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The production of longan has flooded the market and, thus created the over-

supply situation. Even with the assistance from the Thai government sectors in longan 
transformation projects, the problems were not satisfactorily declined. 

This study aims to find the process and guideline of integrated media design 
for longan sugar’s potentiality. The integrated media design guidelines which also assist in 
marketing and brand building to create value for longan sugar to effectively enter market 
competitions. The study used longan sugar market research summary, incorporated with 
brand building and visual communication design. In-depth interviews were conducted with 
marketing, brand building, and design experts and professionals. The designs were 
reviewed, commented and advices. Then analyzed and summed up to create integrated 
solutions to further the improvements of longan sugar. 

The study resulted in finding useful guidelines in respond to longan sugar 
situations. It also finds the integrated media design process, which relatively connect 
essential contents of product, target audience (consumers) and brand. This integrated 
media design process guideline can be used effectively not only with longan sugar, but 
also can be appropriately applied onto other products. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 ลําไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ที่สามารถสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรในแถบ
ภาคเหนือตอนบน เป็นมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท/ป ี จากการจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในลักษณะผลสดและแปรรูป เช่น ลําไยกระป๋อง ลําไยอบแหง้ แต่ก็ยังเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดในทกุๆ ปี
ของช่วงฤดูกาลผลิต ส่งผลใหร้าคาลําไยตกต่าํ แม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของราคา เพื่อช่วยในการบรรเทาความเดือดรอ้นของเกษตรกร แต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยนื 
 “น้ําตาลลําไย” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแปรรูปลําไย นอกจากวิธีการอบแห้งหรือการ
ผลิตลําไยกระป๋อง โดยเราสามารถผลิตน้ําตาลลําไยน้ีได้จากลําไยทุกเกรดทุกพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของน้ําตาลที่ผลิตจากลําไยน้ันจะมีสัดส่วนขององค์ประกอบน้ําตาลแต่ละชนิด 
ได้แก่ ฟรุคโตส, ซูโครส, กลูโคส และยังพบนํ้าตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวอีก 3 ชนิดคือ กลูโคส ฟรักโทส และกา
แล็คโตส โดยเฉพาะฟรักโทสที่มีความหวานมากกว่ากลูโคส ทําให้การให้ความหวานเท่ากัน แต่ใช้ปริมาณ
น้ําตาลน้อยกว่า จึงเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน คุณสมบัติดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษ
ของน้ําตาลลําไย ซึ่งเราไม่สามารถหาได้จากนํ้าตาลที่ผลิตจากอ้อยและมันสําปะหลัง ทั้งนี้นักวิจัยจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถผลิตน้ําเชื่อม (Fruit syrup) และนํ้าตาลผงสําเร็จรูป 
(Instant dried sugar) จากลําไยในระดับห้องปฎิบัติการได้เป็นผลสําเร็จ และทําการทดสอบความเป็นไปได้
ที่จะพัฒนานวัตกรรมในการแปรรูปลําไยเป็นน้ําตาลสําเร็จรูปในระดับขนาดขยาย ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่
การผลิตในปริมาณมากเชิงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงกลางฤดูกาลผลิต โดยเรา
จะต้องสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยน้ีให้โดดเด่น หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นที่จดจําของ
ผู้บริโภคด้วยการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย และยังช่วยส่งเสริมหรือเพิ่มช่อง
ทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ 
 ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางการสร้างแบรนด์ สําหรับการ
ออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของนํ้าตาลลําไย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาด
ว่ามีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยอย่างต่อเนื่อง โดยผลที่ได้รับจากการวิจัย สามารถ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทาง
การตลาด พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะทําให้สามารถ
การแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจทั้งในระดับผู้ผลิตและผู้บริโภค และยังเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลําไย พืชเศรษฐกิจของไทยทางภาคเหนืออีกด้วย 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศกึษา  
1.  เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย  
2.  เพื่อหาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์บูรณาการสําหรับการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์

น้ําตาลลําไย 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถทําการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลําไย
ของไทย 
 
สมมติฐานของการศึกษา  

การออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการสามารถช่วยสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยได้ 
 
ขอบเขตของการศึกษา  

1.  ศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย  
2. ศึกษาแนวทางการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์ (Visual Communication) ในลักษณะการ

สร้างส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication) ที่มีต่อการสร้างแบรนด์ โดยมีน้ําตาลลําไยเป็น
กรณีศึกษา  
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทําให้ทราบถึงกระบวนการสร้างแบรนด์ในลักษณะการสร้างส่ือสารแบบบูรณาการที่
เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย 

2.  เพิ่มแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย และช่วยสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค 

3.   สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย อีกทั้งยัง
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลําไยพืชเศรษฐกิจของไทยให้ยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง 
 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
1.1  ข้อมูลประเภทเอกสาร 

1.1.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย 
1.1.2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ 

           1.1.3  ข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการเพ่ือการ
สร้างแบรนด์ 
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1.2   ข้อมูลประเภทบุคคล 
1.2.1  ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน 

1.2.1.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
1.2.1.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ 
1.2.1.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการ 

1.3   ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา 
1.3.1  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

โดยเฉพาะกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
1.3.2  ผลงานวิจัยและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย  

2.  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
2.1   เพื่อรวบรวมผลการวิเคราะห์จากสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน (2555) สําหรับ

ใช้ในการวิเคราะห์ SWAT 
2.2   เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.  สรุปผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นพร้อมทั้งสร้างกระบวนการวิเคราะห์ผลการออกแบบส่ือ
นิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์  

4.  ออกแบบและสร้างส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งสร้างแบบ
สัมภาษณ์สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

5.  นํารูปแบบของงานออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ไปวิเคราะห์ผล
กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

6.  นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบของงาน
ออกแบบให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานออกแบบส่ือนิเทศศิลป์
บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ต่อไป 

7.  ทําการวิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพ ของส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้าง
แบรนด์ 

8.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
น้ําตาลลําไย หมายถึง น้ําตาลที่สกัดจากผลลําไย มีความพิเศษช่วยต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์

ป้องกันมะเร็ง 
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทําให้ส่ิงนั้นเป็น

ที่รู้จักหรือจําได้ มีคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือ
ประเทศนั้นๆ  

การออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity) หมายถึง การสร้างและแสดงออกให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ 

แบรนด์ (Brand) หมายถึง ลักษณะที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถส่ือความหมายถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ ของสินค้า ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่คุณประโยชน์ทั้งทางด้านหน้าที่ใช้สอยและทางด้านอารมณ์ อันนําไปสู่การ
แสดงถึงคุณค่าของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ในใจ และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบุคลิกภาพขององค์กร หรือ
วัฒนธรรมของประเทศหรือผู้ผลิต และบ่งบอกได้ถึงลักษณะของผู้ใช้ตราสินค้านั้น    ส

ำนกัหอ
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบส่ือบูรณาการผลติภัณฑ์น้ําตาลลําไย” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าขอ้มูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งจากหนังสือ, ส่ือวารสารอินเตอรเ์น็ต รวมถึงเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และทําให้การ
ทําโครงการครัง้น้ีบรรลุตามจดุมุ่งหมายที่ตั้งไว ้ โดยจะแยกรายละเอียดออกเป็นตอนต่างๆ ตามแต่ละหัวขอ้
ดังต่อไปนี ้
 ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลําไยและผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย 

1. เกี่ยวกับลําไย 
1.1 ที่มาและประวัติของลําไย 
1.2 สายพันธุ์ของลําไย 
1.3 คุณค่าทางอาหารของลําไย 
1.4 สรรพคุณและประโยชน์ของลําไย 

2.  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย 
2.1 กระบวนการผลิตน้ําตาลลําไย 
2.2 คุณสมบัติของนํ้าตาลลําไย 
2.3 อนาคตของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย 

 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดและศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
1.  สถานการณ์ทางการตลาด 

1.1 สถานการณ์ทางการตลาดของน้ําตาล 
1.2 สถานการณ์ทางการตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพ 

2.  ศักยภาพเชิงพาณิชย์ (Commercial / Marketing Values) 
2.1 ผู้บริโภค (Target Consumers) 
2.2 การตลาด (Marketing) 
2.3 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications) 
2.4 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
2.5 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 
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 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) 
1.  ความหมายของตราสินค้าหรือแบรนด์ (Definitions) 
2.  ประเภทของแบรนด์ (Brand Families) 
3.  องค์ประกอบของแบรนด์ (Components / Elements) 
4.  แก่นแท้ (Core or Brand DNA) 
5.  จุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) 
6.  มูลค่าของแบรนด์ (Brand Values) 
7.  กระบวนการสร้างแบรนด์ (Brand Building Process) 
8.  การส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ (Integrated Brand Communications) 

 ตอนที่ 4 เกี่ยวกับการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อสร้างแบรนด์ 
1.  ประเภทของส่ือนิเทศศิลป์ 
2.  ขบวนการออกแบบงานส่ือนิเทศศิลป์ 
3.  การออกแบบส่ือนิเทศศิลป์/โฆษณาที่ดี 
4.  การออกแบบส่ือนิเทศศิลป์โฆษณาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแบรนด์ 
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ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลําไยและผลิตภัณฑ์นํ้าตาลลําไย 
 

1. เกี่ยวกับลําไย  
 1.1 ที่มาและประวัติของลําไย  
 ลําไยมีชื่อเรียกพื้นบ้านว่า บ่าลําไย ชื่อภาษาอังกฤษว่าลองแกน (Longan) ชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ว่า Nephelium, Canb. หรือ Euphorialongana, Lamk .วงศ์ Sapedadceae ทีน (Native) 
ในพื้นที่ราบต่ําของลังกาอินเดียตอนใต้ เบงกอลพม่าและจีนภาคใต้ เป็นพืชไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อน 
 ลําไยเป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ซึ่งอาจมีถิ่นกําเนิดในลังกาอินเดีย
พม่าหรือจีน แต่ที่พบหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีของจีนในสมัยพระเจ้าเซ็งแทงของจีนเมื่อ 1,766 ปีก่อน
คริสตกาลและจากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ 110 ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการกล่าวถึงลําไยไว้แล้ว และชาว
ยุโรปได้เดินทางไปยังประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ.1514 ก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลําไยไว้ในปี พ.ศ. 1585 แสดงว่า  
ลําไยมีการปลูกในจีนที่มณฑลกวางตุ้ง เสฉวน มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฟูเกียนลําไยได้แพร่หลายเข้าไปใน
ประเทศ อินเดีย ลังกา พม่าและประเทศแถบเอเชียลังกาพม่าและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เข้าสู่ประเทศอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 
 ในประเทศไทย ลําไยคงแพร่เข้ามาในประเทศพร้อมๆ  กับประเทศในเขตน้ีแต่ไม่ปรากฏ
หลักฐานหลักฐานที่พบเป็นต้นลําไยในสวนเก่าแก่ของ ร.อ. หลวงราญอริพล (เหรียญสรรพเสน) ที่ปลูกใน
ตรอกจันทร์ถนนสาธุประดิษฐ์ ใกล้วัดปริวาศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นลําไยที่ขยายพันธุ์มาจากเมล็ดเพาะ
แสดงว่าลําไยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้วและมีการพัฒนาพันธุ์ตามลําดับตามสภาพภูมิอากาศต่อมาพระราช
ชายาเจ้าดารารัศมีได้นําลําไยจากกรุงเทพฯขึ้นมาขยายพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาค
ต่างๆในล้านนาโดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์ (Mutation) เกิดพันธุ์ใหม่ตามสภาพคุณลักษณะที่ดี
ของภูมิอากาศที่เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของลําไย 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ําใหญ่หลายสาย จนเกิด
ลําไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืน อําเภอเมืองลําพูน ซึ่งเก็บผลขายต้นเดียวได้ราคาเป็นหม่ืน เมื่อปีพ.ศ. 2511 
ผลิตผลต่อต้นได้ 40 - 50 เข่งพัฒนาการของลําไยในภูมิภาคน้ีโดยเฉพาะที่จังหวัดลําพูนถ้านับจากการเสด็จ
กลับล้านนาครั้งแรกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อปี พ.ศ. 2457 จนถึงลําไยต้นหมื่นที่หนองช้างคืน  
เมื่อปี พ.ศ. 2511 ก็พัฒนามาร่วม 60 ปีและถ้านับถึงปีปัจจุบัน มีการพัฒนาพันธุ์ร่วม 90 ปีแล้วจนขณะนี้มี
ลําไยมากมายหลายพันธุ์และมีการปลูกมากถึง 157,220 ไร่ 
 1.2 สายพันธุ์ของลําไย  
 ลําไยปลูกในหลายประเทศที่สําคัญคือประเทศจีนมีการปลูกลําไยถึง 26 พันธุ์ คือพันธุ์ที่ปลูกใน
มณฑลกวางตุ้ง 12 สายพันธุ์ ปลูกในประเทศไต้หวันอีก 15 สายพันธุ์ ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกามี 1 สาย
พันธุ์คือ พันธุ์โคฮาลา สายพันธุ์ลําไยในประเทศไทย จําแนกออกตามลักษณะผลเน้ือเมล็ดและรสชาติแบ่งได้ 
5 พวก คือ  
 1. ลําไยกะโหลก เป็นพันธุ์ลําไยที่ให้ผลขนาดใหญ่มีเนื้อหนารสหวานมีหลายสายพันธุ์ คือ 

1.1 พันธุ์สีชมพู ผลใหญ่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก เนื้อมีสีชมพู รสดีมากที่สุดง 
1.2 พันธุ์ตลับนาค ผลใหญ่ เนือ้หนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบแห้ง เปลือกบาง 
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1.3 พันธุ์เบีย้วเขียว ผลใหญ่กลมเบ้ียว เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบ แตพ่นัธุ์หนัก 
ร่องเก่ง 

1.4 พันธุ์อีดอ ผลขนาดปานกลาง เมล็ดเล็ก รสหวาน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อีดอยอดแดง 
ใบอ่อนมีสีแดง และ อีดอยอดเขียว ใบอ่อนมีสีเขียว  

1.5 พันธุ์อีแดง สีเปลือกของผลค่อนข้างแดง  เป็นพันธุ์กลาง  กิ่งเปราะหักง่าย  ผลกลม
ใหญ่เมล็ดใหญ่ รสหวาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อีแดง (อีแดงเปลือกหนา) มีใบป้อมใหญ่ผลใหญ่ และอี
แดง (อีแดงเปลือกบาง) ใบยาวผลเล็กกว่าอีแดงเปลือกหนา  

1.6 พันธุ์อีดํา ผลใหญ่ใบดํา เนื้อหนา เมล็ดเล็ก หวานกรอบ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อีแห้ว
ยอดแดง เมล็ดปานกลาง และอีแห้วยอดขาว ผลกลมใหญ่ หัวเบ้ียว เนื้อกรอบ ไม่หวาน 

2. ลําไยกระดูก เป็นพันธุ์พื้นเมือง ทรงพุ่มกว้างใบหนาทึบ ผลเล็กมีน้ํามาก เนื้อน้อยไม่หวาน มี
น้ําตาลประมาณ 13.75 % ขึ้นได้ทั่วไปปลูกง่าย เหลือให้เห็นน้อย เพราะไม่นิยมปลูก ไม่มีราคา 

3. ลําไยธรรมดา ผลปานกลาง เนื้อหนากว่าลําไยพันธุ์กระดูก เนื้อกรอบบางมีน้ํามาก ให้ผลดก 
4. ลําไยสายนํ้าผ้ึง ลักษณะคล้ายลําไยธรรมดา แต่เนื้อมีสีเหลืองอ่อน เนื้อมีรสดี หอมกรอบ 

เมล็ดเล็ก 
5. ลําไยเถาหรือลําไยเครือ มีลําต้นเล้ือยคล้ายเถาวัลย์ นิยมปลูกไว้ประดับมากกว่าปลูกไว้

รับประทาน ชอบขึ้นตามป่าแถบภูเขาบรรทัด ภูเขาดงเล็ก ลําต้นไม่มีแก่นจึงพันเข้ากับรั้วหรือหลัก 
1.3 คุณค่าทางอาหารของลําไย  
กองวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ทําการวิเคราะห์ส่วนประกอบของลําไย

