บริโภค มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เกิดการทดลองใช้ ซื้อซ้ า จนไปถึงขั้นบอกต่อให้แก่คนใกล้ชิด เช่นการชักชวน
เพื่อนมาคอสเพลย์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือ ชวนมาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ เป็นต้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี  3 

การเก็บข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเรื่องการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์“Cube  

Sugar” เป็นศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และการเปิดรับส่ือของกลุ่มเป้หมาย เพื่อน ามา
วิเคราะห์และวางกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าร้านสินค้าคอสเพลย์ 
 
รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยท่ีท าการศึกษาวิจัย แบ่งออกตามลักษณะการวิจัย ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitive Research)โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด
โดยแบ่ง 50ชุด แจกตามสถานท่ีจัดงานคอสเพลย์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพศชาย -หญิงอายุ
ระหว่าง 13-25 ปีท่ีแต่งคอสเพลย์มาภายในงานEvent และ 50 ชุด บนระบบออนไลน์ของร้าน 
Cubesugar 

การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ได้ท าการสุ่มประชากรตัวอย่างมาท้ังหมด6
คนเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคของแบรนด์ 
Cube Sugar และ แบรนด์คู่แข่งจุดเด่นและจุดด้อย 

ซึ่งเมื่อรวบรวมผลสอบถามท้ังหมดแล้วจะสามารถน าผลท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์หาแนว
ทางการสร้างสรรค์ช้ินงาน และวางแผนการส่ือสารสารการตลาดให้กับแบรนด์  Cube Sugar ต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีแนวค าถามเพื่อให้ตรง 
กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 100 คนแบ่งเป็นแบบสอบถามปกติ 50 ฉบับและแบบสอบถามออนไลน์ 50 ฉบับ
โดยแจกแบบสอบถามตามแหล่งงานกิจกรรมคอสเพลย์ 
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2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) โดยมีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร(Documentary 

Study)  ประกอบไปด้วยหนังสือวิทยานิพนธ์และแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับคอส

เพลย์ 

กลุ่มประชากร 
การท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการรวบรวมจากบุคคล   โดยการแจกแบบสอบถามไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย คือ เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 13 - 25 ปี มีงานอดิเรกคือการคอสเพลย์  ความชอบ
ในเรื่องแฟช่ัน ชอบแต่งตัว  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 :  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 
ส่วนท่ี 2 :  พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า 
ส่วนท่ี 3 :  ทัศนคติของผู้บริโภค 
ส่วนท่ี 4 :  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับคอสเพลย์ 

 
การน าเสนอขอ้มูล 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ โดยอ้างอิง
จาก แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิจัย เพื่อค านวณหา
ค่าทางสถิติต่างๆท่ีใช้ในการวิจัยและหาแนวทางในการวางแผนสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ 
“Cube Sugar” เพื่อสร้างการรับรู้ โดยเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลในแบบสอบถาม เป็นการแจกแจงความถี่โดย
การนับจากจานวนตัวอย่างโดยจ าแนกตามปัจจัยต่างๆ แล้วสรุปผลเป็นตารางแจกแจงความถี่ แล้วจึง
น ามาวิเคราะห์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าท่ีเหมาะสม 
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ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ จากการ
สุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมาย 6 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าคอสเพลย์ 
การเปิดรับส่ือและข่าวสารเกี่ยวกับคอสเพลย์ ความคิดเห็น ทัศนคติและความสนใจในแบรนด์ร้าน
สินค้าคอสเพลย์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คนแบ่งเป็นแบบสอบถามปกติ 50 ฉบับและแบบสอบถามออนไลน์ 50 
ฉบับโดยแจกแบบสอบถามตามแหล่งงานกิจกรรมคอสเพลย์ 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) โดยมีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

(Documentary Study) ประกอบไปด้วยหนังสือวิทยานิพนธ์และแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์ 

 
ผลการวิจัย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ผู้จัดท าได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามตามแหล่งสถานท่ีจัดกิจกรรมคอสเพลย์ 50 ชุด  และ

แจกแบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากลูกค้าทาง

ร้าน จ านวน 50 ชุด ส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ซึ่งสามารถ

สรุปการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังนี้        

 ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป      

 ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า     

 ส่วนท่ี 3 : ทัศนคติของผู้บริโภค       

 ส่วนท่ี 4 :  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับคอสเพลย์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยได้ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาพฤติกรรมการซื้อสินค้าคอสเพลย์  การเปิดรับส่ือและข่าวสาร

เกี่ยวกับคอสเพลย์ ความคิดเห็น ทัศนคติและ ความสนใจในแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube 

Sugar” 

ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการวิจัยทางด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การคอสเพลย์ในแต่ละเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4-1 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 14 14 

หญิง 86 86 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-1 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86 รองลงมาเป็นผู้ชาย ร้อย
ละ 14 ของจ านวนท้ังหมด 100 คน 
 
ตารางท่ี 4-2 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

13 – 15 ปี 18 18 

16 – 18 ปี 54 54 

19 – 25 ปี 21 21 

มากกว่า 25 ปี 7 7 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-2 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16 – 18 ปี ร้อยละ 54 รองลงมาเป็น
ช่วงอายุ 19 – 25 ปี , 13 – 15 ปี ร้อยละ 18 , มากกว่า 25 ปี ร้อยละ 7 ตามล าดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-3 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน 68 68 

นักศึกษา 22 22 

อื่นๆ 10 10 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-3 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ร้อยละ 68 รองลงมาเป็นนักศึกษา ร้อย
ละ 22 อื่นๆ ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-4 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกระยะเวลาท่ีคอสเพลย์มาแล้วกี่ปี 

ระยะเวลา (ปี) จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 8 8 

1 – 2 ปี 26 26 

2 – 3 ปี 48 48 

3 – 4 ปี 18 18 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คอสเพลย์มาแล้วเปน็ระยะเวลา 2 – 3 ปี  
ร้อยละ 48 รองลงมา คือ 1 – 2 ปี ร้อยละ 26 , 3 – 4 ปี ร้อยละ 18 , น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 8 
ตามล าดับ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-5  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกความถี่ในการไปงานคอสเพลย์ของ
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ความถ่ี (คร้ัง/เดือน) จ านวน ร้อยละ 

3 – 4 ครั้ง 27 27 

1 – 2 ครั้ง 60 60 

น้อยกว่า 1 – 2 ครั้ง 13 13 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-5 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความถ่ีในการไปร่วมงานคอสเพลย์  
1 – 2 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 60 รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้ง ร้อยละ 27 , น้อยกว่า 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 13 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-6 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกความถ่ีในการไปไพรเวท 

ความถ่ี (คร้ัง/เดือน) จ านวน ร้อยละ 

3 – 4 ครั้ง 26 26 

1 – 2 ครั้ง 57 57 

น้อยกว่า 1 – 2 ครั้ง 17 17 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-6 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความถ่ีในการไปถ่ายรูปไพรเวท (ส่วนตัว)  1 – 2 
คร้ัง/เดือน ร้อยละ 57 รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้ง ร้อยละ 26 , น้อยกว่า 1 – 2 ครั้ง ร้อยละ 17
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้า 
ผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการคอสเพลย์วิธีการจัดสรรอุปกรณ์ส าหรับคอสเพลย์ สินค้าท่ีเคย
ส่ังซื้อผ่านทางร้านคอสเพลย์ออนไลน์ช่องทางในการจัดหาอุปรกรณ์เพื่อใช้ประกอบการของเพลย์
โอกาสได้ใช้บริการร้านขายสินค้า “พร้อมส่ง”ส าหรับคอสเพลย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4-7 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใช้จ่ายส าหรับการคอสเพลย์ในแต่
ละเดือน 

บาท / เดือน จ านวน ร้อยละ 

500 – 1,000 บาท 27 27 

1,001 – 2,000 บาท 43 43 

2,001 – 3,000 บาท 21 21 

3,001 – 4,000 บาท 9 9 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-7 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้เงินไปกับสินค้าคอสเพลย์  
1,001 – 2,000 บาท / เดือน ร้อยละ 43 รองลงมา คือ 500 – 1,000 บาท / เดือน ร้อยละ 27 ,  
2,001 – 3,000 บาท / เดือน ร้อยละ 21 , 3,001 – 4,000 บาท / เดือน ร้อยละ 9 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4-8  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวิธีการจัดสรรชุดคอสเพลย์ท่ีเลือกใช้ 
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

วิธีจัดสรร จ านวน ร้อยละ 

ส่ังตัดท่ีร้านตัดเย็บท่ัวไป 36 22.08 

Pre – order จาก taobao 68 41.71 

ซื้อพร้อมส่งจากร้านขายสินค้าคอส
เพลย์ออนไลน์ 

44 26.99 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-8  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวิธีการจัดสรรชุดคอสเพลย์ท่ีเลือกใช้ 
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 

วิธีจัดสรร จ านวน ร้อยละ 

ตัดเย็บเอง 15 9.20 

รวม 163 100 

 
จากตารางท่ี 4-8 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ จัดสรรชุดคอสเพลย์ด้วยการ Pre – order จาก 
taobao จ านวนคนที่เลือกตอบ 68 คน รองลงมาซื้อพร้อมส่งจากร้านขายสินค้าคอสเพลย์ออนไลน์ 
จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 44 คน , ส่ังตัดท่ีร้านตัดเย็บท่ัวไป จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 36 คน , ตัดเย็บเอง 
จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 15 คน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-9 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสินค้าท่ีเคยส่ังซื้อผ่านทางร้านคอสเพลย์
ออนไลน์ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สินค้า จ านวน ร้อยละ 

วิกผม 74 48.36 

ชุดคอสเพลย์ 50 32.67 

พร็อพ,อุปกรณ์ประกอบการคอส
เพลย์ 

29 18.95 

รวม 153 100 

จากตารางท่ี 4-9 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ซ้ือสินค้าประเภท วิกผม ผ่านร้านคอสเพลย์
ออนไลน์  จ านวนคนที่เลอืกตอบ 74 คน รองลงมา ชุดคอสเพลย์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 50 คน , 
พร็อพ,อุปกรณ์ประกอบการคอสเพลย์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 29 คน ตามล าดับ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-10  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้
ประกอบการของเพลย์ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 

ร้านทางFan Page Facebook 38 38 

ท าเอง 45 45 

Pre – order จาก Taobao 17 17 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-10 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ท าอุปกรณ์ประกอบการคอสเพลย์ด้วยตัวเอง  
จ านวนคนที่เลือกตอบ 45 คน รองลงมา ส่ังจากร้านทาง fan page facebook จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 38 คน , Pre – order จาก Taobao จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 17  คน ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4-11 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสได้ใช้ท่ีบริการร้านขายสินค้า 
ส าหรับคอสเพลย์ออนไลน์บ่อยเพียงใด 

ความถ่ี จ านวน ร้อยละ 

มากกว่า 3 ครั้ง / เดือน 3 3 

2 - 3 ครั้ง / เดือน 30 30 

1 - 2 ครั้ง / เดือน 47 47 

น้อยกว่า 1 - 2 ครั้ง / เดือน 20 20 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-11 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านขายสินค้าคอสเพลยอ์อนไลน์ 1 – 
2 คร้ัง / เดือน  จ านวนคนที่เลือกตอบ 47 คน รองลงมา 2 - 3 ครั้ง / เดือน จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 
30 คน , น้อยกว่า 1 - 2 ครั้ง / เดือน จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 20  คน ,มากกว่า 3 ครั้ง / เดือน  ร้อย
ละ 3 ตามล าดับ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภค 
ผลการวิจัยด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูล วัตถุประสงค์ และ แรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเลือกคอสเพลย์ การตัดสินใจในการเลือกซื้อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าคอสเพลย์ 
 
ตารางท่ี 4-12 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการคอสเพลย์ของท่าน 
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วัตถุประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

เกิดจากความรักคาเรคเตอร์นั้นๆ

จากAnime 

77 40.95 

เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 50 26.59 

ได้พบปะผู้คนท่ีมีความชอบแบบ
เดียวกัน 

61 34.44 

รวม 188 100 

จากตารางท่ี 4-12 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ คอสเพลย์เพราะเกิดจากความชอบใน Anime  
จ านวนคนที่เลือกตอบ 77 คน รองลงมา ได้พบปะผู้คนท่ีมีความชอบแบบเดียวกัน จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 61 คน , เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 50  คน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-13 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามตัวละครส่วนมากท่ีนิยมเลือกคอสเพลย์  
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

Vocaloid 55 31.25 

ตัวละครจาก Anime 67 38.06 

 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 4-13 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามตัวละครส่วนมากท่ีนิยมเลือกคอสเพลย์  
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ) 

     ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ตัวละครจากเกม 32 18.18 

ชุด Original / Lolita , Gothic , 

Punk etc. 