ปรากฏผลว่า 
1. ลําไยสดทั่วไป ประกอบด้วยน้ํา 81.1% คาร์โบไฮเดรต 16.98 % โปรตีน 0.97% เถ้า 

0.56% กาก 0.28 % และไขมัน 0.11% 
2. ในลําไยสด 100  กรัม จะมีค่าความร้อน 72.8 แคลอรี และมีวิตามิน 69.2 มิลลิกรัม

แคลเซียม 57 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 35.17 มิลลิกรัมและธาตุเหล็ก 0.35 มิลลิกรัม 
3. ลําไยแห้งประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 69.06 % น้ํา 21.27 % โปรตีน 4.61  % เถ้า 3.33 

% กาก 1.50 % และไขมัน 0.171 %  
4. ลําไยแห้ง 100 กรัมจะมีค่าความร้อน 296.1 แคลอรี แคลเซียม 32.05  มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 150.5 มิลลิกรัม โซเดียม 4.78 มิลลิกรัม เหล็ก 2.85 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 1390.3มิลลิกรัม 
กรดแฟนโทซินิค 0.72 มิลลิกรัม วิตามินบี 12 จํานวน 1.08 มิลลิกรัม 

1.4 สรรพคุณและประโยชน์ของลําไย 
ใบ เป็นใบสด มีรสจืดและชุ่ม สุขุม เป็นยาแก้โรคมาลาเรีย ริดสีดวงทวาร ฝีหัวขาดและแก้

ไข้หวัด โดยนําเอาต้มน้ํากิน 
ดอก ใช้ดอกสดหรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ เป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับหนองทั้งหลาย โดยใช้ใบสด

ประมาณ 5-30 กรัมต้มน้ํากิน 
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เมล็ด ต้มหรือบดเป็นผงกินจะมีรสฝาด ใช้ภายนอกจะรักษากลากเกล้ือน แผลมีหนอง แก้ปวด 
สมานแผล ใช้ห้ามเลือด 

รากหรือเปลือกราก ต้มน้ํากินหรือเค้ียวให้ข้นผสมกิน มีรสฝาด แก้สตรีตกขาวมากผิดปกติ ขับ
พยาธิเส้นด้าย 

เปลือกผล ใช้ที่แห้งนํามาต้มน้ํากิน แก้อาการวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลีย ทําให้สดชื่น จะมีรส
ชุ่มหรือใช้ทาภายนอกโดยเผาเป็นเถ้าหรือบดเป็นผงโรยแผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก 

เนื้อหุ้มเมล็ด นํามาต้มน้ํากินหรือแช่เหล้าเป็นยาบํารุงม้ามเลือดลมและหัวใจ บํารุงร่างกาย 
สงบประสาท แก้อ่อนเพลียจากการทํางานหนัก ลืมง่าย นอนไม่หลับ ประสาทอ่อนหรือจะบดเป็นผงผสมกับ
ยาเม็ดกินก็ได้ 

เปลือกของต้น มีสีน้ําตาลอ่อนหรือเทา มีรสฝาดใช้ต้มเป็นยาหม้อแก้ท้องร่วง ลําต้นมีขนาด
ใหญ่ สูงประมาณ 30 - 40 ฟุต เนื้อไม้มีสีแดงและแข็งสามารถใช้ทําเครื่องใช้ประดับบ้านได้ ผลลําไยมีเปลือก
สีน้ําตาลอมเขียว ภายในมีเนื้อขาวอมชมพูขาวอมเหลือง แล้วแต่สายพันธุ์เนื้อลําไย สามารถบริโภคสดบรรจุ
กระป๋อง ตากแห้งสามารถทําเป็นชาชงใช้ดื่มเป็นยาบํารุงกําลังช่วยให้หลับสบายเจริญอาหาร 

 

2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นํ้าตาลลําไย 
 ลําไยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเป็นปัญหาหลักของภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่  เท่าที่ผ่านมา
ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะจําหน่ายผลิตผลของลําไย 2 รูปแบบ คือ จําหน่ายสด และสู่อุตสาหกรรมแปรรูป 
เช่น ลําไยกระป๋อง ลําไยอบแห้ง  แต่ก็มีข้อจํากัดในบางประการ  ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ลําไยอบแห้งได้หมดในแต่ละปี อีกทั้งการนําลําไยมาแปรรูปทั้งกระป๋องและอบแห้งจักต้องคัดเกรด 
เลือกเอาแต่ลูกโตได้ขนาด ส่วนที่เล็กๆหรือตกเกรดก็ทิ้งไป เกษตรกรผู้ปลูกลําไยยังต้องประสบมาตลอดคือ 
ผลผลิตไซส์เล็ก (เกรดบีและซี) ล้นตลาด ทําให้ราคาตกต่ํา ทางแก้ของเกษตรกร บ้างขายลําไยร่วง เพราะง่าย
และต้นทุนการจัดการต่ํา เป็นการสูญเสียวัตถุดิบโดยใช่เหตุและในปีหนึ่งจะมีปริมาณมากๆด้วย  

ในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา  เกิดวิกฤตของลําไยและประสบปัญหาคือ ลําไยให้ผลผลิต
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาล้นตลาดโดยเฉพาะในช่วงกลางฤดูกาล ทางออกที่เกษตรกรทําได้ในการแปร
รูป ลําไยมีอยู่เพียง 2 ทาง คือ การอบแห้ง และ นําส่งโรงงานเพื่อบรรจุเป็นลําไยกระป๋อง โดยการทําลําไย
กระป๋องสามารถรับปริมาณได้ เพียง 1-2 % ของปริมาณลําไยสดทั้งหมด ดังนั้น เกษตรกรจึงมุ่งไปที่การ
อบแห้งเป็นหลัก ทําให้ผลผลิตลําไยอบแห้งทั้งเปลือกล้นตลาด รัฐบาล จําเป็นต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  
โดยการรับจํานําลําไยอบแห้ง แล้วเก็บไว้ในโกดังเพื่อที่จะรอจังหวะในการขาย แต่ในช่วงนั้น 3 - 4 ปี 
ติดต่อกันก็เจอปัญหาลําไยล้นตลาดทุกปี และการหาทางออกให้กับขนาดผลลําไยที่ตกเกรด  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเกิดแนวคิดว่า นอกจากการแปรรูปใน 2 
ส่วนนี้แล้ว จะสามารถทําอะไรได้อีกบ้าง เมื่อมองที่จุดเด่นของลําไย ซึ่งทําไมคนจีนจึงนิยมบริโภค เนื่องจาก
เป็นผลไม้มงคลและนําไปเป็นส่วนผสมในยาเม่ือศึกษาเพิ่มเติมพบว่า  ลําไยมีคุณสมบัติทางยามีสารออกฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ชื่อกรดเอลลาจิก  ที่สามารถทําให้เซลล์มะเร็งตายเร็วขึ้น ยับยั้งการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งบางชนิด และสามารถต้านการอักเสบ เป็นผลไม้มีรสหวานมาก มีปริมาณน้ําตาลสูง จึงคิดว่า
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คุณสมบัตินี้น่าจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ และกลายเป็นโจทย์ว่าจะนํามาใช้ในกระบวนการ ผลิตสารให้ความ
หวานเช่นเดียวกับกระบวนการ ผลิตนํ้าตาลจากอ้อยได้หรือไม่ นี่คือจุดเริ่มต้น   

การผลิตน้ําตาลลําไยน้ีเน้นลําไยตกเกรด ที่ไม่มีราคาพันธุ์หรือเกรดของลําไย เพราะลําไยทุก
พันธุ์ทุกเกรดสามารถนําเข้ามาใช้ในสายการผลิตได้ทั้งหมด โดยปกติลําไยตกเกรดผู้รับซ้ือลําไยจะไม่รับซื้อ 
หลังจากคัดเกรดก็จะถูกทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงทําการทดลองการผลิตน้ําตาลจากลําไยในห้องปฏิบัติการ 
และทดสอบความเป็นพิษ จึงหาแนวทางการผลิตไซรัปในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดการนําเข้าและทดแทน
ไซรัปจากมันสําปะหลัง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ชุดระเหยสุญญากาศและเครื่องหมุนเหว่ียงแยกผลึก
น้ําตาล ซึ่งสามารถผลิตนํ้าตาลจากลําไยได้ 

กระบวนการทํางานน้ันจะใช้ลําไยสดร่วงเป็นวัตถุดิบ กับสารล่อผลึก (น้ําตาลซูโครส) ร้อยละ 
10 ต่อนํ้าหนัก ก่อนนําไปอบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 60 องศาเซสเซียส จากน้ันก็จะได้ผลึกน้ําตาลลักษณะเม็ด
เล็ก มีสี กล่ิน รสหวานของลําไยแบบธรรมชาติ 

โครงการโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสุขภาพจากลําไย และได้จัดตั้งโรงงานต้นแบบ
ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสามารถรับปริมาณผลผลิตลําไยสดได้ 16-20 ตันต่อวัน เพื่อผลิตได้ไซรับ 1.6-2 ตันต่อวัน 
และถ้าอยู่ในรูปน้ําตาลลําไยจะรองรับผลิตลําไยสดได้ 1 ตันต่อวัน จะได้ปริมาณ น้ําตาล 100 กก.ต่อวัน 
ปริมาณความหวานอยู่ที่ 80  ํบริกซ์ ต้นทุนการผลิตไซรัป อยู่ที่ 80 บาท/กก. น้ําตาล 120 บาท/กก. โดยกาก
ที่ได้จากการผลิต จะนําไปแปรรูปเป็นแก๊สชีวภาพ และธูป 

2.1 กระบวนการผลิตน้ําตาลลําไย  
การผลิตน้ําตาลลําไย ปัจจุบันจะได้ผลผลิตมาจากเครือข่ายของผู้รับซ้ือผลผลิตสด ขนาดของ

ผลลําไยได้ทุกขนาดเมื่อเข้าสู่กระบวนการ แปรรูปจะใช้ระยะเวลาการผลิตไซรัป 8 ชั่วโมง น้ําตาลลําไย 24 
ชั่วโมง อายุการเก็บรักษา 2 ปี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1.1 นําลําไยที่ตกเกรดมาทําความสะอาด แล้วตีป่นทั้งเปลือกทั้งผลให้ละเอียด เอานํ้าที่
ได้นี้มาทําให้ตกตะกอนด้วยน้ําปูนใส ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมง น้ําก็จะใส  

2.1.2 นําเอาน้ําลําไยใสที่ได้มาปรับความเป็นกรดเป็นด่าง แล้วกรองเอากากละเอียดออก
อีกทีหน่ึง จะได้สัดส่วนของนํ้าตาล กลูโคส : ซูโครส : ฟรุคโตส ที่เหมาะสม แล้วนําเข้าสู่กระบวนการตกผลึก 
โดยการระเหยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสภายใต้สุญญากาศ  

2.1.3 หากไม่ต้องการกล่ินของลําไยก็สามารถเอากล่ินออกไป   ก็จะได้เฉพาะความหวาน
ที่มีสีค่อนข้างเหลืองอ่อนๆ โดยมีสัดส่วนของ กลูโคส : ซูโครส : ฟรุคโตส เป็น 1 : 4 : 1 จึงได้น้ําตาลใน
ลักษณะที่มีกลูโคสกับฟรุคโตส เป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี แตกต่างจาก
น้ําตาลโดยทั่วไปที่มีซูโครส 100% เป็นน้ําตาลจากผลไม้อันเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 

เทคนิคกระบวนการผลิตน้ําตาลนี้สามารถขยายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ และ
สามารถนําไปใช้กับพืชผลการเกษตรชนิดอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ล้ินจี่ เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในอนาคต 
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2.2 คุณสมบัติของนํ้าตาลลําไย  
น้ําตาลลําไยนอกจากยังมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยายังพบน้ําตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยว 3 ชนิด คือ 

กลูโคส ฟรักโทส และกาแล็คโตส โดยเฉพาะฟรักโทสที่มีความหวานมากกว่ากลูโคส ทําให้การให้ความหวาน
เท่ากันแต่ใช้ปริมาณน้ําตาลน้อยกว่า จึงเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรค เบาหวาน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทั้ง
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและการมีน้ําตาลเชิงเดี่ยวทั้ง 3 ชนิด เป็นคุณสมบัติของนํ้าตาลลําไยที่น้ําตาลจาก
อ้อยและมันสําปะหลังไม่มี ลําไยเป็นผลไม้ที่มีรสหวานและมีปริมาณน้ําตาลสูง นักวิจัยจากโครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ําเช่ือมลําไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ จึงสร้างสรรค์ใหม่ เป็น
ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีของแบคทีเรียในลําไส้ สามารถนําไปต่อยอดเป็นส่วนผสมใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด หรือใช้ชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผศ.ยุทธนา พิมลศิริผล รอง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประโยชน์ที่ให้กับเกษตรกรน้ันสามารถเพิ่ม
มูลค่าลําไยได้สูงถึง 6-50 เท่า สามารถแก้ปัญหาให้กับลําไยตกเกรด ได้มีทางเลือกจัดจําหน่ายมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันสําหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มก็ได้ใช้คุณค่าจากงานวิจัยช้ินนี้ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิต
เพียง 2,000 - 2,500 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ซึ่งถูกกว่าสารพรีไบโอติกส์นําเข้าถึง 3 เท่า “ปัจจุบันผู้คนหัน
มาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และอยากสื่อสารกับผู้บริโภคว่า ผลวิจัยที่ได้จากลําไยสามารถเป็นอาหาร
เสริมสุขภาพ และสามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ เช่น เยลล่ี ทั้งยังเป็นการเปิดทางให้ผลไม้พื้นเมืองหลาย
ชนิดเข้าสู่งานทดลองวิจัย เพื่อสร้างสินค้าตัวใหม่ๆ ให้กับตลาด” นักวิจัยกล่าว ในอนาคตอันใกล้ ความหวาน
จากลําไยจะเข้ามาอยู่ในครัวไทยและครัวโลก 

2.3 อนาคตของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย  
โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลลําไย และคุณสมบัติเชิงคุณภาพ สุขภาพ

และศักยภาพเชิงพาณิชย์กับผลวิจัยผลึกน้ําตาลลําไยสําเร็จรูปทําขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรโดยเฉพาะ 
ซึ่งพบว่าปริมาณผลผลิตลําไยทั้งปีอยู่ที่ 5 - 9 แสนตัน แต่ 30% เป็นเกรดบีและซีที่ขายได้ราคาต่ํามากเพียง 
6 - 7 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งศักยภาพของลําไยมีมากกว่ากินสด เพราะความหวานนั้นอุดมไปด้วยสารต้าน
อนุมูลอิสระยับยั้งสารก่อมะเร็งได ้งานวิจัยน้ีเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าตกเกรด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะ
ขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น ส่ิงที่ยังเป็นอุปสรรคของโครงการวิจัย คือ ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองตลาด ยังเป็น
โรงงานขนาดเล็กที่มีกําลังผลิตไม่เกิน 45 ตัน  จึงหวังจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับเอกชนผู้ผลิตน้ําตาลที่มี
ความสนใจ จากการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ทําให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดทิศทางการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทํา
ให้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับหลากคณะทั้งแพทย์ เภสัช บริหาร เศรษฐศาสตร์ ทําให้นักวิจัยมีหลายองค์
ความรู้นํามาสานต่อความคิดสร้างนวัตกรรมให้สมบูรณ์ขึ้นผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยได้รับการสนับสนุนจากสภา
อุตสาหกรรมเป็นผู้หาผู้รับซื้อและส่งออก โดยเริ่มกําลังการผลิตในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 แนวโน้ม
การตลาดจะใช้ไซรัปในอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการนําเข้าและใช้จุดแข็งที่ไซรัปลําไย มีคุณสมบัติเชิงเภสัช
เป็นจุดเด่น เช่น การใช้ในการผลิตชาที่ใช้ไซรัปลําไย (เชียงใหม่นิวออนไลน์, 2013)  

การผลิตน้ําตาลลําไยน้ี ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้นําโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเสนอใน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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โดย ม.จ. ภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธาน จากข่าวเชียงใหม่นิวออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดตัวน้ําตาลลําไย 
เน้นตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพ มีความพิเศษต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกล่าวว่า ปัจจุบันโรงงานต้นแบบถ่ายทอด เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (น้ําตาลลําไย) ตั้งอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท 
โครงการต่อเนื่อง 3 ปี ปีแรก 10 ล้านบาท ปีนี้ พ.ศ. 2555  8 ล้านบาท และปีหน้า 10 ล้านบาท ปัจจุบัน
ผลิตได้วันละ 1 ตัน จากเดิมผลิตได้วันละ 1 กิโลกรัม เป็นสายการผลิตครั้งแรกของโลก เครื่องจักรทุกช้ินผลิต
เฉพาะตามคําส่ัง โดยน้ําตาลลําไยมีความพิเศษผลิตขึ้นมาเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพ เนื่องจากมีกรด
ต้านอนุมูลอิสระสูงหลายตัวที่มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลําไย พืชเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ (เชียงใหม่นิวออนไลน์, 2556) สําหรับน้ําตาลลําไยกําลังอยู่ในช่วงทดลองตลาด หลังจากน้ีจะเริ่ม
ออกศึกษาวิจัยผู้บริโภคเพื่อหาเสียงตอบรับ และจะเริ่มนําออกวางจําหน่ายตามโรงแรมชั้นนําในจังหวัด
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน และห้างสรรพสินค้า โดยเน้นตลาดในประเทศในกลุ่มผู้รักสุขภาพก่อน 
หลังจากน้ันอาจจะมีการต่อยอดเชิงธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการ สหกรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรด้วย 

 
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดและศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
1. สถานการณ์ทางการตลาด 

1.1 สถานการณ์ทางการตลาดของน้ําตาล  
น้ําตาลน้ันเป็นเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Commodity product) ที่ผู้บริโภคใช้ใน

ชีวิตประจําวันอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบของการปรุงอาหาร ทําขนม ผสมกับเครื่องดื่ม รวมไปถึงเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในอดีตมีการขายในรูปแบบช่ัง ตวง หรือขายเป็นโหล เป็นสินค้าที่ไม่มีตราสินค้า แต่
เมื่อในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นยุคของการตลาดนําธุรกิจ  ดังนั้นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พื้นฐาน จึงถูก
นํามาสร้างมูลค่า โดยการติดตราสินค้า และทําให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ตรายี่ห้อน้ําตาลทรายที่เป็น
ที่นิยมในท้องตลาดมีอยู่ประมาณ 5-6 ตราสินค้า ได้แก่ มิตรผล, วังขนาย, ลิน  และตรายี่ห้อของคนกลาง 
(House brand) ซึ่งไม่เน้นบรรจุภัณฑ์มากนัก แต่อาศัยช่ือเสียงจากตราสินค้าหลักทําให้สินค้ามีต้นทุนที่ต่ํา 
เช่น  ลีดเดอร์ไพรส์ ของ บิกซี (Big-C) , แอโร่ ของ แมคโคร เป็นต้น  เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการแข่งขันด้าน
ตราสินค้าเป็นปัจจัยอีกประการหน่ึงในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยกิจการที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มีศักยภาพและเงินทุนหมุนเวียนที่สูง มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ีมา
อย่างยาวนาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทั้งในด้านการผลิตที่มีกําลังการผลิตสูง ช่องทางการจําหน่ายและการ
กระจายสินค้า การที่มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อนําเสนอสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมี
เงินลงทุนการบริหารจัดการที่ด้านการ พัฒนาวิจัย และด้านการตลาด ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญใน
การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้า 
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น้ําตาลถือเป็นสารที่ให้พลังงาน แต่ไม่มีคุณค่าทางสารอาหาร หากกินในปริมาณที่มากเกินไป
จะทําให้เกิดการสะสมเป็นโรคอ้วน และในระยะยาวจะเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เส้นเลือดอุดตัน  เบาหวาน ความ
ดัน โรคหัวใจ เป็นต้น ดังน้ันจึงมีกลุ่มคนที่เป็นโรคดังที่กล่าวข้างต้น หรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพ จึงได้หันมา
บริโภคสารที่ทดแทนความหวานต่างๆ ซึ่งจะเน้นความหวานเข้มข้น  แต่ใช้ปริมาณน้อย ร่างกายสามารถดูด
ซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ราคามีข้อจํากัดในเรื่องของราคาที่ยังแพงกว่าน้ําตาลที่ผลิตจากอ้อย 7 - 8 เท่า 
(สยามรัฐ, 2554). 

จากสถานการณ์การตลาดข้างต้นจะเห็นว่าการตลาดน้ําตาลมีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยได้มีการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบเจาะจงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาการเขา้มาควบคุมราคาน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของภาครัฐ  หากเมื่อ
พิจารณาแล้วจะพบว่าการแข่งขันของตลาดที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการแข่งขันกันของผู้ประกอบการรายเดิมที่
ทําการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในด้านต่างๆอยู่แล้ว ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดนํ้าตาล 

1.2 สถานการณ์ทางการตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพ  
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญของสุขภาพมากย่ิงขึ้น ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในคุณค่าของ

อาหารหรือส่ิงที่รับประทานเข้าไป ซึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการน้ันสามารถจําแนก
ได้ 8 ประเภท ประกอบด้วย (อุตสาหกรรมสาร, 2554) 

1.2.1 ผลิตภัณฑ์ลดความเส่ียงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
1.2.2 ผลิตภัณฑ์ลดความเส่ียงจากโรคหัวใจ 
1.2.3 ผลิตภัณฑ์ลดความเส่ียงจากโรคเบาหวาน 
1.2.4 ผลิตภัณฑ์ลดความเส่ียงจากความเครียด 
1.2.5 ผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 
1.2.6 ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อยอาหาร 
1.2.7 ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน 
1.2.8 ผลิตภัณฑ์เพิ่มความสวยงามในร่างกาย  

สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ 4 ประเภท ที่ได้รับความนิยมนับจากน้ีไป ได้แก่ 
อาหารเสริมความงามกินแล้วชะลอวัย, อาหารควบคุมน้ําหนัก เช่น อาหารท่ีส่งเสริมการเผาผลาญอาหารใน
ร่างกาย, อาหารสมอง และอาหารสําหรับผู้ป่วยแบบจําเพาะเจาะจง เช่น อาหารบํารุงสายตา อาหารสําหรับ
คนเป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น ประเทศไทยแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น ภัย
ธรรมชาติ การเมือง หรือด้านเศรษฐกิจ แต่การใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2554  มีมากกว่า 4.7 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยคาดว่ากลุ่มอาหารเสริมความงาม และอาหารควบคุมน้ําหนักมีแนวโน้มเติบโตขึ้นมาก โดย
ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หากแยกสัดส่วน
ตลาดอาหารสุขภาพ  แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่าทําเป็นบํารุงร่างกายชนิดเครื่องดื่มหรือชนิดน้ํา ร้อยละ 42.0 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไป (ทั้งชนิดเม็ดและผงไม่รวมวิตามิน) ร้อยละ 35.0 กลุ่มวิตามินร้อยละ 16.0 และ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับเด็ก ร้อยละ 7.0 ซึ่งตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไป และกลุ่มวิตามินนั้น
มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูงและมีการแข่งขันรุนแรง (มติชนออนไลน์, 2554). ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ ประเภทที่มูลค่าตลาดสูงที่สุด คือ ประเภท “อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นแนล” โดยในปี พ.ศ. 2554 
มีมูลค่าตลาดสูงถึง 7.5 หมื่นล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่า
จะเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558  ผลิตภัณฑ์ประเภท “อาหารที่มาจาก
ธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยมากจนถึงไม่มีการแปรรูป ในปี 
พ.ศ. 2554 มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 5.3 หมื่นล้านบาท 
ภายในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์ประเภท “วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ในปี พ.ศ.2554 มูลค่าตลาด
สูงถึง 2.9 หมื่นล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะ
เติบโตมากกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558 “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ชาดั้งเดิม” ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 
มีมูลค่าอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 หมื่นล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558 และ 
“ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการควบคุมน้ําหนัก" 0.7 หมื่นล้านบาท ในปี พ.ศ.2554 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.9  
หมื่นล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558 (ไทยโพสต์, 2555) สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในปี พ.ศ.2555 
ผลิตภัณฑ์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มความสวยความงาม อย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์
คอลลาเจน คิว 10 และ กลูตาไธโอน นอก เหนือจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินที่ได้รับความนิยม
มาก่อนหน้านี้  

จากการที่มีบริษัทเข้ามาสู่ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเป็นจํานวนมาก กลยุทธ์การตลาดจึงเป็นส่ิง
ที่สําคัญเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสูงสุด การเลือกช่องทางขายที่ดีจะช่วยสร้างโอกาสความสําเร็จ
ได้ กิจการบางรายเปิดตัวแบบทุ่มทุนสร้างด้วยการโฆษณา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตแบรนด์ดังเป็นที่รู้จักอยู่
แล้วในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม แต่สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว การทุ่มทุนสร้างเกิดความเส่ียงสูง
เพราะการแข่งขันที่รุนแรง แม้กระทั่งบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในวงการยา ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ช่องทางการขายที่
ลูกค้าให้ความเชื่อถือ  อย่างเช่นร้านขายยา เพราะมีเภสัชกรประจําร้านมาช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ สร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า และกล้าตัดสินใจซื้อ ถ้าหากเห็นผลชัดเจน ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ํา และอีกช่องทางหนึ่ง
ที่บริษัทขายตรงทุกแบรนด์จะเลือกใช้ คือ การขายตรงผ่านตัวแทนขาย  

อย่างไรก็ตาม ช่องทางการจําหน่ายที่น่าสนใจได้แก่  ร้านสะดวกซ้ือ และการขายผ่าน
อินเทอร์เน็ต มีผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิต และนําเข้ารายย่อยเข้ามาขายผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นจํานวนมาก มี
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขายผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากกว่า 10 แบรนด์ ซึ่งลูกค้าก็ต้องใช้การพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่สําคัญต้องดูว่าสินค้าตัวนั้นได้รับ
มาตรฐานองค์การอาหารและยาหรือไม่ ทั้งนี้ โอกาสการขายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังมีอีกมากสําหรับ
ผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่ที่จะเข้ามา เพราะยังสามารถเติบโตได้อีกตราบใดที่กระแสรักสุขภาพ
และความงามยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะทําออกมาในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ลูกค้า มีทั้งที่เป็นนํ้า เครื่องดื่ม เยลลี แคปซูล และเป็นผงสําหรับชงด่ืม (ผู้จัดการออนไลน์, 
2555) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการด้านความงามต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทํา
ให้ผู้ผลิตใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการใช้พรีเซนเตอร์ที่
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หน้าตาดี ในการโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยส่วนใหญ่จะพบในทีวีดาวเทียม ซึ่งจะเลือกใช้
พิธีกรที่มีชื่อเสียง บุคลิกหน้าตาดี ดูมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับมีการทําให้เกิดการตอกย้ําซ้ําทําบ่อยๆ จน
เกิดการจดจํา และนํามาซึ่งการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าในที่สุด และอีกกลยุทธ์ที่นิยมใช้คือ การโฆษณาผ่านเสียง
โดยใช้ช่องทางวิทยุชุมชน และส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ไปสู่ผู้บริโภคที่สําคัญ ราคาสินค้าที่ยิ่งถูกก็มีส่วนสําคัญมากที่กระตุ้นให้ผู้บริโภครับประทานมากขึ้น ซึ่งกลุ่ม
อายุของผู้ที่นิยมบริโภคอาหารเสริมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายไปกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมความงามมากกว่าผู้ชาย ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม
อายุ ตั้งแต่วัยรุ่นอายุ 15 ปี ไล่ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงวัยอายุ 40 ปี ก็พบได้เช่นกัน เพราะคนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่ม
แม่บ้านที่มีบุตรแล้วแต่ต้องการให้ตนเองดูดี (ไทยโพสต์, 2555) จากการวิเคราะห์สถานการณ์อาหารเพื่อ
สุขภาพข้างต้นจะเห็นว่ายังตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพมีมูลค่าการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่า
การเติบโตของตลาดจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มีการขยายตัวของทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และบริษัทรายใหม่
ที่ทยอยเข้ามาในตลาด ทั้งในกลุ่มบริษัทปกติและกลุ่มธุรกิจขายตรง ซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดตัวสินค้าใหม่
อย่างต่อเน่ือง ทั้งในกลุ่มวิตามินทั่วไป และอาหารเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ช่วยในเรื่องของความ
งาม หรือลดนํ้าหนัก หลายบริษัทได้เริ่มทําการตลาดอย่างจริงจังมากขึ้น  โดยใช้ช่องทางต่างๆ  เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย การที่มีบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเข้ามาในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ถือว่าจะส่งผลดี
ต่อผู้บริโภค เนื่องจากการแข่งขันจะทําให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพ 
มาตรฐานของสินค้าและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
2.  ศักยภาพเชิงพาณิชย์ (Commercial / Marketing Values) 

2.1 ผู้บริโภค (Target Consumers)  
2.1.1 ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ

เสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้
ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบแม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

2.1.2 ลักษณะของผู้บริโภค เสรี วงษ์มณฑา (2542:30) ได้อธิบายลักษณะของผู้บริโภคไว้ 
ดังนี้  

2.1.2.1 ผู้บริโภค เป็นบุคคลที่มีความต้องการ การท่ีจะถือว่าใครเป็นผู้บริโภคนั้น
จะต้องมีความต้องการผลิตภัณฑ์ การทีเราจะวัดได้ว่าใครเป็นผู้บริโภคของเราหรือไม่ วัดทีความต้องการซึง
ความต้องการน้ีไม่ใช่ความต้องการทีเป็นรูปธรรม แต่เป็นความต้องการในระดับนามธรรม เป็นความต้องการ
ขั้นปฐมภูมิ (Primary needs) เป็นความต้องการเบ้ืองต้นที่ไม่ได้กล่าวถึงสินค้า แต่กล่าวถึงส่ิงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ต้องการอาหาร ต้องการน้าเพราะกระหาย ต้องการพักผ่อน ต้องการที่อยู่อาศัย 
ต้องการความสะดวกสบาย เป็นต้น  

2.1.2.2 ผู้บริโภคเป็นผู้มีอํานาจซ้ือ ผู้บริโภคจะมีแค่เพียงความต้องการอย่างเดียว
ไม่ได้แต่เขาจะต้องมีอํานาจซ้ือด้วย ถ้ามีเพียงความต้องการแล้วไม่มีอํานาจซ้ือ ก็ยังไม่ใช่ผู้บริโภคของสินค้า
นั้น  
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2.1.2.3 การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการและมีอํานาจซ้ือแล้ว
ก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เช่น ผู้บริโภคซื้อทีไหน ซื้อเมือไร ใครเป็นคนซื้อ ใช้มาตรการอะไรในการตัดสินใจ
ซื้อ ซื้อมากหรือน้อยแค่ไหน  

2.1.2.4 พฤติกรรมการใช้ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินค้าอย่างไร  เช่น ดื่มสุราที
ไหนทีบ้านหรือทีร้านอาหาร ดื่มกับใคร คนเดียวหรือกับเพื่อน ดื่มเมือใด ดื่มมากน้อยแค่ไหน ดื่มอย่างไร สุรา
อย่างเดียวหรือผสมน้าหรือผสมน้าโซดา หรือผสมน้าอัดลมในการผสมแต่ละครั้ง ในการสระผมแต่ละครั้ง
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้แชมพูสระผมกี่ครัง ใช้ครีมนวดผมหรือไม่ การแต่งหน้าใช้รองพ้ืนหรือไม่ และใช้ครีม
บํารุงผิวยี่ห้อเดียวกันกับรองพื้นหรือไม่ เป็นต้น 

ตลาดผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า (Consumer market) ขอบเขตของตลาดเฉพาะผู้ซื้อ
ที่เป็นผู้บริโภคหรือครัวเรือนที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปเพื่อการใช้สอย หรือใช้ภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นการ
บริโภคขั้นสุดท้าย มิใช่เพื่อทําการขายต่อหรือผลิตต่อ หรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมุ่งหวังกําไรจาก
สินค้าหรือบริการที่ซื้อไป 

2.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
ภายในกล่องดําของผู้บริโภค เพื่อที่จะได้จัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ให้สามารถกระตุ้นและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer characteristic) ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา 
ได้แก่ 

2.1.3.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย ชั้นทางสังคม 
2.1.3.2 ปัจจัยด้านสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ 
2.1.3.3 ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ วัฎจักรครอบครัว อาชีพ  สถานะทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกลักษณะ 
2.1.3.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา การจูงใจ การรับรู้  ความเชื่อ รสนิยม ทัศนคติ การ

เรียนรู้  
กระบวนการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือที่แสดงออกมาใจรูปแบบต่างๆ เกิด

จากปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยภายในบุคคลอาจรวบเรียกได้ว่าเป็นปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา หรือ ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอกอาจรวมเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้าน
สังคม ปัจจัยทั้ง 2 ส่วนนี้ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทกุขัน้ตอน นับตั้งแต่ผู้บริโภคเกิดการรับส่ิงเรา้
จนกระทั่งในขั้นพฤติกรรมหลังการซ้ือ ปัจจัยทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว สามารถแสดงตามแผนภูมิได้ ดังนี้ 
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ภาพที ่1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทัง้ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่มอีิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
 

ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลหรือปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เกิดจากภายในตัวบุคคลและมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะชวนให้นักการตลาดได้เข้าใจว่า ทําไม 
(why) และอย่างไร (how) ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงเร้าที่ได้รับ จึงนักว่ามีประโยชน์มากต่อผู้ทําการ
ส่ือสารการตลาด ปัจจัยแต่ละอย่างดังแสดงในรูปจะได้กล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.4 ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล (individual factors)  
2.1.4.1 การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับจัดระเบียบ 

และแปลความหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับออกมาเป็นภาพทีม่ีความหมายอย่างใดอยา่งหนึ่งของโลก  การรับรู้
เป็นกระบวนการของปัจเจกชน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใจบุคคลแต่ละคน เช่น ความเช่ือประสบการณ์ ความ
ต้องการ อารมณ์ และความคาดหวัง รวมทั้งเกิดจากอิทธิพลของลักษณะของส่ิงกระตุ้นที่มีต่อการรับรู้ เช่น 
ขนาด สีสัน ความเข้ม และสภาวะแวดล้อมที่บุคคลได้เห็นและได้ยินอีกด้วย จะเป็นได้ว่าบุคคล 2 คนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือส่ิงกระตุ้นเหมือนกันภายใต้เงื่อนไขอื่นๆ อย่างเดียวกันแต่บุคคลทั้งสองจะรับรู้
ต่างกัน (Lamb, Hair, and McDaniel.1992) มนุษย์ในฐานะผู้รับสารจะไม่รับข่าวสารทุกชนิดที่ผ่านสายตา 
แต่จะมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective perception) หรือกระบวนการกล่ันกรองข่าวสาร 
(Filtering process) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน กระบวนการเลือกสรรการรับรู้ (Selective perception 
process) มี 4 ขั้นดังน้ี 

2.1.4.1.1 การเลือกเปิดรับ (Selective exposure) หมายถึง การที่
ผู้บริโภคจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารท่ีเสนออยู่ทั่วไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้ชมรายการการแสดงทางโทรทัศน์
อาจเปล่ียนช่องรับหรือเดินออกจากห้องไปในระหว่าพักโฆษณา เพื่อหลีกเล่ียงการรับโฆษณา การเลือกซื้อ
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หนังสือพิมพ์และการเลือกเปิดวิทยุ การเลือกเปิดรับข่าวสารข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นขั้นแรกของกระบวนการ 
เลือกสรรการรับรู้ 

2.1.4.1.2 การเลือกสนใจ (Selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค
เลือกมุ่งเน้นความสนใจไปท่ีส่ิงเร้าหรือข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่ง และใจขณะเดียวกันจะไม่สนใจต่อส่ิงเร้า
อื่นๆ เพียงแต่ผ่านหูผ่านตากไปเท่านั้น 

2.1.4.1.3 การเลือกตีความเข้าใจ (Selective comprehension) ซึ่ง
หมายถึงว่า เมื่อผู้บริโภคเลือกสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็จะแปลความหมายหรือตีความ
เข้าใจข่าวสารท่ีได้รับไปตามทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และประสบการณ์ของตนเองเป็นสําคัญ ซึ่งอาจจะ
ผิดเพี้ยนไม่ตรงตามเจตนาของผู้ส่งข่าวสารก็อาจเป็นได้ 

2.1.4.1.4 การเลือกจดจํา (Selective retention) ซึ่งหมายความว่าส่ิง
โฆษณาหรือข่าวสารต่างๆ ที่ได้เห็น ได้ยินและได้อ่าน และผ่านกระบวนการ การรับรู้มาถึงขัน้ตีความหมายทาํ
ความเข้าใจแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้บริโภคจะสามารถจดจําข่าวสารทั้งหมดก็หาไม่ ตรงกันข้ามผู้บริโภค
จะจดจําเฉพาะข่าวสารบางอย่าง หรือบางส่วนที่มีลักษณะเด่นเฉพาะทําให้จดจําได้ หรือข่าวสารที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการของตนเองเท่านั้น และมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจมากนัก 

ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคมีประโยชน์ต่อผู้ทําการส่ือสารการตลาดเป็นอย่างมาก จะ
เห็นได้ว่าโฆษณาต่างๆ ที่ผู้ทําการส่ือสารจัดทําขึ้นนั้น กว่าจะถึงขั้นการรับรูปจนกระทั่งถึงขึ้นจดจําโฆษณา
สารนั้นได้ ผู้บริโภคจะมีกระบวนการกล่ันกรองข่าวสารเป็นขั้นๆ หากโฆษณาสารไม่มีจุดเด่นสะดุดตา สะดุด
ใจผู้บริโภค ก็อาจจะเพียงผ่านสายตาเท่านั้น ดังนั้นผู้ทําการโฆษณาจะต้องใช้ความพยายามให้มากเพื่อดึงดูด
ความสนใจ ให้ผู้บริโภคเลือกเปิดรับ และจูงใจให้สังเกตข่าวสารที่นําเสนอเหนือกว่าโฆษณาชิ้นอื่นๆ เช่น การ
ใช้สีสันที่สะดุดตา การใช้แสงเสียง และภาพประกอบเข้าช่วย รวมทั้งการใช้เทคนิคทางด้านการสร้างสรรค์ส่ือ
โฆษณาอื่นๆ ซึ่งจะได้กล่าวในตอนหลัง และนอกจากนั้นการโฆษณายังจําเป็นจะต้องทําการโฆษณาบ่อยๆ 
เพื่อให้เกิดความจําได้อีกด้วย 

2.1.4.2 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นภายใจบุคคลที่จะ
กระตุ้น ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง  ส่ิงจูงใจที่จะเป็นจุดเริ่มต้น 
ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมตามลําดับขั้นตอน ประกอบด้วย แรงขับ (Drive) แรงกระตุ้น (Urge) ความ
ปรารถนา หรือความต้องการ (Wish or desire) การจูงใจจะเกิดขึ้นจากการเกิดส่ิงเร้าเข้ามากระทบต่อ
บุคคล ส่ิงเร้าอาจเกิดจากภายในตัวบุคคลเอง (เช่นการได้ยินและได้เห็นผลิตภัณฑ์) และเมื่อไรก็ตามที่ส่ิงเร้า
เป็นเหตุทําให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า สภาวะที่เป็นจริง (Actual state) กับสภาวะที่พึงปรารถนาอยากให้
เป็น (Desired state) มีความแตกต่างกัน “ความจําเป็นและความต้องการ” (Need and want) ก็จะ
เกิดขึ้นและความจําเป็น หรือความต้องการจะเป็นตัวคอยกระตุ้นเร่งเร้า ทําให้เกิดภาวะความตึง
เครียด (State of tension) จนกลายเป็นแรงขับผลักดันให้แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย เพื่อลดความ
ตึงเครียดนั้นให้ลดลงหรอืหายไป ความจําเป็นหรือความต้องการของมนุษย์ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมมีมากมายไม่มีที่ส้ินสุด นับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย มนุษย์มีความต้องการท้ังทางด้านจิตวิทยา 
สังคมวิทยา และทางสรีรวิทยา ความต้องการของมนุษย์เป็นลําดับขั้น (Hierarchy of needs) เปรียบ 
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เสมือน ขั้นบันไดนักจิตวิทยาได้พยายามจัดลําดับความต้องการของมนุษย์ไว้ต่าง ๆ กันมากมาย แต่
แนวความคิดของมาสโลว์ ได้แบ่งลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ขั้น (Maslow’s five-level 
hierarchy of needs) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและอ้างอิงถึงในทางวิชาการมากที่สุด การส่ือสาร
การตลาด ที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ตามแนวความคิดของแมค
คาธีและเปอร์โรลท์ (McCarthy and Perreault. 1993) ได้จัดลําดับขั้นความต้องการของผู้บริโภคไว้
เป็น 4 ขั้นตอน คล้ายกับของมาสโลว์ เรียกว่า The PSSP hierarchy of needs ดังนี้คือ 

2.1.4.2.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (P: Physiological 
needs) เป็นความต้องการข้ึนพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งทุกคนจําเป็นจะต้องมีเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่ง
ได้แก่อาหาร น้ํา การพักผ่อน และเพศ ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการท่ีรุ่นแรงมากที่สุด เมื่อความ
ต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนองในระดับที่พึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว มนุษย์ก็จะแสวงหาความต้องการใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2.1.4.2.2 ความต้องการความปลอดภัย (S: Safety needs) เป็นความ
ต้องการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางด้านสรีระวิทยาได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ความปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการความคุ้มครอง รวมถึงต้องการมีสุขภาพอนามัยทีส่มบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกบั
การมีอาหารที่ถูกหลักอนามัย การยารักษาโรคและการออกกําลังกาย 

2.1.4.2.3 ความต้องการทางสังคม (S: Social needs) เป็นความ
ต้องการลําดับที่สาม เกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ในขั้นนี้จะเป็น
การแสวงหาความรัก ความเป็นมิตร ต้องการสถานะทางสังคมที่เด่นเป็นศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับนับถือ
จากสังคม รวมถึงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแวดวงของสังคมที่ดีอีกด้วย 

2.1.4.2.4 ความต้องการส่วนบุคคล (P: Personal needs) เป็นความ
ต้องการขึ้นสูงสุด เป็นความต้องการที่จะบรรลุขั้นอัตตา หรือถือตนเองเป็นใหญ่ เป็นการแสวงหาความพอใจ
เพื่อตนเอง ซึ่งเป็นอิสระ ปลอดภัยต่อส่ิงที่ผู้อื่นคิดหรือกระทํา ตําอย่างความต้องการใจขั้นนี้ ได้แก่ ความ
ภูมิใจตนเอง ความสําเร็จในชีวิต ความสนุกสนาน ความมีอิสรภาพ และความผ่อนคลาย เป็นต้น ความรู้
เกี่ยวกับการจูงใจ และลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์หรือ ความต้องการของผู้บริโภค มีประโยชน์ต่อ
นักการตลาด ผู้ทําการส่ือสารการตลาดอย่างมาก เพราะความรู้ดังกล่าวจะเป็นการให้กรอบโครงสร้างของ
งาน (Framework) ให้แกนักการตลาด เพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเขา
ต้องการที่จะแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของเขาต่อผู้บริโภคในอันที่จะทําให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจ การ
รณรงค์การโฆษณาก็จะสามารถออกแบบการโฆษณาเพื่อแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ และบริการของตนจะสามารถ
สนองความต้องการของผู้บริโภค ในระดับขั้นความต้องการนั้นได้อย่างไร นอกจากน้ันความรู้ในเรื่องนี้ ยัง
ช่วยให้นักการตลาดได้เข้าใจใจความต้องการที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยให้การ
ออกแบบโฆษณาตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอีกด้วย 

2.1.4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้าง
ถาวร อันเป็นผลเน่ืองมาจาก การได้รับประสบการณ์ และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็น
ประสบการณ์ที่เกิดจากผลกระทบต่อบุคคลน้ันโดยตรง แต่การเรียนรู้อาจจะเกิดขึ้นได้จากการสังเกต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นอีกด้วย (Solomon, 1996) นอกจากนั้นการเรียนรู้ยังอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งที่
ไม่ได้ตั้งใจ หรือใช้ความพยายามใดๆ เลยก็อาจเป็นได้ เช่น ผู้บริโภคสามารถจดจําตราผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด 
และสามารถฮัมเพลงโฆษณาสินค้าได้หลายยี่ห้อ ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้น การได้รับการเรียนรู้
โดยไม่ได้ตั้งใจเช่นนี้ เรียกว่า “การเรียนรู้โดยบังเอิญ” (Incidental learning) พฤติกรรผู้บริโภคส่วนมาก 
เกิดจากการเรียนรู้ จากการได้รับประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์อ้อม เช่น หนูน้อยคนหนึ่งได้
รับประทานไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งเป็นครั้งแรก แล้วเกิดความ รู้สึกอร่อยในรสชาติ การเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้ว ใน
กรณีนี้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ตรง จากการได้รับประทานไอศกรีมนั้นด้วยตนเอง ส่วนเด็กอีกคนหนึ่ง
ไม่ได้รับประทานไอศกรีมด้วยตนเอง เพียง แต่ได้เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่แสดงให้เห็นว่าคนอื่น ๆ รู้สึก
พอใจในรสชาติความอร่อยของไอศกรีมยี่ห้อนี้แล้วอาจจะสรุปว่าไอศกรีมยี่ห้อนี้ มีรสชาติอร่อยและชอบด้วย 
ซึ่งหมายความว่า ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม การเรียนรู้ในกรณีแรกเรียกว่า การ
เรียนรู้จากพฤติกรรมหรือการกระทํา (Behavioral learning) ส่วนในกรณีหลังเรียกว่าการเรียนรู้จากการคิด
อย่างมีเหตุผล (Cognitive learning) จากตัวอย่างการเรียนรู้ทั้งสองแนวทางดังกล่าวนี้ สอดคล้องตรงกับ
นิยามการเรียนรู้ของ ฮอร์กินส์ และคณะ (1998) ซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่า “การเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ 
อันเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ซ้ําๆ (Repeated experience) และจากความคิด (Thinking) การ
เรียนรู้ทั้งสองแนวทาง อธิบายได้ดังน้ี 