20 11.36 

รวม 176 100 

 จากตารางท่ี 4-13 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ นิยมเลือกตัวละครจาก Anime  
จ านวนคนที่เลือกตอบ 67 คน รองลงมา Vocaloid  จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 55 คน , ตัวละครจาก
เกมส์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 32  คน , ชุดOriginal / Lolita , Gothic , Punk etc. จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 20  คน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-14 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแรงจูงใจในการซื้อสินค้าส าหรับคอสเพลย์
ในแต่ละครั้ง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แรงจูงใจ จ านวน ร้อยละ 

มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม 34 17.34 

สินค้ามีราคาย่อมเยา 52 26.53 

ไม่ต้องการรอสินค้า 

 Pre – order 

65 33.16 

ความเร่งด่วนในการใช้ 41 20.91 

รวม 196 100 

จากตารางท่ี 4-14 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าส าหรับคอสเพลย์ 
จ านวนคนที่เลือกตอบ 65 คน รองลงมา ไม่ต้องการรอสินค้า Pre – order  จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 
52 คน , ความเร่งด่วนในการใช้ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 41  คน , มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงามจ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 34  คน  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4-15 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าส าหรับคอส
เพลย์ท่ีขายในรูปแบบออนไลน์ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 

สะดวกสบายในการจัดส่ง 73 41.47 

ตัดเย็บได้ตรงแบบ 63 35.79 

มีขนาดพอดีกับสัดส่วน 40 22.72 

รวม 176 100 

จากตารางท่ี 4-15 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าคอสเพลย์ที่ขายใน
รูปแบบออนไลน์ สะดวกสบายในการจัดส่ง จ านวนคนที่เลือกตอบ 73 คน  
รองลงมา ตัดเย็บได้ตรงแบบ  จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 63 คน , มีขนาดพอดีกับสัดส่วน จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 40  คน ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 :  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเก่ียวกับคอสเพลย์    

 ผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเกี่ยวกับคอสเพลย์ของกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางท่ีท าให้รู้จักร้านขายสินค้าคอสเพลย์ออนไลน์การเปิดรับส่ือ

เกี่ยวกับคอสเพลย์ช่องทางท่ีสะดวกในการรับสารในรูปแบบใดท่ีจะเข้าร่วมเม่ือมีโอกาส  โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4-16 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางท่ีรู้จักร้านขายสินค้าส าหรับ

คอสเพลย์ ท่ีซื้อ – ขาย ผ่านทาง Fanpage Facebook 

ช่องทางรู้จักร้าน จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน , คนรอบข้าง แนะน า 71 71 

แถบโฆษณาข้างfacebook 26 26 

บูธของร้านนั้นๆตามEvent งาน

คอสเพลย์ 

3 3 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-16 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ รู้จักร้านขายสินค้าคอสเพลย์ออนไลน์จาก เพือ่น 
, คนรอบข้างแนะน า จ านวนคนที่เลอืกตอบ 26 คน รองลงมา แถบโฆษณาข้างfacebook จ านวน
คนท่ีเลือกตอบ 26 คน , บูธของร้านนั้น ๆ ตามEvent งานคอสเพลย์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 3 คน 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-17 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางท่ีรับส่ือเกี่ยวกับคอสเพลย์  
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทางรับสื่อ จ านวน ร้อยละ 

facebook 82 39.23 

นิตยสาร 40 19.13 

โทรทัศน์ 25 11.96 

งานEvent 62 29.66 

รวม 209 100 

จากตารางท่ี 4-17 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ รับสื่อจากช่องทาง facebook จ านวนคนที่
เลือกตอบ 82 คน รองลงมา งานEvent จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 62 คน , นิตยสาร จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 40 คน , โทรทัศน์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 25 คน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4-18 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางท่ีสะดวกในการรับสาร(สามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทางรับสาร จ านวน ร้อยละ 

facebook 89 38.69 

นิตยสาร 15 6.52 

โทรทัศน์ 56 24.34 

งานEvent 70 30.34 

รวม 230 100 

จากตารางท่ี 4-18 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ สะดวกรับสื่อจากช่องทาง facebook จ านวน
คนที่เลือกตอบ 89 คน รองลงมา งานEvent จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 70 คน , โทรทัศน์ จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 56 คน , นิตยสาร จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 15 คน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-19 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม Event คอสเพลย์ในรูปแบบท่ีคิดว่าจะเข้า
ร่วม (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รูปแบบEvent จ านวน ร้อยละ 

มีคอสเพลเยอร์ช่ือดังมาเป็นแขก

รับเชิญ 

75 43.60 

มีของท่ีระลึก ของสะสม จาก 
Anime 

จ าหน่ายภายในงาน 

53 30.81 
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ตารางท่ี 4-19 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม Event คอสเพลย์ในรูปแบบท่ีคิดว่าจะเข้า
ร่วม (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)  

รูปแบบEvent จ านวน ร้อยละ 

มีกิจกรรมแสดงความสามารถ 

ของเหล่าคอสเพลเยอร์ 

44 25.58 

รวม 172 100 

จากตารางท่ี 4-19 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ อยากจะเข้าร่วมEvent ที่มีคอสเพลเยอร์ชื่อดัง
มาเป็นแขกรับเชิญ จ านวนคนที่เลือกตอบ 75 คน รองลงมา มีของท่ีระลึก ของสะสม จาก Anime
จ าหน่ายภายในงาน จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 53 คน , มีกิจกรรมแสดงความสามารถของเหล่าคอสเพล
เยอร์ จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 44 คน ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4-20 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมท่ีคิดว่าจะเข้าร่วม 
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รูปแบบกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

ร้องเพลง, เต้นคัฟเวอร์แดนซ ์ 65 36.31 

การแสดง 33 18.43 

Meet & Great กับคอสเพลเยอร์

ช่ือดัง 

81 45.25 

รวม 179 100 

จากตารางท่ี 4-20 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ อยากจะเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Great กับคอ
สเพลเยอร์ช่ือดัง จ านวนคนที่เลือกตอบ 81 คน รองลงมา ร้องเพลง, เต้นคัฟเวอร์แดนซ์ จ านวนคนท่ี
เลือกตอบ 65 คน , การแสดง จ านวนคนท่ีเลือกตอบ 33 คน ตามล าดับ 
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ผลการวิจัย 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)   
    ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเป็นคอสเพลเยอร์   และมีประวัติการซื้อสินค้า
คอสเพลย์จากร้านขายสินค้าคอสเพลย์ออนไลน์ จ านวน 6 คนโดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ด้วย
ค าถามดังต่อไปนี้ 
1. คิดอย่างไรกับสินค้า "พร้อมส่ง" ส าหรับคอสเพลย์ 

2.  โดยปกติซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง 

3. อะไรคือปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าคอสเพลย์พร้อมส่ง 

4. รู้สึกอย่างไรกับร้านขายสินค้าคอสเพลย์ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก 