2.1.4.3.1 การเรียนรู้จากพฤติกรรมหรือการกระทํา (Behavioral 
learning) บางตําราใช้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience learning) หมายถึง กระบวนการ
พัฒนาการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ อันเกิดจากผลการกระทําซ้ําๆ ซากๆ กระบวนการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้ เกิดจากปัจจัยตัวแปร 4 อย่างคือ แรงขับ (Drive) ส่ิงเร้า (Cue) การตอบสนอง 
(Response) และการเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ แรงขับ คือ ส่ิงกระตุ้นเร่งเร้า  อันเกิด
จากภายในร่างกาย จูงใจให้บุคคลกระทํา  หรือแสดงพฤติกรรม ตัวอย่างของแรงขับ เช่น ความหิว เป็นต้น 
ส่ิงเร้า คือ ส่ิงกระตุ้นหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคได้รับการรับรู้หรือพบเห็นในส่ิงแวดล้อมทั่วไป เช่น เห็น
ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย สัญญาณ หรือโฆษณาต่างๆ การตอบสนอง คือ การกระทําอันเป็นความพยายามเพื่อ
ทําให้แรงขับได้รับความพอใจ และการเสริมแรง คือ รางวัล (Reward) หรือความพอใจที่ได้รับอันเกิดจากผล
การกระทํา เพื่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคเกิดความหิว (แรงขับ) แล้วได้เห็นส่ิงกระตุ้น (ป้ายโฆษณา) 
ลงมือกระทํา (ซื้อแฮมเบอร์เกอร์) แล้วได้รับรางวัลหรือความพอใจจากผลการกระทํา (รสชาติแฮมเบอร์เกอร์
ที่อร่อยมาก) ความพอใจหรือรางวัลที่ได้รับจากการกระทํานี้ จะเป็นตัวเสริมแรงตอกย้ําความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงเร้ากับการตอบสนอง และอาจจะจําไปสู่การตอบสนองในทํานองเดียวกัน ต่อส่ิงเร้าที่จะเกิดขึ้นในครั้ง
ต่อไป และเม่ือเกิดขึ้นซ้ําๆ หลายๆ ครั้งก็จะพัฒนากลายเป็นนิสัย ในทางตรงข้าม ถ้าหากผลการกระทําไม่ได้
รับความพอใจ ก็จะกลายเป็นการลงโทษ (Punishment) หรือการเสริมแรงใจทางลบและจะเลิกไม่กระทําส่ิง
นั้นอีกต่อไป แนวความคิดนี้เมื่อนําไปพิจารณาในแง่ของพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ก็อาจจะกล่าวได้ว่า 
เมื่อผู้บริโภครับความพอใจจากการซ้ือครั้งหนึ่งแล้ว ผู้บริโภคก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อเช่นนั้นในครั้งต่อไป จน
กลายเป็นการซื้อเป็นปกตินิสัย หรือความเคยชินตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากไม่ได้รับความพอใจ ก็จะเลิก
ซื้อหรือซื้อน้อยมากในโอกาสต่อไปในอนาคต การเรียนรู้ในลักษณะนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า  การเรียนรู้จาก
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เงื่อนไขการกระทํา (Operant conditioning) แมคคาธี และเปอร์โรลท์ (1993) ได้พัฒนาตัวแบบ
กระบวนการเรียนรู้อันเกิดจากประสบการณ์ หรือการกระทําดังกล่าว ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการเรียนรู้จากเงื่อนไขการกระทํา           
 

2 . 1 . 4 . 3 . 2  กา ร เ รี ยน รู้ จ า กก า ร คิ ดอย่ า ง มี เ หตุ ผ ล  (Cognitive 
learning) บางตําราใช้ “การเรียนรู้จากความคิดรวบยอด” (Conceptual learning) หมายถึง การเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด ใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล และใช้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาโดยปราศจากการได้รับ
ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ในลักษณะนี้เกิดจากบุคคลนําความคิด 2 - 3 ความคิดมาเชื่อมโยงกัน แล้วสรุป
เป็นความคิดรวบยอด หรืออาจจะเกิดการเรียนรู้ง่ายๆ เพียงแต่บุคคลน้ันได้สังเกตผลของพฤติกรรมของ
บุคคลอื่น แล้วปรับพฤติกรรมของบุคคลอื่น แล้วปรับเป็นพฤติกรรมของตนเองคล้อยตามไปตามนั้นด้วย
นักการตลาดได้รับอิทธิพลจากการเรียนรู้ประเภทน้ี นําไปประยุกต์ใช้ในการส่ือสารการตลาดอย่างมาก ด้วย
การใช้วิธีโฆษณาซ้ํา ๆ และย้ําเน้นข่าวสาร พยายามเช่ือมโยงตราผลิตภัณฑ์กับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (หรือ
ความคิด) ที่จะได้รับจากผลการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น โดยการใช้บุคคลอื่นที่เคยใช้มาเป็นองค์ประกอบหรือผู้
รับรอง (Testimonial) แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ตราน้ัน แล้วทําให้ได้รับผลตามโฆษณาและได้รับความ
พอใจ 

2.1.4.4 ความเช่ือและทัศนคติ (Belief and attitude) นักจิตวิทยาได้ให้นิยาม
ความหมายของความเช่ือและทัศนคติไว้มากมาย แมคคาธี และ เปร์โรลท์ (1993)  ให้ความหมายไว้ว่า ความ
เชื่อ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับบางส่ิงบางอย่าง ความเชื่ออาจเป็นส่วนประกอบช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติของบุคคล แต่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการชอบหรือไม่ชอบ ความเชื่อของบุคคลหรือผู้บริโภคขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ การโฆษณาและการได้พูดคุยกับบุคคลอื่นๆ ส่วนทัศนคติหรือเจตคติ หมายถึง 
แนวความคิดเป็น (หรือท่าที) ของบุคคลที่มีต่อบางส่ิงบางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ ส่ิงโฆษณา พนักงานขาย 
บริษัทหรือความคิด ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นการเรียนรู้
ที่มีพื้นฐานมาจากความเช่ือที่สัมพันธ์กันหลายๆ ความเช่ือ ทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งว่า ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
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และ ใ นแ ง่ เ ป็ น กล า ง  นั ก วิ จั ย ส่ ว น ใหญ่ ไ ด้ จั ด แบ่ ง อ ง ค์ป ร ะกอบขอ งทั ศนคติ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ หรือ 3 ระดับ ดังนี้ (Bovee, 1995) 

2.1.4.4.1 องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ  (Cognitive 
component: learn) หมายถึง ความเชื่อหรือความรู้ที่ผู้บริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น มีความเช่ือว่า มันฝรั่ง
มีแคลอรี่สูง หรือ ภาชนะที่ทําด้วยพลาสติกทําลายส่ิงแวดล้อม ซึ่งความเชื่อนี้อาจเป็นความเช่ือที่ถูกหรือผิด 
หรืออาจเป็นความเชื่อในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได้ 

2.1.4.4.2 องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective component: 
feel) หมายถึง ความรู้สึกของผูบริโภคทั้งในแง่บวกลบ อันแสดงถึงระดับความชอบ หรือไม่ชอบของผู้บริโภค
ที่มีต่อส่ิงหนึ่งมากน้อยเพียงไร บุคคลอาจมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่างกัน จากความเช่ือเหมือนกัน 
ตัวอย่างเช่น ร้านค้า A ขายของแพง หรือ น้ําสลัด (Salad dressing) ที่ให้แคลอรี่ต่ํา อาจเป็นเหตุให้บุคคล
ตอบสนองหรือแสดงความรู้สึกในทางบวก ในขณะที่บางคนอาจตอบสนองหรือแสดงความรู้สึกในทางลบ นั่น
คือ บุคคลที่ต้องการลดนํ้าหนัก จะมีความรู้สึกตอบสนองต่ําน้ําสลัด แต่ต่างกับบุคคลที่คํานึงถึงแง่ของรสชาติ
ของนํ้าสลัดเป็นส่ิงสําคัญ เป็นต้น 

2.1.4.4.3 องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral component: 
do) หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผู้บริโภค   อันเกิดมาจากความเช่ือและความรู้สึกที่เกิดขึ้น  พฤติกรรม
หรือการกระทําอาจแสดงในรูปของการซ้ือหรือการหลีกเล่ียงไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์หรือแนะนําให้
ผู้อื่นซื้อ เป็นต้น เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดมีทัศนคติทางบวก (Positive attitude) ต่อผลิตภัณฑ์ มิได้
หมายความว่า ผู้บริโภคจะรีบออกไปซื้อผลิตภัณฑ์นั้นทันทีก็หาไม่ ผู้บริโภคอาจจะยังไม่มีความจําเป็นในตอน
นั้น อาจไม่สามารถซ้ือเพราะมีเงินไม่พอ อาจจะต้องซื้อส่ิงอื่นก่อนที่มีความสําคัญมากกว่า หรืออาจจะรอให้
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบของทัศนคติ มีลักษณะเหมือนกับ
อันดับขั้นพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค อันแสดงลําดับขั้นบรรลุผล 3 ขั้นตอน (Three hierarchies 
of effects) กล่าวง่ายๆ คือ ประกอบด้วยขั้น เรียนรู้-รู้สึก-กระทํา (Learn-feel-do) นั่นคือ ในขั้นแรกน้ัน 
เมื่อผู้บริโภคได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ ความ
เข้าใจและก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นทัศนคติอันแสดงถึงความเช่ือ ความคิดต่อผลิตภัณฑ์และบริการน้ัน เช่น เชื่อ
ว่า การบินไทยบริการดี นมตราหมีดีที่สุด เป็นต้น ในขั้นที่ 2 ผู้บริโภคจะประเมินความเช่ือ อันเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ ก็จะเกิดเป็นความรู้สึกชอบ เช่น ชอบการบริการของการบินไทย ชอบ
นมตราหมี และในขั้นที่ 3 จากผลการประเมินเป็นความชอบก็จะมีเหตุผลจูงใจทําให้เกิดพฤติกรรมหรือการ
กระทํา เช่น เลือกใช้บริการของสายการบินไทย และเลือกซ้ือนมตราหมี เป็นต้น และหากได้รับความพอใจ 
จากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะกลายเป็นการเสริมแรงในทางบวก ให้แสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ 
ต่อไป ทําให้เกิดเป็นความภักดีต่อตรา (Brand loyalty) ผูกพันเป็นเวลายาวนาน และยากที่จะชักชวนจูงใจ 
ให้หันไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตราอ่ืนๆ (Solomon, 1996) การก่อตัวของทัศนคติไม่ได้เกิดขึ้น
ตามลําดับขั้น เรียนรู้-รู้สึก-กระทํา เสมอไป แต่อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับการจูง
ใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือวัตถุจะแสดงทัศนคติตัวนั้น (Attitude object) ทัศนคติทีความสัมพันธ์
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อย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติสามารถเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้นผู้ทําการส่ือสารการตลาด  จึงควร
หาวิธีเพื่อเปล่ียนทัศนคติของผู้บริโภค โดยมุ่งความพยายามไปที่องค์ประกอบแต่ละส่วนของทัศนคติ เช่น 
เมื่อต้องการมุ่งเน้นองค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive component) ผู้ทําการส่ือสารอาจใช้
ความพยายาม เพื่อเปล่ียนทัศนคติหรือความเชื่อใหม่ ลักษณะบางอย่าของตราสินค้า (Brand’s 
attributes) ความพยายามเพื่อเปล่ียนองค์ประกอบ ทัศนคติด้วยความรู้สึก (Affective component) อาจ
ใช้การโฆษณาทําให้เกิดความชอบ เช่น เบียร์คลอสเตอร์ ใช้คําขวัญโฆษณาว่า “ความสุขที่คุณดื่มได้” เป็นต้น   
ในด้านความพยายามเพื่อมุ่งเน้นองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หรือให้เกิดการ
กระทํา เช่น อาจใช้วิธีแจกของตัวอย่างฟรี เพื่อให้ทดลองใช้ ให้ทดลองขับ หรือลดราคาเพื่อล่อใจในระยะ
เริ่มแรก (Loss-leader pricing) โดยมีความมุ่งหวังว่าจากการที่ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงก็จะนําไปสู่ความ
พอใจ และจะนําไปสู่ความเชื่อ ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุด 

2 .1 .4 .5 บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง  (Personality and self-
concept) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางด้านจิตวิทยาของบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง
ที่แตกต่างกัน อันจะนําไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมในรูปแบบเดี่ยวกันเสมอ (Kotler,1997) เนื่องจาก
บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล และทําให้คนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเรามักจะแบ่งประเภทของบุคคล
ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะบุคลิกภาพ เช่น บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง บุคคลขี้อาย บุคคล
ก้าวร้าว หรือบุคคลที่มีลักษณะเงียบขรึม เฉ่ือยชา เป็นต้น ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ เป็น
ลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค บุคลิกภาพจึงเป็น
ปัจจัยตัวแปรที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง ที่จะสามารถนําไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพราะนักวิชาการเช่ือ
ว่ารูปแบบของบุคลิกภาพบางชนิด มีความอย่างใกล้ชิดกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และตามสินค้า ตัวอย่างเช่น 
การซ้ือประเภทของรถยนต์ เส้ือผ้า เพชรพลอยเครื่องประดับ ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้สะท้อนลักษณะ
บางอย่างของผู้บริโภค (Lamb, Hair, and McDaniel. 1992)  

ส่วนแนวคิดเกี่ ยวกับตนเอง  (Self-concept or Self-image or Self-perception) ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของความคิดและความรู้สึงทั้งหมดที่บุคคลมองตนเองว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร เคยเป็นอย่างไร และหวังจะให้เป็นอย่างไร (Busch and Houston, 1985) แนวคิด
เกี่ยวกับตนเองประกอบด้วยทัศนคติ การรับรู้ ความเช่ือ และการประเมินตนเอง ความคิดเกี่ยวกับตนเองจะ
เปล่ียนแปลงได้ แต่มักจะเปล่ียนในลักษณะค่อยๆ เปล่ียนไป และเมื่อบุคคลมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองอย่างไร
แล้ว ก็จะมีผลสะท้อนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามแนวความคิดนั้น 

แนวคิดเกี่ยวกับตนเองแท้จริงแล้วประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ แนวคิดอันเป็นภาพลักษณะ
ตนเองในอุดมคติ (Ideal self-image) และภาพลักษณ์ตนเองที่แท้จริง (Real self-image)แนวคิดในรูปแบบ
แรกหรือภาพลักษณ์ตนเองในอุดมคติ เป็นภาพความคิดอันเกิดจากจินตนาการที่ตนเองใฝ่ฝัน ปรารถนา
อยากจะให้ตนเองเป็นเช่นนั้น รวมทั้งอยากจะให้ผู้อื่นมองตนเช่นนั้นด้วย ส่วนแนวคิดในรูปแบบที่สอง คือ 
ภาพลักษณ์ตนเองที่แท้จริงนั้น เป็นภาพแห่งความเป็นจริงที่ตนเองมองตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร โดยปกติ
แล้วบุคคลจะพยายามจะพยายามแสวงหาแนวทาง เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ตนเองที่แท้จริง เพื่อให้ได้เป็น
ภาพลักษณะในอุดมคติที่ตนปรารถนาใฝ่หาเสมอ (หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ภาพลักษณะทั้ง 2 มีช่องว่าง
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แคบที่สุด) (Lamb, Hair and McDaniel.1992) ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ คือ ผู้บริโภคน้อยเหลือเกินที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่จะทําลายภาพลักษณะของตนเอง เช่น ผู้มองตนเองเป็นคนสมัยใหม่ มีรสนิยมสูง  จะไม่ยอมซ้ือ
เส้ือผ้าที่ไม่แสดงถึงความทันสมัยให้กับตนเอง แต่ตรงกันข้ามพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคส่วนมากแล้ว จะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะสะท้อนให้เป็นถึงการป้องกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์แห่งตน (Self-image) เสมอ ดังนั้น
ผู้ทําการส่ือสารการตลาด จึงควรจะต้องออกแบบโฆษณาให้สอดคล้องกับภาพลักษณะแห่งตนของผู้บริโภค 
หรือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แห่งตนให้สูงขึ้น จึงจะประสบผลสําเร็จ 

2.1.4.6 แบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคล
อยู่ ใ น โ ลกที่ แ สด งออกมา ในรู ปขอ งกิ จ ก ร รม  (Activities) ความสน ใจ  (Interests) และความ
คิดเห็น (Opinions) (Kolter.1997:180) การวิเคราะห์แบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเชิงจิตวิทยา
สังคม  (Psychographics) จะเป็นการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ของเขาแต่ละวัน
อย่างไร (A: Activities) อะไรที่อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่เขาสนใจและถือว่ามีความสําคัญ (I : Interests) และเขา
คิดเกี่ยวกับตัวเขาเองและคิดถึงโลกรอบๆ ตัวเขาอย่างไร (O : Opinions) การวิเคราะห์แบบการดําเนินชีวิต
ของผู้บริโภคใน 3แนวทางดังกล่าว บางครั้งใช้ “AIOs” เพื่อการอ้างอิง การศึกษาแบบการดําเนินชีวิตตาม
ลั ก ษณะ  AIOs ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ร่ ว ม กั บ ก า ร ใ ช้ อ ง ค์ ป ร ะ ก อบด้ า นป ร ะ ช า ก ร ห รื อ ป ร ะ ช า ก า ร
ศาสตร์ (Demographics) บางตัว (เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ฯลฯ) เข้าร่วมด้วย ก็จะทําให้นักการ
ตลาดสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้มากมายหลายกลุ่ม และจะให้ภาพของตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อัน
จะนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกัน และที่สําคัญ
อย่างยิ่งสําหรับผู้ทําการส่ือสารการตลาดก็คือว่า การเข้าใจแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเป้าหมายที่
ชัด เจน  จะช่วยให้สามารถได้ความคิด  เพื่ อกํ าหนดแนวคิดหลักของการโฆษณา  (Advertising 
themes) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.5 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) ปัจจัยด้านสังคม หรือปัจจัยภายนอก เป็น
ปัจจัยกลุ่มที่สองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วยผลกระทบทั้งหมดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออันเกิดจากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคกับส่ิงแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ กลุ่มอ้าวอิง กลุ่มผู้นําทางความคิด ครอบครัว วงจรชีวิต ขั้นของสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย 
รายละเอียดมีดังน้ี 

2.1.5.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) หมายถึง กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในสังคมที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Lamb, Hair and McDaniel.1992:95) กลุ่มอ้างอิงสามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอ้างอิงโดยตรง (Direct reference groups) และกลุ่มอ้างอิง
โดยอ้อม (Indirect reference group)  

กลุ่มอ้างอิงโดยตรง ได้แก่ กลุ่มซึ่งบุคคลหน่ึงเกี่ยวข้องเป็นสมาชิกโดยตรงในลักษณะเผชิญหน้า
กัน อันเป็นการสัมผัสกับชีวิตของกลุ่มบุคคลเหล่านี้โดยตรง กลุ่มที่เป็นสมาชิกเหล่านี้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อย คือ กลุ่มสมาชิกปฐมภูมิ (Primary membership groups)ได้แก่ กลุ่มบุคคลกลุ่มเล็ก มีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด สนิทสนม สมํ่าเสมอ และเป็นกันเอง ได้แก่(Secondary membership groups) ได้แก่ 
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กลุ่มบุคคล กลุ่มใหญ่ ซึ่งบุคคลเข้าไปเป็นสมาชิกที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่นสโมสร กลุ่มอาชีพ กลุ่มศาสนา 
เป็นต้น 

กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มซ่ึงบุคคลมิได้เป็นสมาชิกโดยตรงในปัจจุบัน แต่ตนเอง
ปรารถนาและใฝ่ฝันอยากเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกด้วยในอนาคต กลุ่มอ้างอิงกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มในฝัน
(Aspirational groups) ตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียนวัยรุ่น อาจตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งตนจะได้มีโอกาส
เข้าไปเล่นฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามยังมีกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า กลุ่ม
ไม่พึงประสงค์ (Non-Apparitional Reference or Dissociative Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลพยายามหลีก
หนีไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะไม่ชอบพฤติกรรม และค่านิยมบางอย่างของกลุ่มนี้ เช่น กลุ่ม
อันธพาลวัยรุ่น และกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ เป็นต้น 

นักการตลาดได้นําความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง ไปใช้ประโยชน์อย่างมากในทางการตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการส่ือสารการตลาด เหตุผลสําคัญก็เพราะว่า กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
อย่างน้อยที่สุด 3 ประการคือ ประการแรก กลุ่มอ้างอิงจะทําหน้าที่เป็นแม่แบบ อันจะมีผลต่อพฤติกรรมและ
แบบการดําเนินชีวิตใหม่ให้กับผู้บริโภค ประการที่สอง คือกลุ่มอ้างอิงยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และแนวคิด
เกี่ยวกับตอนเองของผู้บริโภค ทําให้เกิดความปรารถนาใฝ่ฝัน อยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มด้วย และ
ประการที่สาม คือกลุ่มอ้างอิงจะเป็นตัวสร้างความกดดัน จูงใจให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มใน
ที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และตราเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นพวกหรือสมาชิกกลุ่ม
เดียวกัน (Kolter.1997) ดังน้ันการใช้กลุ่มอ้างอิงของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสมนํามาใช้ในการโฆษณา
จึงเป็นกลยุทธ์สําคัญ ที่สร้างความสําเร็จให้กับงานการส่ือสารการตลาดเป็นอย่างดี  

2.1.5.2 กลุ่มผู้นําทางความคิด (Opinion leaders) กลุ่มบุคคลในสังคม ผู้ซึ่งเป็น
ผู้ให้คําแนะนํา หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยเฉพาะ หรือบางประเภท โดยการติดต่อพูดคุย
กันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหน ตราสินค้าใดดีที่สุดหรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
โดยเฉพาะสามารถนําไปใช้อย่างไร (Kotler,1997) กลุ่มผู้นําทางความคิดมีอยู่ในสังคมทุกระดับช้ัน บุคคลคน
หนึ่งอาจจะสามารถเป็นผู้นําทางความคิดในผลิตภัณฑ์บางอย่าง และในขณะเดียวกันจะเป็นผู้ตามในประเภท
อื่นๆ ก็อาจเป็นได้ ผู้นําทางความคิดอาจเป็นบุคคลที่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก่อนบุคคลอื่น แล้วนํา
ป ระสบการ ณ์ที่ ไ ด้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่ นั้ น  ไ ปแจ้ ง ใ ห้ ผู้ อื่ น รู้ โ ด ยก า รบอกต่ อ  (Word-of-mouth 
communication) หรืออาจเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความโน้มเอียงที่อยากจะเป็นผู้นําทางความคิดในผลิตภัณฑ์และ
บริการบางอย่าง ซึ่งตนเองมีความรู้และมีความสนใจ และจากความสนใจของเขาจึงเป็นตัวกระตุ้นให้แสวงหา
ข้อมูลจากส่ือมวลชน จากผู้ประกอบการผลิต และจากแหล่งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ และจะนําความรู้ที่ได้รับไป
บอกกล่าว ถ่ายทอดให้กับผู้ใกล้ชิด หรือผู้ติดต่อด้วยอีกต่อหนึ่ง (Boone and Kurtz.,1995)  ผู้นําทาง
ความคิดมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะเช่ือผู้นําทางความคิด มากกว่าเชื่อพนักงานขายหรือโฆษณา และมีแนวโน้มที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 
คล้อยตามคําแนะนําของผู้นําทางความคิด และในขณะเดียวกัน ผู้นําทางความคิดจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเอง
ได้รับการยอมรับ ดังนั้น ในการส่ือสารการตลาด หากผู้ทําการสื่อสารสามารถวิเคราะห์ และเลือกกลุ่มผู้นํา
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ทางความคิดได้อย่างถูกต้อง และทําการส่ือสารเข้าถึงกลุ่มผู้นําทางความคิดได้อย่างเหมาะสม ก็จะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2.1.5.3 ครอบครัว (Family) ครอบครัวหมายถึง กลุ่มคนซ่ึงประกอบด้วยบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีความเกี่ยวข้องผู้พันธ์กันทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับเอาไว้ (เช่น บุตรบุญธรรม 
คนใช้ คนสวน และอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน (Loudon and Bitta.1993) ครอบครัวเป็นสถาบันทาง
สังคมที่มีความสําคัญมากที่ สุด  สมาชิกทุกคนมีอิทธิพลต่อกันในด้านค่านิยม  (Values) ทัศนคติ 
(Attitudes) และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) บทบาทของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ 
มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อ  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization process) ด้วยการส่ังสอน 
ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรม (Cultural values) และสถานะทั่วไปทางสังคม (Social 
norms) ไปสู่บุตรตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้บุตรเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป จะเห็นได้ว่า เด็ก ๆ 
ได้รับการเรียนรู้จากการสังเกตรูปแบบการบริโภคของพ่อแม่ และจะรับเอารูปแบบน้ันไปใช้ในการจ่ายตลาด
ในลักษณะแบบเดียวกัน (Lamb ,Hair and McDaniel, 1992 : 97) ในการศึกษาเรื่องครอบครัว ส่ิงที่ต้อง
พิจารณาก็คือว่า แต่ละครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น อายุ และความต้องการ 
เป็นต้น ดังนั้นความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จึงมีความหลากหลาย แต่เนื่องจากแต่ละ
ครอบครัวมีเงินที่จะนํามาจับจ่ายใช้สอยที่จํากัด จึงไม่อาจที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ตามที่สมาชิกทุกคนใน
ครองครัวต้องการได้ ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือจึงจําเป็นต้องใช้วิธีประนีประนอมกัน ตัดสินใจซื้ออย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกันในกรณีเช่นนี้ ผู้ทําการส่ือสารการตลาด ควรทําโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดหลักของ
ครอบครัว (Family theme) เป็นแนวทางส่งเสริมการตลาด ตัวอย่างเช่น บริษัท Kellogg’s โฆษณาขาย
อาหารสําเร็จรูป ใช้คําโฆษณาว่า อาหารสุขภาพสําหรับครอบครัวอเมริกัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทุก
ครอบครัวไม่ได้ใช้วิธีตัดสินใจร่วมกันเสมอไป นักการตลาดจึงจําเป็นต้องศึกษาถึงบทบาท และอิทธิพลที่มีต่อ
กันในครอบครัวของสามี ภรรยา และลูก ๆ รวมทั้งผู้ร่วมอาศัยที่มีต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่ง
บทบาทดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ วัฒนธรรมและระดับช้ันของสังคม แลมบ์ แฮร์ 
และแม็คดาเนียล (1992) ได้แบ่งบทบาทของสามี ภรรยา ในแง่ของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในครอบครับ
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

2.1.5.3.1 แบบอิสระ (Autonomic) เป็นรูปแบบการตัดสินใจซ้ือจํานวน
เท่าเทียมกัน แต่การตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งอาจจะเป็นฝ่ายสามี หรือภรรยา ก็ได้ 

2.1.5.3.2 แบบสามีนํา (Husband dominant) เป็นรูปแบบการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งฝ่ายสามีเป็นผู้ตัดสินในซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ 

2.1.5.3.3 แบบภรรยานํา (Wife dominant) เป็นรูปแบบการตัดสินใจซื้อ 
ซึ่งฝ่ายภรรยาเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ 

2.1.5.3.4 แบบร่วมกัน (Syncratic decision) เป็นรูปแบบการตัดสินใจ
ซื้อร่วมกันทั้งฝ่ายสามีและภรรยา 

นอกจากบทบาทของสามีภรรยาในการตัดสินใจซ้ือดังกล่าว บทบาทของลูก ๆ รวมทั้งคนใช้ 
คนสวน ต่างก็มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจซื้อต่างๆ กัน เช่น อาจเป็นผู้ริเริ่มการซื้อ (Initiator) ผู้มี
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อิทธิพลต่อการซ้ือ (Influencer) ผู้ตัดสินใจซื้อ(Decision maker) ผู้ซื้อ (Purchaser) และผู้นําผลิตภัณฑ์ไป
ใช้ (Consumer) ตัวอย่างเช่น ลูกอาจเป็นผู้ตัดสินใจซ้ือตุ๊กตา หรือของเด็กเล่น พ่อแม่เป็นผู้ซื้อ หรือคนใช้
อาจเสนอแนะให้ซื้อผลซักฟอกตราใดตราหน่ึง อันมีอิทธิพลต่อการซ้ือของแม่บ้านเมื่อออกไปจ่ายตลาด เป็น
ต้น ด้วยเหตุที่บทบาทของครอบครัว และสมาชิกในครัวเรือนมีความหลากหลายดังกล่าว ผู้ทําการส่ือสาร
การตลาดจึงจําเป็นจะต้องศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวอย่างถี่ถ้วน เพื่อจะได้นํามาเป็นตัวกําหนด
วัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอ มุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องตรงจุด จึงจะทําให้การ
โฆษณามีประสิทธิภาพ 

2.1.5.4 วงจรชีวิต (Life cycle) หมายถึง ลําดับขั้นตอนการดําเนินชีวิตของบุคคล 
ซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมมีแนวโน้มค่อยๆ เปล่ียนไป อันเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจาก พัฒนาการทางด้านวุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์ รายได้ และฐานะของบุคคลนั้น (Lamb, Hair and McDaniel.1992) วงจรชีวิตของ
มนุษย์มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การศึกษาวงจรชีวิตจึงเป็นส่ิงจําเป็นที่ผู้ทําการ
ส่ือสารการตลาดจะต้องทําความเข้าใจ นักวิชาการได้แบ่งวงจรชีวิตนับตั้งแต่เป็นโสด มีครอบครัว มีบุตร 
จนถึงขั้นปลายในชีวิตไว้ต่าง  กัน แต่ขอนําแนวคิดการแบ่งวงจรชีวิตครอบครัวอเมริกันของ เวลส์ และ กูบาร์ 
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีรูปแบบ พฤติกรรมการซ้ือ
แตกต่างกันพอสรุปได้ดังน้ี (Kotler.1997) 

2.1.5.4.1 ขั้นเป็นโสด (Bachelor stage) หมายถึง คนหนุ่มสาวที่ยังเป็น
โสด และได้แยกตัวออกมาอยู่ตามลําพัง ไม่ได้อยู่รวมกับพ่อแม่ เนื่องจากในขั้นนี่เพิ่งเริ่มจะทํางาน จึงมีรายได้
น้อย แต่ภาระความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายก็มีน้อยด้วย รายได้ส่วนใหญ่จึงนําไปใช้เพื่อส่วนตัวจึงสูง และ
มักจะเน้นหนักไปทางด้านต้องการความเป็นผู้นําทางด้านแฟช่ัน และเพ่ือความบันเทิงและสันทนาการเป็น
ส่วนใหญ่ และด้วยเหตุที่คนโสดแยกตัวมาอยู่ตามลําพัง จึงจําเป็นต้องซ้ือเครื่องเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องครัวที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตขั้นต้น 

2.1.5.4.2 ขั้นคู่สมรสเพิ่มแต่งงาน (Newly married couples) หมายถงึ 
คู่แต่งงานใหม่ ยังไม่มีบุตร ฐานะการเงินในขัน้นี้ดีกว่าเมือ่ยังเป็นโสด เพราะทั้งคู่ต่างกท็ํางานมีรายได้ดว้ยกนั 
มีอัตราการซื้อสูง และจะซื้อสินค้าประเภทคงทนถาวร เช่น ตู้เย็น รถยนต์ เตาแก๊ส เครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่
คงทนถาวร และการพกัผ่อน เป็นต้น 

2.1.5.4.3 ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นเด็กเล็ก (Full nest I) หมายถึง คู่
แต่งงานมีบุตรอายุน้อยที่สุดต่ํากว่า 6 ขวบ การซ้ือเครื่องใช้ในครอบครัวอยู่ในระดับสูงสุด จึงทําให้ฐานะ
การเงินไม่ดี มีเงินออมน้อย แต่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ ชอบสินค้าที่โฆษณา และจะซื้อสินค้าประเภท
เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ อาหารเด็ก ยาสามัญประจําบ้าน และตุ๊กตา เป็นต้น 

2.1.5.4.4 ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นเด็กโต (Full nest II) หมายถึง คู่
แต่งงานมีบุตรอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป ฐานะการเงินดีขึ้น ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาน้อยลง เพราะมี
ประสบการณ์จากการซ้ือเพิ่มขึ้น ในขั้นนี้นิยมซ้ือสินค้าครั้งละมากๆ ประเภทกล่อง เป็นโหลหรือเป็นชุด และ
จะซื้อสินค้าประเภทอาหารนานาชนิด อุปกรณ์ทําความสะอาดจักรยานและเครื่องดนตรี เป็นต้น 
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2.1.5.4.5 ขึ้นครอบครัวมีลูกเป็นวันรุ่น (Full nest III) หมายถึง คู่
แต่งงานเริ่มมีอายุมากขึ้นพร้อมกับมีบุตรทีมีอายุเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งยังจําเป็นต้องเล้ียงดูอยู่ ในขั้นฐานะการเงิน
ยังคงดีขึ้น ลูกบางคนอาจมีงานทําบ้าง ไม่ค่อยเชื่อโฆษณาสินค้า แต่การซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นประเภท
คงทน ซื้อสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเก่า ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่มีรสนิยมสูงขึ้น ซื้อรถยนต์สําหรับการ
เดินทางเป็นครอบครัว และซ้ือเครื่องให้ในครับเรือนอื่นๆ ที่ฟุ่มเฟือย ที่แสดงรสนิยมมากกว่าความจําเป็น 
เป็นต้น 