5. ท่านได้มีโอกาสใช้บริการจากร้านใดบ้าง 

6. อยากให้มีบริการหรือโปรโมช่ันเสริมอื่นๆภายในร้านหรือไม่ อะไรบ้าง 

ได้ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์โดยรายละเอียดดังนี้ 

  กลุ่มเป้าหมายทัศนคติท่ีดีต่อร้านขายสินค้าคอสเพลย์ออนไลน์ เนื่องจากสะดวกในการ
ขนส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามรูปแบบท่ีต้องการ และรวดเร็วกว่าสินค้าพรีออเดอร์ ท าให้เตรียมชุด
ได้ทันก่อนงานEvent คอสเพลย์จะมาถึง เห็นรูปสินค้าจากภาพถ่ายของจริงและรีวิวจากลูกค้า แม้
สินค้าพร้อมส่งภายในไทยจะมีราคาสูงแต่ปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการร้านขาย
สินค้าคอสเพลย์รูปแบบออนไลน์มากขึ้น  Insightของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีมีงานอดิเรกเป็นการ
คอสเพลย์คือ  ต้องการจะเป็นตัวละครนั้นๆโดยชุดคอสเพลย์ท่ัวไปไม่สามารถสวมใส่ออกไปเท่ียวได้ 
นอกจากใส่ภายในบริเวณงานEvent ดังนั้นหากมีชุดแฟช่ันท่ีใกล้เคียงกับชุดคอสเพลย์ในราคาท่ีต่ ากว่า
ชุดคอสเพลย์แบบเต็มรูปแบบก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้ องการเป็นตัว
ละครนั้นในทุกๆวัน 
    จากการวิเคราะห์ผลวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าเอาทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย และแรงจูงใจในการคอส
เพลย์ของกลุ่มเป้าหมายมาใช้ในการคิด Concept หรือแนวความคิดหลักของช้ินงาน นอกจากนี้ ชุด
แฟช่ันท่ีมีสไตล์ใกล้เคียงกับคอสเพลย์ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงน าเอาหลักส าคัญของการการสวมใส่ชุดคอสเพลย์ในทุกๆวัน น าไปสู่แนวคิด   “ Everyday 
Kawaii cosplay ” นั่นคือ การท่ีสามารถน่ารักในสไตล์แบบคอสเพลย์ไปในทุกๆวัน 
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บทท่ี  5 

กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาทฤษฎีผลงานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผลจากการท าวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆอย่างมีเหตุผลจึงเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” ได้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ Cube Sugar” มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างการรับรู้ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าให้กับร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar”  
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการท่ีจะเข้ามาใช้บริการ 
3. เพื่อให้แบรนด์ “Cube Sugar”  กลายเป็น Top of Mind ในเรื่องชุดคอสเพลย์ท่ีสวมใส่

ได้ในทุกๆวัน 
 

แนวคิดการสื่อสาร 
“Everyday Kawaii cosplay” น่ารักในสไตล์คอสเพลย์ได้ในทุกๆวันซึ่งเกิดจากInsightของ

ผู้บริโภคท่ีต้องการจะสวมใส่ชุดคอสเพลย์เสมือนเป็นตัวละครนั้นๆทุกวัน โดยแนวคิดการส่ือสารจะถูก
นามาใช้กับส่ือโฆษณาทุกส่ือ 

 
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมายของร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” เป็นเพศหญิงอายุ 13-25 ปี ชอบใน
การคอสเพลย์และบริโภคส่ือออนไลน์ ช่ืนชอบและหลงใหลการแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น รวมไปถึง
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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กลยุทธ์ในการสื่อสาร         
 จากวัตถุประสงค์หลักของการส่ือสารท่ีต้องการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์  “Cube 
Sugar”  ให้เป็นท่ีรู้จัก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการท่ีจะเข้ามาใช้บริการ และกลายเป็น 
Top of Mind ในเรื่องชุดแฟช่ันท่ีมีสไตล์ใกล้เคียงกับชุดคอสเพลย์ ดังนั้น  จึงใช้แนวคิดการส่ือสาร 
(Communication Concept) “Everyday Kawaii cosplay” น่ารักในสไตล์คอสเพลย์ได้ในทุกๆวัน 
 
ตารางที่ 5-1 SWOTs ของร้าน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เป็นสินค้าท่ีมีพร้อมส่งอยู่ตลอดเวลา มีสินค้า
หลากหลาย ครบครัน พร้อมส าหรับใช้คอส
เพลย์ 

มีสินค้าในสต็อคน้อย มีเฉพาะไซส์ส าเร็จรูป     
ร้านยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
การคอสเพลย์เป็นท่ีนิยมมากขึ้น หลายแบรนด์
ใช้Event เกี่ยวกับการคอสเพลย์เพื่อส่ือถึงความ
เป็นญี่ปุ่น ท าให้มีEvent คอสเพลย์ ถี่ข้ึน 

คนท่ัวไปรวมถึงผู้ปกครองยังมองว่าการคอส
เพลย์เป็นเรื่องไร้สาระ และ ส้ินเปลือง 

 
ชื่อแบรนด์ 

“Cube Sugar” (คิวบ์ ชูก้าร์) 
ร้านสินค้าคอสเพลย์ 

หมายถึงน้ าตาลก้อนส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ ท่ีสาวๆโลลิต้านิยมใส่ในเครื่องด่ืมในช่วงด่ืมชาคู่กับขนมหวาน
ต่างๆ เช่น เค้ก , มาการอง ฯลฯ จึงสามารถพบเห็นลายขนมหวานกับแก้วกาแฟบนลายชุดโลลิต้า 
 
แนวคิดตราสินค้า 

เดิมทีตราสินค้าของร้านเป็นรูปกระต่ายส่ีเหล่ียมสีชมพู 

 

ภาพที่ 5-1 ตราสินค้าแบบเก่า– ยังไม่ส่ือถึงความเป็นคอสเพลย์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัญลักษณ์ 
ออกแบบโลโก้โดยดีไซน์ตัวละคร2Dขึ้นมาจากลักษณะคาเรคเตอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมในAnime 

โดยมีทรงผม ทวินเทล สีบลอนด์ สวมหูแมวและชุดโลลิต้าคอเส้ือปกกะลาสี เพื่อส่ือถึงความเป็นคอส
เพลย์ ประกอบกับการใช้กระต่ายจากโลโก้เดิมเพื่อสร้างการรับรู้และจดจ าได้ท้ังลูกค้าเก่า – ใหม ่
 

 

ภาพที่ 5-2 ตราสินค้า 
 
สีของแบรนด์ 
 ยังคงใช้สีเดิมของแบรนด์เป็นสีหลัก คือ สีชมพู ท่ีส่ือถึงความอ่อนหวาน สดใส น่ารักของ
สาวๆ เป็นสีท่ีมีมากและนิยมใช้ในชุดคอสเพลย์ไม่ว่าจะเป็น วิกผม คอนแทคเลนส์ ชุด ไปจนถึง 
รองเท้า 

 

ภาพที่ 5-3 สีของแบรนด์ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สโลแกน 
“Everyday Kawaii cosplay” น่ารักในสไตล์คอสเพลย์ได้ในทุกๆวัน 

 
ส่วนผสมทางการตลาด 
 ผลิตภัณฑ์ 

สินค้าของร้าน มีต้ังแต่ วิกผม คอนแทคเลนส์ ชุดคอสเพลย์ ชุด Lolita,Gothic,Punk,Maid 
ชุดแฟช่ันสไตล์คอสเพลย์ ส าหรับสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน รองเท้า เครื่องประดับต่างๆท่ีใช้ประกอบ
กับเครื่องแต่งกาย 

 