2.1.5.4.6 ขั้นครอบครัวเปล่าเปล่ียว ระยะที่ 1 (Empty nest I) หมายถึง 
คู่แต่งงานมีอายุแก่ลงและไม่มีบุตรอาศัยอยู่ด้วย เพราะบุตรทุกคนแยกตัวออกไปหารายได้เล้ียงตนเอง ในขั้น
นี้ฐานะการเงินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีเงินออมเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
ที่จําเป็น ไม่สนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่สนใจทางด้านการท่องเที่ยว สันทนาการ และการศึกษาด้วยตนเอง 
รวมทั้งสนใจส่ิงฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น 

2.1.5.4.7 ขั้นครอบครัวเปล่าเปล่ียว ระยะที่ 2 (Empty nest II) หมายถึง 
คู่แต่งงานเริ่มเข้าสู่วัยชรา ไม่มีบุตรอาศัยอยู่ด้วย หัวหน้าครอบครัวเกษียณอายุ ออกจากงานมาพักผ่อนที่
บ้าน ในขั้นนี้รายได้จึงลดลงอย่างมาก ใช้เวลาพักผ่อนที่บ้านมากขึ้น เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการรักษา 
พยาบาล และซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การนอนหลับและการย่อยอาหาร เป็นต้น 

2 .1 .5 .4 .8 ขั้นครอบครัว เดียวดาย  ระยะที่  1 (Solitary survivor 
I) หมายถึง คนชราอยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากคู่แต่งงานฝ่ายหน่ึงได้จากไปแล้ว แต่ก็ยังพอจะทํางานได้อยู่ รายได้
จึงยังคงอยู่ในระดับดี แต่มีแนวโน้มที่จะขายบ้าน และจะนําเงินไปใช้ทางด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การ
สันทนาการ และรายการสินค้าที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น 

2 .1 .5 .4 .9  ขั้นครองครั ว เดี ยวดาย  ระยะที่  2 (Solitary survivor 
II) หมายถึง คนชราอยู่โดดเดี่ยว เดียวดาย และออกจากงาน รายได้ลดลงอย่างมาก แต่ยังคงมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ประเภทยา และการรักษาโรงภัยไข้เจ็บ เช่นเดียวกับกลุ่มเกษียณอายุอื่นๆ ผู้ที่อยู่ในขั้นนี้จะมีความ
ต้องการเป็นพิเศษทางด้านการได้รับความสนใจเอาใจใส่ดูแล ความรัก และความปลอดภัย เป็นส่ิงสําคัญ 

การแบ่งวงจรชีวิตเป็น 9 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นนี้ แม้ว่าเป็นการแบ่งตามแบบสังคมอเมริกัน 
ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากการแบ่งวงจรชีวิตแบบสังคมไทยบ้างก็ตาม แต่การศึกษาเร่ืองวงจรชีวิตแต่ละ
ขั้นตอน ทําให้ทราบว่า ผู้บริโภคแต่ละช่วงของลงจรชีวิตครอบครัว มีความต้องการและความจําเป็นในสินค้า
และบริการที่ต่างกัน รวมทั้งพฤติกรรมและรูปแบบการซื้อที่ต่างกันอีกด้วย ซึ่งการศึกษาทําความเข้าใจ
พฤติกรรมการซ้ือ ของผู้บริโภคแต่ละขั้นตอนดังกล่าว จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการแบ่งส่วนตลาด และ
เลือกเป็นตลาดเป้าหมาย  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการใจแต่ละ
ขั้นตอน  รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ทําการส่ือสารการตลาด กําหนดการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการตลาด สอดคล้องตรงกับเป้าหมายอีกด้วย 

2.1.5.5 ชั้นของสังคม (Social class) ในสังคมมนุษย์ทุกสังคมจะมีการจัดแบ่ง
สมาชิกของสังคมออกเป็นลําดับชั้นอันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลและกลุ่มบุคคลเสมอ แม้ว่าทุก
สังคมไม่ต้องการก็ตาม ชั้นของสังคมอาจให้ความหมายได้ว่า หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสังคมซึ่งมีสภาพทาง
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สังคมค่อนข้างจะเหมือนๆ กันและยั่งยืนออกเป็นลําดับช้ัน โดยสมาชิกในแต่ละช้ันมีค่านิยม ความสนใจ และ
พฤติกรรม คล้ายคลึงกัน ร่วมกันอยู่ (Kotler.1997) ปัจจัยที่นํามาใช้เป็นตัวกําหนดชั้นของสังคม ไม่ใช้รายได้
เป็นเกณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวเป็นตัวชี้แสดง แต่จะพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เช่น อาชีพ 
ระดับการศึกษา และท้องที่ที่อาศัยอยู่ เป็นต้น แต่ละชั้นของสังคมจะมีความแตกต่างกันใจด้านการแต่งกาย 
รูปแบบการพูด และการแสดงออกด้านความชอบทางด้านสันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น การ
แบ่งชนชั้นของสังคมอเมริกันอย่างไม่เป็นทางการ ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เป็น 3 ระดับ และแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อยได้ 6 กลุ่ม ซึ่งมีลักษณะโดยทั่วไปสรุปได้ดังนี้ (Evens and Berman, 1997) 

2.1.5.5.1 ชนชั้นสูง (Upper class) แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม 
2.1.5.5.1.1 กลุ่มชั้นสูงระดับบน (Upper-uppers) ได้แก่ 

กลุ่มชั้นเยี่ยมยอดของสังคม (Social elite) มีความร่ํารวยเพราะได้รับมรดกตกทอดมากมาย มีบ้านเรือนอยู่
ในย่านชุมชนคนรวยโดยเฉพาะ มีบ้านพักตากอากาศ ลูกๆ เข้าเรียนใจโรงเรียนที่ดีที่สุด การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จะไม่พิจารณาถึงราคามากนัก แต่จะคํานึงถึงรสนิยม และความพอใจมากว่าสังคมกลุ่มนี้มี 
ประมาณ 0.3%  

2.1.5.5.1.2 กลุ่มชั้นสูงระดับล่าง (Lower-uppers) ได้แก่ 
กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดของสังคม กลุ่มนี้สร้างฐานะความร่ํารวยจากความสามารถเป็นพิเศษของตนเอง เช่น
เป็นประธานบริษัท หรือหัวหน้างานอาชีพต่าง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จ ได้รับการศึกษาสูง ชอบช่วยเหลือสังคม 
ชอบซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะเพ่ือตนเอง และครอบครัว เช่น มีบ้านราคาแพง มีสระว่ายน้ํา
ส่วนตัว รถยนต์ราคาแพง เป็นต้น และการซ้ือสินค้าจะไม่ถือเรื่องเงินเป็นส่ิงสําคัญ สังคมกลุ่มนี้มี
ประมาณ 1.2% 

2.1.5.5.1.3 กลุ่มชั้นกลางระดับบน (Upper-middles) ได้แก่ 
กลุ่มที่มีรายได้สูงจากการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง เป็นผู้ได้รับตําแหน่งและมีเงินเดือนสูง เช่น นักบริหาร 
ผู้จัดการบริษัท และนักวิชาชีพชั้นสูงต่าง ๆ ฐานะทางสังคมขึ้นอยู่กับอาชีพและรายได้ที่ได้รับ ส่วนมากเป็นผู้
ได้รับการศึกษาดี แต่ไม่ได้จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง มีความต้องการอย่างให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี ชอบซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีบ้านที่สวยงาม ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมี
ความสุข สังคมกลุ่มนี้มีประมาณ 12.5% 

2.1.5.5.2 ชนชั้นกลาง (Middle class) แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 

2.1.5.5.2.1 กลุ่มชั้นกลาง (Middle class) ได้แก่ กลุ่มคนท่ี
ทํางานเป็นพนักงานในออฟฟิศทั่วไป (White-collar worker) และพวกคนงานในโรงงานระดับสูง (Top-
level blue collar workers) จํานวนมากผ่านการศึกษาระดับวิทยาลัย ต้องการให้สังคมยอมรับนับถือ และ
พยายามกระทําในส่ิงที่ถกูตอ้งเหมาะสม มักจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมเพื่อยกระดับตนเองให้ทันสมัย สังคม
กลุ่มนี้มีประมาณ 32% 

2.1.5.5.2.2 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Working class) ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานทั้งในออฟฟิศ และในโรงงานส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในสังคม ประกอบไปด้วยคนงานที่
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มีทักษะและกึ่งทักษะ(Skilled and semiskilled workers) รวมทั้งพนักงานขายในธุรกิจขยาดย่อมทั่วไป ใช้
ชีวิตมีความสุขไปแต่ละวันมากกว่าจะอดออมเพ่ืออนาคต มีความภักดีในตราและชื่อสินค้า มากกว่าจะซ้ือ
สินค้าเพื่อมุ่งแสดงฐานะ สังคมกลุ่มนี้มีประมาณ 38% 

2.1.5.5.3 ชนชั้นล่าง (Lower class) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่มคือ 
2.1.5.5.3.1 กลุ่มช้ันล่างระดับบน (Upper-lowers) ได้แก่ 

กลุ่มผู้ทํางานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประเภทที่ไม่ต้องมีทักษะหรือกึ่งทักษะ ได้รับการศึกษาต่ํา รายได้น้อย มี
มาตรฐานการครองชีพระดับความยากจน หรือเหนือกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การยกระดับสังคมของตนเอง
ให้สูงขึ้นค่อนข้างลําบาก จึงเพียงแต่ป้องกันมิให้ฐานะตกต่ําลงไปมากไปกว่านี้ และอาศัยอยู่ในบ้านที่พอจะสู้
ค่าใช้จ่ายได้เท่านั้น กลุ่มนี้มีประมาณ 9% 

2.1.5.5.3.2 กลุ่มช้ันล่างระดับล่าง (Lower-lowers) ได้แก่ 
กลุ่มผู้ว่างงานไม่มีงานทํา หรือหากจะมีทําอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นงานต่ําต้อย (Menial jobs) มีรายได้ 
การศึกษา ที่พักอาศัยในระดับที่น่าสงสารมากที่สุด เป็นกลุ่มชั้นล่างสุดของสังคม ไม่สนใจหางานทําที่ถาวร 
ส่วนใหญ่ประทังชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานการกุศล หรือประชาสงเคราะห์เท่านั้น 
กลุ่มนี้มีประมาณ 7% 

การศึกษาชั้นของสังคมในฐานะเป็นผู้บริโภค ทําให้ได้รับแนวคิดที่สําคัญอันมีประโยชน์ต่อ
นักการตลาด ก็คือทําให้ทราบว่าในแต่ละชั้นของสังคม (Social stratum) จะแสดงให้เป็นถึงค่า แบบการ
ดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแต่ละช่วงช้ัน ซึ่งนักการ
ตลาดสามารถทําความแตกต่างเหล่านี้มาใช้เป็นฐานในการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารและกําหนดรูปแบบส่ิงดึงดูดในในการโฆษณาให้
สอดคล้องกัน 

2.1.5.6 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (Culture and subculture) วัฒนธรรม
เป็นปัจจัยสุดท้ายทางด้านสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค วัฒนธรรม หมายถึง ผลรวม
ทั้งหมดของความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และวัตถุต่าง ๆ (Objects) ที่สังคมใดสังคมหนึ่งมีร่วมกัน 
และจะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง (Bovee, Houston and Thill, 1995) กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม ที่สังคมสร้างขึ้นมาเพ่ือนํามาใช้ช่วยพัฒนาขัดเกลาชีวิตความเป็นอยู่ของ
สังคมให้ดีขึ้น ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม มี 4 อย่างคือ (Bovee, Houston and Thill.1995) 

2.1.5.6.1 วัฒนธรรมสามารถเรียนรู้กันได้ 
2.1.5.6.2 วัฒนธรรมรับมาใช้ร่วมกันได้โดยผ่านสถาบันทางสังคม (เช่น 

ครอบครัว วัด โรงเรียน และส่ือมวลชน) 
2.1.5.6.3 วัฒนธรรมจะต้องได้รับการยอมรับการตอบสนองจากสังคม

อย่างเหมาะสม 
2.1.5.6.4 วัฒนธรรมจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

วัฒนธรรมของสังคมกลุ่มใหญ่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มเรียกว่า วัฒนธรรม
ย่อย โดยอาศัยฐานบางอย่างเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic 
characteristics) ภูมิภาค ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ชนชาติและเชื่อชาติต่าง ๆ เป็นต้น 
วัฒนธรรมย่อย (Subculture or micro culture) อาจให้นิยามได้ว่า หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยที่
มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งองค์ประกอบบางอย่างร่วมกันกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่อันเป็นส่วนรวม แต่มี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ (Lamb, Hair and McDaniel.,1992)  ใน
วัฒนธรรมย่อยหนึ่ง ๆ จะมีทัศนคติ ค่านิยม และกิจกรรมปฏิบัติของคนในกลุ่มนั้น คล้ายคลึงกันมาก 
มากกว่าที่ปรากฏในวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในสังคมไทย ประกอบด้วย คนไทยหลายเชื้อ
ชาติ เช่น คนจีน มอญ เขมร แขก อิสลามและฝรั่ง อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วทุกภาคในประเทศ บุคคล
เหล่านี้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป คนไทยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มี
วัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกัน ในด้านภาษาพูด การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ 
และชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น การศึกษาทําความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย นําไปใช้ประโยชน์
อย่างมากในทางการตลาด ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพราะวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
ของสังคมที่ต่างกัน ย่อมนําไปสู่พฤติกรรมในการซื้อที่แตกต่างกันด้วย ทําให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์
ตลาด แบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตรงตาม
ความต้องการของตลาดเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถกําหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด หรือ
การโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ตัวอย่างบริษัทที่ใช้แนวความคิด นํา
วัฒนธรรมไทยไปใช้ในการโฆษณาประสบผลสําเร็จอย่างมาก เช่น สายการบินไทย โรงแรมโอเรียนเต็ล และ
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้น และในการดําเนินงานการตลาดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดกล
ยุทธ์การโฆษณาระดับโลก (Global advertising) การศึกษาทําความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
ย่อยของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ส่ิงนับถือบูชา ภาษา สี และ
ความเชื่อต่าง ๆ จําเป็นจะต้องศึกษาทําความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจจําไปใช้ส่ือ
ความหมายที่ผิดพลาด กลายเป็นเรื่องขบขนั โกรธแค้นแก่ผู้รับสารโดยไม่รู้ตัว หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นบ่อยๆ ตัวอย่างเช่น ฝรั่งนําพระพุทธรูปไปใช้ในโฆษณา เป็นต้น 

การส่ือสารการตลาดเพื่อให้เกิดผลดี ผู้ทําหน้าที่การส่ือสารจําเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะผุ้บริโภคเป็นเป้าหมายหลักสําคัญของการส่ือสาร การเข้าใจพฤติกรรม
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี อย่างน้อยที่สุดมีข้อได้เปรียบ 3 ประการคือ 

1. ช่วยลดความส้ินเปลืองให้น้อยลง 
2. เพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น 
3. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย 
นักการตลาดได้พัฒนาตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนําความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มา

ชว่ยอธิบายหลายทฤษฎี เช่น ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของคอตเลอร์ และอาร์มสตรอง ได้นําทฤษฏีเรื่องส่ิง
เร้ากับการตอบสนองมาช่วยอธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค โดยยึดถือแนวความคิดที่ว่า พฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุ หรือส่ิงเร้ามาทําให้เกิด และจากส่ิงเร้าจะกลายเป็นแรงจูงในให้แสดงพฤติกรรม
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ต่างๆ ออกมา เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ส่ิงเร้ามีสองส่วน คือ ส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และส่ิงเร้าที่อยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัว
ผู้บริโภค ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น ส่ิงเร้าเหล่านี้
จะเป็นตัวนําเข้าสู่กล่องดํา (สมอง) ของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อภายในสมอง หรือกล่องดํา ซึ่ง
มองไม่เห็น และจะแสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรมตอบสนองที่มองเห็นได้ คือ การตัดสินใจซื้อ เลือก
ผลิตภัณฑ์ และเลือกตรา เป็นต้น 