ภาพที่ 5-4 ตัวอย่างสินค้าของร้าน 
 
 ราคา 

ราคาสินค้าจะแบ่งออกตามรูปแบบและการดีไซน์  ซึ่งแบ่งออกเป็นชุดคอสเพลย์แบบเต็ม
รูปแบบราคาเท่ากับราคาตลาดหรือคู่แข่ง ต้ังแต่ 750 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการตัดเย็บและ
รายละเอียดต่างๆของชุดคอสเพลย์ ชุดแฟช่ันสไตล์คอสเพลย์ ราคาต่ ากว่าชุดคอสเพลย์แบบเต็ม 
เนื่องจากใช้ผ้าในการตัดเย็บน้อยกว่าชุดคอสเพลย์ ราคาต้ังแต่ 350 – 600 บาท 

 
 

 

   ส
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจาหน่าย มี 2 ช่องทาง  ได้แก่  ทางออนไลน ์คือ เว็บไซต์หลักของร้าน 

www.cubesugar-cos.com และ บูธในงาน Event cosplay 

การส่งเสริมการขาย 
การส่งเสริมการตลาดจะออกมาในรูปแบบของการแจกส่วนลดส าหรับผู้ท่ีเข้าใช้บริการครั้ง

แรก ส่วนลดสาหรับสมาชิก และส่วนลดตามฤดูกาลหรือวันส าคัญต่างๆหรือตามงานEventคอสเพลย์ 
 
 ป้ายติดเสื้อ 

การออกแบบป้ายติดเส้ือ จะเป็นโลโก้ติดอยู่กับสินค้าทุกช้ินในร้าน มีช่องทางการติดต่อ และ 
QR code ส าหรับสแกนรับส่วนลดในทุกครั้งท่ีซื้อสินค้า 

 

ภาพที่ 5-5 ป้ายติดเส้ือร้าน 
 
 ช่องทางการสื่อสาร 

ช่องทางการส่ือสารจะส่ือสารผ่านส่ือโฆษณา จะใช้ท้ังส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ โดยเน้นท่ี
การส่ือสารแบบบูรณาการ และการเช่ือมโยงทุกส่ือเข้าด้วยกันโดยส่ือโฆษณาจะมีดังนี้ 

- เว็บไซต์ (Website) 
  เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า และซื้อสินค้าออนไลน์ เป็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่องทางหลักท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังส่ือ Social Network อื่น ๆ 
- เฟซบุ๊ก (Facebook) 

   เป็นช่องทางหลักในการส่ือสารและโต้ตอบกับผู้บริโภค เนื่องจาก Facebook เป็นช่องทาง

ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด        

 - ยูทูป แชแนล (Youtube Channel)      

   ช่องทางส าหรับเช่ือมโยง Content ในนิตยสาร เว็บไซต์ และแฟนเพจ รีวิวสินค้า How to 

ต่างๆ แนะน าส าหรับคนท่ีสนใจอยากจะคอสเพลย์ หรือ การแต่งหน้าใสๆในสไตล์สาวญี่ปุ่น 

- แอปพลิเคชัน (Application) 
  เป็นโปรแกรมส าหรับถ่ายรูปและแต่งรูปได้เหมือนกับพูริคูระตู้สต๊ิกเกอร์ท่ีญี่ปุ่น 
- กิจกรรมพิเศษ (Activity) 
  เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่ือมกับแอปพลิเคช่ันและ Social Media ต่างๆ เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 
 - แบนเนอร ์(Banner) 

  เป็นการโปรโมทสินค้า ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางร้านผ่านเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - นิตยสาร (Magazine) 

  เป็นการท าการตลาดร่วมกับแบรนด์นิตยสารคอสเพลย์และนิตยสารผู้หญิงเกี่ยวกับการ
แต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการโปรโมท และ สร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้า 
 - โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Advertising) 

  เป็นการโฆษณาในนิตยสาร เพื่อสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคอสเพลย์ท่ีดีให้แก่ผู้รับสาร  
 - กิจกรรมเชิงการตลาด (Event Marketing) 

  เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเพื่อ 
ตอกย้ าภาพลักษณ์ตราสินค้า        
 - ส่ือโฆษณานอกบ้าน (Out Of Home) 

  เป็นการท าการตลาดโดยใช้ส่ิงใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ตู้สต๊ิกเกอร์พูริคูระมาเพิ่ม
ฟังก์ช่ันให้ผู้ใช้บริการตู้สต๊ิกเกอร์พูริคูระสามารถน าสต๊ิกเกอร์สินค้าต่างๆของร้านมาแปะภายในรูปถ่าย
ในขั้นตอนการแต่งรูป 
 ซึ่งในแต่ละส่ือโฆษณาจะแสดงถึงแนวคิดทางการส่ือสาร“Everyday Kawaii cosplay” 
โดยส่ือว่าร้าน “Cube Sugar” สามารถตอบสนองความต้องการท่ีจะสวมใส่ชุดคอสเพลย์ในทุกวัน  
โดยแต่ละส่ือจะมีรายละเอียดดังนี้ 
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เว็บไซต์ 

เว็บไซต์จะเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า และซื้อสินค้าออนไลน์  เป็นช่องทาง
หลักท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังส่ือ Social Network อื่น ๆ โดยภายใน Website มีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 พื้นท่ีด้านบนสุด ในหน้า Homepage มีหมวดหมู่ของสินค้า จ าแนกประเภทตามสไตล์ต่างๆ 
ได้แก่ Cosplay , Lolita , Street Harajuku , J-fashion , Loli-kawaii เพื่อสะดวกในการค้นหา
สินค้าแบบทันทีแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
  รองลงมาเป็น เป็นเมนูหลักของ Website ประกอบด้วย Home , News & Event , 
Product , Reviews และ Contract us 
 - Home (หน้าแรกของเว็บไซต์ จะแสดงสินค้าท่ีเป็น New Collection) โดยมีแถบสไลด์โชว์
เล่ือนโดยอัตโนมัติ สามารถย้อนกลับหรือกดถัดไปเพื่อดูสินค้า New release ได้ด้วยเลขด้านบน
ขวามือ 
 - News & Event (หน้าแสดงข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ) 
 - Product (หน้าแสดงสินค้า สามารถเลือกชมและส่ังซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้) 
 - Reviews (รีวิวสินค้า ค าติชมต่างๆจากลูกค้าท้ังหมด) 
 - Contact Us (หน้าแผนท่ีและช่องทางการติดต่อกับทางร้าน) 
 พื้นท่ีด้านซ้ายเป็นแถบส าหรับ Log in / Sign up เพื่อบันทึกข้อมูล ท่ีอยู่จัดส่ง ประวัติการซื้อ 
และรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายตามโปรโมช่ันท่ีทางร้านจัดขึ้น โดย Log in ทุกวัน เพื่อแลกส่วนลด
สินค้าต่างๆโดนมีธีมEvent cosplay เป็นตัวก าหนดสินค้าท่ีลด ท าให้ลูกค้าสามารถมีชุดใหม่ๆไว้ใน
ตามธีมงานคอสเพลย์ 
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Home 

 

News & Event 

ภาพที่ 5-6 เว็บไซต์ www.cubesugar-cos.com  
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News & Event 

ภาพที่ 5-6 เว็บไซต์ www.cubesugar-cos.com (ต่อ) 
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 Product 

ภาพที่ 5-6 เว็บไซต์ www.cubesugar-cos.com (ต่อ) 
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Product 

 

Review 

ภาพที่ 5-6 เว็บไซต์ www.cubesugar-cos.com (ต่อ) 
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Log in / Sign up 

 

Member Log in 

ภาพที่ 5-6 เว็บไซต์ www.cubesugar-cos.com (ต่อ) 
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ยูทูป แชแนล 
 ช่องทางส าหรับเช่ือมโยง Content ในนิตยสาร เว็บไซต์ และแฟนเพจ รีวิวสินค้าภายในร้าน 
How to ต่างๆ เช่น การท าอุปกรณ์ประกอบการคอสเพลย์ จัดทรงวิกผม เพื่อเป็นแนวทางส าหรับคน
ท่ีสนใจมีความต้องการคอสเพลย์ หรือ การแต่งหน้าใสๆในสไตล์สาวญี่ปุ่นในวันธรรมดาให้เข้ากับไลฟ์
สไตล์ของสาวๆคอสเพลย์ นอกจากนี้ยังมีTutorial Dance ส าหรับเหล่าคอสเพลเยอร์ท่ีสนใจจะแกะ
ท่าเต้นเพื่อน าไปประกอบการแสดง ประกวดในการแข่งขันต่างๆอีกด้วย 

 

Tutorial Clip 

ภาพที่ 5-7 ยูทูป แชแนล  
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Review Clip 

 

Tutorial 

ภาพที่ 5-7 ยูทูป แชแนล (ต่อ) 
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Tutorial Dance & Review Clip 

 

Make up Tutorial 

ภาพที่ 5-7 ยูทูป แชแนล (ต่อ) 
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เฟซบุ๊ก 
 Facebook เป็นช่องทางท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว เพราะปัจจุบันผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ใช้บริการกันอยู่แล้ว ท้ังผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน 
 Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสารกับผู้บริโภค และใช้ส าหรับการแสดงความคิดเห็น
พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กันระหว่างผู้บริโภค ถือเป็น Community ส าหรับผู้ท่ีหลงใหลการ
คอสเพลย์ 

 

Fanpage facebook 

ภาพที่ 5-8 แฟนเพจเฟซบุ๊ก 
 
 แอปพลิเคชัน 
 1.  แอปพลิเคชันถ่ายรูป เป็นโปรแกรมส าหรับถ่ายรูปและแต่งรูปได้เหมือนกับพูริคูระตู้
สต๊ิกเกอร์ท่ีญี่ปุ่น ด้วยฟังก์ช่ันพิเศษท่ีสามารถติดสต๊ิกเกอร์สินค้าจากร้านลงบนรูปถ่าย ท าให้ผู้บริโภค
สามารถเทียบสินค้าและ Mix & match ได้ตามความชอบก่อนซื้อสินค้าจริง 
 2.  สต๊ิกเกอร์ไลน์ สต๊ิกเกอร์คาเรคเตอร์ของแบรนด์ ท่ีน ามาจากการประกวดวาดภาพ Fan 

Art ในแฟนเพจ สามารถดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ได้ฟรีเพียงแค่ Add official account ของแบรนด์ 

เท่านี้ก็ได้รับข่าวสารใหม่ๆก่อนใครผ่านทาน LINE 
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Application 

  ภาพที่ 5-9 แอปพลิเคชัน  
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Application 

  ภาพที่ 5-9 แอปพลิเคชัน (ต่อ)  
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  ภาพที่ 5-9 แอปพลิเคชัน (ต่อ)  
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กิจกรรมพิเศษ 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่ือมกับแอพพลิเคช่ันและ Social Media ต่างๆ เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยน าเอาส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับผู้บริโภคมาจัดกิจกรรม 
1. กิจกรรม “เฟ้นหา สาวสุด Cute Cube Sugar !!” กติกาง่ายๆเพียงแค่ถ่ายรูปผ่านแอป

พลิเคชันของ Cube Sugar แล้ว ส่งมาท่ีแฟนเพจรูปจ านวนไลค์เยอะสุด 3 อันดับ รับกล้องโพลา
ลอยด์สีพาสเทล คนละ 1 รางวัล 

2. กิจกรรมประกวดวาดภาพ FanArt คาเรคเตอร์ประจ าแบรนด์ในแบบของคุณ ภาพของผู้
ชนะจะน ามาท าเป็นสต๊ิกเกอร์ LINE 

 

 

Activity 

 

Activity 

ภาพที ่5-10 กิจกรรมพิเศษ 
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แบนเนอร์ 
 เป็นการโปรโมทสินค้า ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางร้านผ่านเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
จะท าในรูปแบบของ 7days 7 kawaii เพื่อน าเสนอชุดแฟช่ันน่ารักสไตล์ใกล้เคียงกับคอสเพลย์ 7 สี 
เพื่อส่ือถึงวันแต่ละวัน เมือ่คลิกไปท่ีแบนเนอร์ก็สามารถล้ิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์หลักได้ 

 

 

Banner 

ภาพที่ 5-11 แบนเนอร์ 
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สมุดกลาง
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นิตยสาร 
  เป็นการท าการตลาดร่วมกับแบรนด์นิตยสารคอสเพลย์ และนิตยสารผู้หญิงเกี่ยวกับการแต่ง
กายสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการโปรโมท และ สร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้า โดยเลือกลงนิตยสาร 
Cosmode และ Scawaii โดยจะน าเสนอ How to ต่างๆ สลับกับ Advertorial แฟช่ันแต่ละคอล
เลคช่ันของร้าน เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ท่ีเคยคอสเพลย์อยู่และกับผู้ท่ีสนใจอยากจะเริ่มคอสเพลย์ 

 

How to 

ภาพที่ 5-12 นิตยสาร 
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Advertorial 

ภาพที่ 5-12 นิตยสาร (ต่อ) 
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สมุดกลาง
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โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
 เป็นการโฆษณาในนิตยสารและแผ่นพับส าหรับจากตามงานคอสเพลย์ เพื่อสร้างทัศนคติ
เกี่ยวกับคอสเพลย์ท่ีดีให้แก่ผู้รับสารโดยจะน าเสนอจุดเด่นของร้านท่ีมีท้ังชุดคอสเพลย์แบบเต็มรูปแบบ 
และชุดแฟช่ันท่ีมีสไตล์ใกล้เคียงกับคอสเพลย์ด้วยวิธีการน าเสนอเป็นปฏิทิน  เพื่อตอกย้ าความเป็น 
Everyday และ แยกเป็นฝ่ัง weekday และ weekend ให้ผู้บริโภคได้เลือกชุดสไตล์ต่างๆให้เหมาะ
กับตัวเองในแต่ละวัน 
 ส าหรับแบบหน้าเดียวจะท าออกมาเป็นแพทเทิร์นของ “ไดอารี่” ท่ีสาวๆจะสามารถบรรยาย
ชุดท่ีสวมใส่ไปในท่ีต่างๆและน าเอาความประทับใจกลับมาบันทึกลงในไดอารี่ในแต่ละวัน 

 

Print AD 

ภาพที่ 5-13 โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ 
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ส าหรับแบบหน้าคู่จะท าออกมาในแพทเทิร์นของ “มังงะ” หรือท่ีเรียกกันว่าการ์ตูนแบบช่อง โดยใน
แต่ละช่องจะเน้นไปท่ีรายละเอียดต่างๆของชุด   หน้าซ้ายจะโชว์ชุดคอสเพลย์แบบเต็มรูปแบบ 
หน้าขวาจะเป็นชุดแฟช่ันสไตล์คอสเพลย์ท่ีสามารถสวมใส่ไปได้ในทุกๆท่ีท้ังสองหน้ามี QRcode 
ส าหรับสแกนไปยังล้ิงค์ของชุดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่ังสินค้ามุมขวาสุดเป็นช่องทางการติดต่อ
ทางเว็บไซต์หลักและsocial media ต่างๆของแบรนด์ 

 

Print AD 

ภาพที่ 5-13 โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ (ต่อ) 
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Print AD 

ภาพที่ 5-13 โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
51 

 

กิจกรรมเชิงการตลาด 
 เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเพื่อตอกย้ า
ภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยจะต้ังบูธร่วมในงานEventคอสเพลย์ต่างๆ โดยมีการเชิญไอดอลคอสเพลย์
ช่ือดังมาร่วมพูดคุย แนะน าเทคนิคต่างๆในการคอสเพลย์ บริเวณด้านซ้ายมีของบูธมีโซนส าหรับ
ถ่ายรูป และมีบริการเช่า/ยืม ชุดคอสเพลย์ส าหรับถ่ายรูป ส าหรับคนท่ีสนใจจะทดลองคอสเพลย์ ด้าน
ในจัดชุดคอสเพลย์ให้เห็นได้ง่ายท่ีสุด และชุดแฟช่ันสไตล์ใกล้เคียงกับคอสเพลย์ไว้ในมุมซ้ายหรือขวา
ของบูธ ด้านหน้ามีสแตนด์คาเรคเตอร์ประจ าร้านต้ังอยู่ เพื่อให้ง่ายแก่การสังเกต 

 

Booth 

ภาพที่ 5-14 กิจกรรมเชิงการตลาด 
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สื่อโฆษณานอกบ้าน 
 เป็นการท าการตลาดโดยใช้ส่ิงใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ตู้สต๊ิกเกอร์พูริคูระมาเพิ่มฟังก์ช่ัน
ให้ผู้ใช้บริการตู้สต๊ิกเกอร์พูริคูระสามารถน าสต๊ิกเกอร์สินค้าต่างๆของร้านมาแปะภายในรูปถ่ายใน
ขั้นตอนการแต่งรูป ด้านนอกของตัวตู้จะแรปด้วยโลโก้ของแบรนด์ และตัวอย่างไอเทมต่างๆของร้านท่ี
มีในตู้สต๊ิกเกอร์ให้ลูกค้าสามารถทดลองติดลงในรูปถ่าย แผ่นภาพสต๊ิกเกอร์ท่ีปริ้นออกจากตู้ของCube 
Sugar จะมีลายน้ าเป็นโลโก้ของแบรนด์และช่องทางการติดต่อด้านล่างมุมขวามือ โดยสถานท่ีต้ัง จะ
ต้ังท่ี Terminal 21 และ Gateway เอกมัย ซึ่งท้ังสองแห่งเป็นแหล่งรวมเส้ือผ้าแฟช่ันสไตล์ญี่ปุ่น 

 

 

Purikura 

ภาพที่ 5-15 ส่ือโฆษณานอกบ้าน 
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แผ่นสต๊ิกเกอร์ตัวอย่าง (ด้านหน้า) 

 

แผ่นสต๊ิกเกอร์ตัวอย่าง (ด้านหลัง) 

ภาพที่ 5-14 ส่ือโฆษณานอกบ้าน (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5-2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เดือน 
2557 

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

เว็บไซต์             

ยูทูป แชแนล             

แอพพลิเคช่ัน             

กิจกรรมพิเศษ             

แบนเนอร์             

นิตยสารร่วม             

โฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์             

การตลาดเชิงกิจกรรม             

ส่ือโฆษณานอกบ้าน             
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สมุดกลาง



บทที่  6 

สรุป 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์” เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์
ร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” ในด้านการสร้างแบรนด์และการวางแผนสื่อสาร การตลาดแบบ
บูรณาการผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ร้านเป็นที่รู้จัก และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการรวมทั้งเพ่ือให้
เกิดความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้้าอีกครั้ง  
 คอสเพลย์เป็นงานอดิเรกที่นิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งเอเชียและฝั่งยุโรป ส่วนใน
ประเทศไทยผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นงาน
อดิเรกเฉพาะกลุ่ม แต่ปัจจุบันหลายแบรนด์ได้น้าเอาการคอสเพลย์มาเป็นส่วนประกอบในการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เพ่ือแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่น จึงท้าให้เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว  
จึงท้าให้เกิดการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์“Cube Sugar”ขึ้นมา เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ที่เกินความคาดหวังของผู้บริโภค 
 การสื่อสารการตลาดจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้ให้กับตราสินค้าร้าน
สินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” ซึ่งช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดคือช่องทางออนไลน์ 
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับคอสเพลย์ จุลนิพนธ์ฉบับนี้
จึงมีการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ “Cube Sugar” โดยมีการวิเคราะห์  และวางแผนการ
สื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ให้เข้ามาใช้บริการจนแบรนด์“Cube Sugar” 
กลายเป็น Top of Mind ในใจผู้บริโภค 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามประกอบจุลนิพนธ์เร่ืองการสร้างแบรนด์สินค้าพร้อมส่งส าหรับคอสเพลย์  

“ คิวบ์ ชูการ์ ” 

ค ำชี้แจง : แบบสอบถำมนี้จัดท ำข้ึนเพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรท ำจุลนิพนธ์ในหัวข้อกำรสร้ำง

แบรนด์สินค้ำพร้อมส่งส ำหรับคอสเพลย์ คิวบ์ ชูกำร์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรศกึษำระดับปริญญำตรี  

หลักสูตรนิเทศศำสตร์บัณฑิต สำขำนิเทศศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในครั้งนี้ผู้วิจัยใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมตรง

ตำมควำมเป็นจริงที่สุด เพ่ือควำมถูกต้องของผลกำรศึกษำ ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นควำมลับเพ่ือใช้

ทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่ำนให้ควำมกรุณำและสละเวลำในกำรตอบ

แบบสอบถำมชุดนี้ 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

1.) เพศ 

(   ) ชำย   (   ) หญิง 

2.)  อำยุ 

(   ) 13  - 15 ปี 
(   ) 16  - 18 ปี 
(   ) 19 – 25 ปี 
(   ) มำกกว่ำ 25 ปี 

3.)  อำชีพ 

(   ) นักเรียน ระดับมัธยม 
(   ) นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 
 

4.) ท่ำนคอสเพลย์มำแล้วเป็นระยะเวลำกี่ปี 

(   ) น้อยกว่ำ 1 ปี 

   ส
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สมุดกลาง
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(   ) 1 - 2 ปี 
(   )  2 - 3 ป ี
(   ) 3 – 4 ปี 
(   )  อื่นๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

5.) ควำมถี่ในกำรไปงำนคอสเพลย์ของท่ำนโดยเฉลี่ย 

(   ) 3 - 4 ครั้ง / เดือน 
(   ) 1 – 2 ครั้ง / เดือน 
(   ) น้อยกว่ำ 1 – 2 ครั้ง / เดือน 

6.) ควำมถีในกำร “ไพรเวท” ของท่ำนโดยเฉลี่ย 

(   ) 3 - 4 ครั้ง / เดือน 
(   ) 1 – 2 ครั้ง / เดือน 
(   ) น้อยกว่ำ 1 – 2 ครั้ง / เดือน 

ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมผู้บริโภคในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ 

7.) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรคอสเพลย์ในแต่ละเดือน 

(   ) 500 – 1,000 บำท 
(   ) 1,001 – 2,000 บำท 
(   ) 2,001 – 3,000 บำท 
(   ) 3,001 – 4,000 บำท 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

8.) วิธีกำรจัดสรรชุดคอสเพลย์ที่ท่ำนเลือกใช้ (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(   ) สั่งตัดที่ร้ำนตัดเย็บทั่วไป 
(   ) Pre – order จำก taobao 
(   ) ซื้อพร้อมส่งจำกร้ำนขำยสินค้ำคอสเพลย์ออนไลน์ 
(   ) ตัดเย็บเอง 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

9.) สินค้ำท่ีท่ำนเคยสั่งซื้อผ่ำนทำงร้ำนคอสเพลย์ออนไลน์ (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 

ข้อ) 

   (   ) วิกผม 
 (   ) ชุด 
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 (   ) พร็อพ 
 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

10.) ท่ำนเคยใช้ช่องทำงในกำรจัดหำPropเพ่ือใช้ประกอบกำรของเพลย์ 

(   ) ร้ำนรับท ำพร็อพทำงFan Page Facebook 

(   ) ท ำเอง 

(   ) Pre – order จำก Taobao 

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

11.) ท่ำนมีโอกำสได้ใช้บริกำรร้ำนขำยสินค้ำ “พร้อมส่ง” ส ำหรับคอสเพลย์บ่อยเพียงใด 

(   ) มำกกว่ำ 3 ครั้ง / เดือน 
(   ) 2 - 3 ครั้ง / เดือน 
(   ) 1 - 2 ครั้ง / เดือน 
(   ) น้อยกว่ำ 1 - 2 ครั้ง / เดือน 

ส่วนที่ 3 : ทัศนคติของผู้บริโภค 

12.) วัตถุประสงค์ในกำรคอสเพลย์ของท่ำน (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(   ) เกิดจำกควำมรักคำเรคเตอร์นั้นๆจำกAnime 
(   ) เพ่ือใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
(   ) ได้พบปะผู้คนที่มีควำมชอบแบบเดียวกัน 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

13.) ตัวละครส่วนมำกที่ท่ำนนิยมเลือกคอสเพลย์ (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(   ) Vocaloid 
(   ) ตัวละครจำก Anime 
(   ) ตัวละครจำกเกมส์ 
(   ) ชุดOriginal / Lolita , Gothic , Punk etc. 

14.) แรงจูงใจในกำรซื้อสินค้ำ “พร้อมส่ง” ส ำหรับคอสเพลย์ในแต่ละครั้งของท่ำนเกิดจำก 

(สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
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(   ) มีรูปลักษณ์ที่สวยงำม 

(   ) สินค้ำมีรำคำย่อมเยำ 

(   ) ไม่ต้องกำรรอสินค้ำ Pre – order 

(   ) ควำมเร่งด่วนในกำรใช้ 

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

15.) ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับสินค้ำ “พร้อมส่ง” ส ำหรับคอสเพลย์ที่ขำยในรูปแบบ

ออนไลน์ 

(สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(   ) สะดวกสบำยในกำรจัดส่ง 
(   ) ตัดเย็บได้ตรงแบบ 
(   ) มีขนำดพอดีกับสัดส่วน 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 
 
  
 

ส่วนที่ 4 :  พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อเกี่ยวกับคอสเพลย์ 

16.) ท่ำนได้รู้จักร้ำนขำยสินค้ำ “พร้อมส่ง” ส ำหรับคอสเพลย์ ที่ซื้อ – ขำย ผ่ำนทำง 

fanpage Facebook จำกช่องทำงใด 

(   ) เพ่ือน , คนรอบข้ำง แนะน ำ 
(   ) แถบโฆษณำข้ำงfacebook 
(   ) จำกกำรออกบูธของร้ำนนั้นๆตำมEvent งำนคอสเพลย์ 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 
 

17.) ท่ำนรับสื่อเกี่ยวกับคอสเพลย์จำกช่องทำงใดบ้ำง (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(   )   facebook 
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(   )  นิตยสำร 
(   )  โทรทัศน์ 
(   )  งำนEvent 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

18.) ท่ำนสะดวกในกำรรับสำรจำกช่องทำงใดมำกที่สุด (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

(   ) โทรทัศน์ 
(   ) facebook 
(   ) นิตยสำร 
(   ) งำนEvent 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 

19.) Event คอสเพลย์ในรูปแบบใดที่ท่ำนคิดว่ำจะเข้ำร่วม (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 

ข้อ) 

(   )  มีเลเยอร์ชื่อดังจำกต่ำงประเทศมำเป็นแขกรับเชิญ 
(   )  มีของที่ระลึก ของสะสม จำก Anime จ ำหน่ำยภำยในงำน 
(   ) มีกิจกรรมแสดงควำมสำมำรถของเหล่ำเลเยอร์ 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 
 

20.) กิจกรรมในรูปแบบใดที่ท่ำนคิดว่ำจะเข้ำร่วมเม่ือมีโอกำส (สำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 

1 ข้อ) 

(   ) ร้องเพลง, เต้นคัฟเวอร์แดนซ์ 
(   ) กำรแสดง 
(   ) Meet & Great กับเลเยอร์ชื่อดังจำกต่ำงประเทศ 
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ : .....................................) 
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