2.2 การตลาด (Marketing) 
การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกําหนด

ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนที่ทําให้
ผู้บริโภคได้รับความสุข ความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา 
(The American Marketing Association AMA, 1985) การตลาดมีความต่างกันกับตลาดอยู่คือ  
การตลาด จะเป็นการจัดแผนงาน แบบแผนเพ่ือทําให้บริษัทมีลูกค้าเข้ามาสนใจในสินค้าของเรา แต่ตลาด 
เป็นการซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าจากสินค้าตัวหนึ่งไปเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นใช้เงินมาแลกซื้อ หรือ 
เอาส่ิงของมาแลกกัน มีทั้งส่ิงที่จําเป็นและต้องการซ่ึงความหมายต่างกันดังนี้ 

2.2.1 ความจําเป็น (Needs) ความต้องการขั้นพื้นฐาน หรือ ปัจจัย 4 หรือ ปัจจัย 5 เป็น
ตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการน้ัน 

2.2.2 ความต้องการ (Wants) เป็นการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่ต้องการสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่งหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและบุคลิกส่วนตัว หรือ เป้นส่ิงที่ตัวเราอยากจะได้ หรือ
อยากเอามาไว้ในครอบครอง  

หน้าที่ทางการตลาด การจดัมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน, ตรงความต้องการ
ลูกค้า 

การขาย: กระตุน้ลูกค้าให้ซื้อสินค้าได้มากและเร็วขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักได้แก่ การโฆษณา การใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 

การขนส่ง: การขนส่งทีต่้นทุนต่าํ, รวดเรว็ และเหมาะกับสินค้า 
 

2.3 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications) 
ในปัจจุบัน กระบวนการส่ือสารถกูนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการส่งเสริมการตลาดของ

ธุรกจิหลายรูปแบบ โดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มาก
ที่สุดเพื่อให้ผลของการส่งเสริมการตลาดตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้สูงสุดการส่ือสาร (Communication) ถือ
เป็นกระบวนการพื้นฐานหนึง่ของการสร้างตราสินค้า (Branding) ซึ่งตามแบบจําลองปริวรรตการส่ือสาร 
(Transmission Model) จะเห็นว่า กระบวนการส่ือสารมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 4 องค์ประกอบ ดงันี้ คือ 
ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการส่ือสาร (Channel) และ ตัวผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งผู้
ศึกษาทางด้านการส่ือสาร มักจะเรียกแบบจําลองน้ีกันติดปาก ว่า S-M-C-R นั่นเอง (ชื่นสุมล บุนนาค, 2551: 
ออนไลน์)  
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การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) หรือรปูแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่งสาร
คือ ผู้ผลิตสินค้าหรือการบริการผู้จัดจําหน่ายสินค้าฝ่ายโฆษณาของบริษทั บริษทัตัวแทนโฆษณา พนกังาน
ขายฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอกัษร คําพูด เสียงเพลงฯลฯ 
ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยงัผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางทีต่้องการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การส่ือสารการตลาด 
 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือองค์การส่ือสารทางตรงกับลูกค้าเป้าหมายเม่ือทําให้
เกิดการตอบสนองและ/หรอืธุรกรรม ประเพณีนิยม การตลาดโดยตรงไม่ได้ถกูพิจารณาเป็นองค์ประกอบหน่ึง
ของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด อย่างไรก็ตาม เพราะว่าการตลาดทางตรงกลายเป็นส่วนประกอบที่
สําคัญของแผนงาน (Integrated marketing communication IMC) ขององค์การจํานวนมากและมัก
เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมายงบประมาณและกลยุทธ์ที่แยกจากกัน การมองการตลาดทางตรงเหมือนหนึ่งเป็น
ส่วนประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดการตลาดทางตรงเป็นมากกว่าการขายทาง
ไปรษณีย์ (Direct mail) และแคตตาล็อกการส่ังซื้อทางไปรษณีย์ (mail – order catalogs) และเกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการจัดการฐานข้อมูล (database management) การขายตรง (direct 
selling) การตลาดทางส่ือสาร (Telemarketing) และการโฆษณาตอบสนองทางตรง (direct-response 
advertising) โดยวิธีการขายทางไปรษณีย์และการกระจายเสียงและส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ หนึ่งในจํานวน
เครื่องมือที่สําคัญของการตลาดทางตรงคือ การโฆษณาตอบสนองทางตรง (direct response 
advertising) ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยวิธีโฆษณาที่ปลุกเร้าผู้บริโภคเพื่อซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตประเพณี
นิยม การขายทางไปรษณีย์เป็นส่ือกลางพื้นฐานสําหรับการโฆษณาตอบสนองทางตรงถึงแม้ว่าโทรทัศน์กําลัง
กลายเป็นส่ือกลางที่สําคัญมากขึ้น การโฆษณาตอบสนองทางตรงและรูปแบบอื่นของการตลาดทางตรงได้
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กลายเป็นที่นิยมกันมากในปีเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิต/ครรลองชีวิต (lifestyle) 
โดยเฉพาะการเพิ่มครัวเรือนที่มีสองรายได้ (discretionary income) มากขึ้นแต่เวลาน้อยลงเมื่อการซ้ือ
ส่ิงของในห้างร้าน ความสะดวกสบายแห่งการซื้อส่ิงของทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ได้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นใน
การโฆษณาตอบสนองทางตรงอย่างมาก บัตรเครดิตและหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี ได้ทําให้การซ้ือผลิตภัณฑ์
จากการโฆษณาตอบสนองทางตรงสะดวกข้ึนเครื่องมือและเทคนิคการตลาดทางตรงถูกนําไปใช้โดยบริษัทที่
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยช่องทางจัดจําหน่ายแบบดั้งเดิมหรือมีหน่วยขาย (sales force) ของตนเอง 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางตรงเช่นกันเพื่อพยายามให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการซ้ือสินค้า   ถ้าบริษัทใช้การทํา
ตลาดทางตรงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขายสินค้าได้มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการนําซอฟต์แวร์ต่างๆ มา
ช่วยสนับสนุนการทําการตลาดทางตรงเช่น อีเมล์ซึ่งเราสามารถส่งให้บริษัทเป็นรายบริษัท และสามารถ
เปล่ียนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกในการทําตลาดกับผู้ซื้อ แต่ข้อเสียของการทําการตลาดทางตรงก็มีเช่นกัน
คือ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูง และการหมดไปของคนกลาง ดังนั้นบริษัทจึงควรจะดูแลบริหารจัดการให้ดี ใน
ความเป็นจริงธุรกิจทีเ่ป็นผู้ซื้อจะไม่ได้ซื้อสินค้าหรอืบริการตลอดเวลา เช่นเดียวกับผู้ขายก็อาจไม่พร้อมขายใน
บางครั้ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่น งบประมาณของบริษัท, 
ความต้องการสําหรับความเห็นชอบ, หรือวิธีการซ้ือ อาจจะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อแผนการซ้ือสินค้า 
ดังน้ันจึงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งใช้การทําตลาดทางตรงเข้ามาช่วยสนับสนุนอีกทาง จะเป็นการเพ่ิมความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น 
สามารถส่งข้อมูล การส่งเสริมการตลาดต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างที่ใช้ในการทําการตลาดวิธีนี้
ก็คือ การส่งอีเมล์โดยตรงกับลูกค้าแต่ละบริษัท และการนําเอาระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาใช้บนเว็บไซต์ 
เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการ 

การตลาดทางตรงแสดงบทบาทใหญ่ยิ่งในแผนงาน IMC ของบริษัทผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและ
ตลาดธุรกิจกับธุรกิจ บริษัทเหล่านี้ใช้เงินจํานวนมากในแต่ละปีพัฒนาและบํารุงรักษาฐานข้อมูลบรรจุที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าปัจจุบันและที่คาดหวังบริษัทใช้การตลาดโทรศัพท์เพื่อโทรหาลูกค้าโดยตรง
และพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์และบริการหรือถือลูกค้าเป็นนําร่องการขาย นักการตลาดส่งการขายทาง
ไปรษณีย์มีตั้งแต่จดหมายง่าย ๆ และใบปลิวจนถึงแผ่นพับ แคตตาล็อค วิดิโอเทป เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่พึง
เป็นไปได้ (potential customers) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เทคนิคการตลาดทางตรงก็ถูกนําไปใช้
เพื่อแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือผู้ใช้เป้าหมายของตราสินค้าคู่แข่งด้วย (สินี  เสรีวัฒน์, 2551 : ออนไลน์) 

 

2.4 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่ดําเนนิการตอ่จากการเลือกตลาดเป้าหมาย ตําแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกําหนดขึ้นมาจะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย ดังนั้นบรษิัท
จําเป็นต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าตลาดเป้าหมายมีความต้องการอย่างไร เน้นคุณสมบัติส่วนใดของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่กําหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑ์จึงค่อยนําคุณสมบัติที่ตลาดเป้าหมายต้องการมากําหนดเป็น
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 
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2.4.1 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถงึ การสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่คาด
ว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดบรษิัทจําเป็นต้องนําเสนอให้ตลาดได้รับรู้ และจดจําตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ของตนทัง้นี้ เพือ่เป็นการตอกยํ้าการนําเสนอคุณสมบัติที่สามารถครองใจลูกค้าได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกใช้กลยุทธใ์นการกําหนด
ตําแหน่งได้หลายวิธ ีเช่น 

2.4.2.1 การกําหนดตําแหน่งตามราคาและคุณภาพ เช่น ปลากระป๋องอายมั 
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ว่า คุณภาพดี ราคาสูง 

2.4.2.2 การกาํหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามลักษณะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นการกาํหนด
ตําแหน่งที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เหมาะกับผู้ใชก้ลุ่มใด เช่น ยางรถยนต์อาตานิ ยางสําหรับรถ
ใหญ่ บ้านเอื้ออาทร บ้านสําหรบัผู้มีรายได้น้อย 

2.4.2.3 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ หรอืประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
เป็นการกําหนดตําแหน่งโดยนําเอาคุณสมบัต ิ หรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มาเป็นตัวกําหนด ยาดม
โป๊ยเซียน ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน 

2.4.2.4 การกาํหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการใช้หรือการนําไปใช้ เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นนําไปใชอ้ย่างไร เช่น ซอสบางยี่ห้อระบุว่าสามารถใช้ได้ทั้งแกง นึง่ ทอด 

2.4.2.5 การกาํหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับชั้นผลิตภัณฑ์ เป็นการแสดงให้
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับใด เช่น การกําหนดตาํแหน่งว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็น
ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้นํา ซึ่งแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดี 

2.4.2.6 การกาํหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงการแข่งขัน เป็นความพยายาม
บอกกับตลาดว่าผลิตภัณฑ์ของตนดีกว่าคู่แขง่ขนั เช่น ผงซักฟอกบางยี่ห้อระบุว่า จ่ายแพงกว่าทําไม 

2.4.2.7 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์แบบผสมผสานเป็นการกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักเกณฑ์หลายๆ อย่างรว่มกัน เช่น การนาํทั้งคุณสมบัตขิองสินค้าและการแข่งขันมารว่ม
กําหนดเป็นตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 

2.4.3 การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เป็นการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในตลาด ความแตกต่างที่ถกูนําเสนอมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นคุณภาพ ราคา รสชาติ รูปแบบ หรือคุณสมบัติอื่นที่สามารถจงูใจผู้ซื้อได้การสร้างความแตกต่างให้แก่
ผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายต้องการเรยีกร้องความสนใจจากตลาด กล่าวคือเป็นความ
พยายามในการนําเสนอให้ตลาดรับรูว้่าผลิตภัณฑ์ของตนมีลักษณะที่แตกต่างจากรายอื่น เพื่อตลาดจะไดห้ัน
มาสนใจ และพิจารณาในการเลือกซื้อในโอกาสต่อไป 

ดังนั้นการวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด (Longan Essense) ควรเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพระดับพรีเมียม ที่ให้คุณค่าสารสกัดที่จําเป็นจากลําไยทัง้ผล ช่วยลดระดับการถูกทําลาย
ของดีเอ็นเอในเซลล์ร่างกายบางชนิดที่ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง (Aging) และ ช่วยยับยั้งการขยายตัว
ของเซลล์มะเร็ง สามารถชงดื่มได้อย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ช่องทางการจําหน่าย และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

2.5 กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 
กลยุทธก์ารตลาด คือ วิธีทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ความพอใจระยะยาว

วัตถุประสงค์ทางกําไรท่ามกลางการแขง่ขัน ซึง่สามารถทําได้โดยใช้ 4’Ps แต่จะมี “P” ตวัใดตวัหนึ่งเป็น
ตัวนํา เช่น Promotion หรือ Price วิธีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายซึง่จะ
เป็นแนวทางกวา้งๆ ทีใ่ช้เพือ่ใหบ้รรลุถงึวัตถุประสงค์ทางวางไว ้ประกอบดว้ย STP 

2.5.1 S-Segmentation การแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถจะดําเนินธุรกิจใน
ทุกตลาดได้ จงึต้องมีการศึกษาลักษณะการแบ่งส่วนตลาดแล้วจึงเลือกหน่ึงส่วนตลาดหรือหลายส่วนตลาดที่
บริษทัมีความถนัดที่จะสนองความต้องการในตลาดน้ัน ในหวัข้อนี้จะได้ศึกษาถึงววิัฒนาการของแนวความคิด
ในการแบ่งส่วนตลาดประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดและหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อที่จะเลือก
ตลาดใดตลาดหนึ่งหรอืหลายตลาดเป็นตลาดเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้การแบ่งส่วนตลาดจะไม่ได้เริ่มที่ความ
แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์แต่จะเป็นการแบง่กลุ่มลูกค้า และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันกระบวน 
การแบ่งส่วนตลาดมีขั้นตอนคือ ขั้นสํารวจ (Survey Stage) ขัน้วิเคราะห์ (Analysis Stage) ขั้นกําหนดโครง
ร่าง (Profiling Stage) โดยเอาลักษณะที่เด่นชัดจากการวิเคราะห์มากําหนดเป็นเกณฑ์ในแบ่งส่วนตลาด
หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค 

2.5.2 T-Targeting เป็นการกาํหนดตลาดเป้าหมาย โดยเลือกกลุ่มทีเ่ป็น Heavy User & 
มีกําลังซื้อ การกําหนดตลาดเป้าหมาย หมายถงึ การประเมินและเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรอืมากกว่าเป็นตลาด
เป้าหมาย โดยการเลือกกลยทุธ์เป้าหมายทางการตลาดจะต้องพิจารณาในด้าน (1) ทรัพยากรของบรษิัท (2) 
ความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกนัของผลิตภัณฑ์ (3) วงจรชวีิตของผลิตภัณฑ์ (4) ความคล้ายคลึงหรือแตกต่าง
กันของตลาด (5) กลยุทธก์ารแข่งขันทางการตลาดของคู่แขง่ 

2.5.3 P-Positioning เป็นการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ตอนเขียนแผนหากเขยีน
Positioning Map ด้วยจะดีมาก หมายถึง การตัดสินใจและกิจกรรมเพื่อสร้างและรักษาแนวความคดิ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ (เมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าของคู่แขง่) ในจิตใจของลูกค้าหรือ การกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การเลือกสรรจุด ตําแหน่ง หรอืช่องว่างทางการตลาด เพื่อทีจ่ะใช้เป็นแนวทาง
สําหรับวางกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ได้อยา่งชัดเจนถูกต้อง แตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่ง
หรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในตลาดนั้นๆ ให้เกดิความพึงพอใจ
สูงสุด ซึ่งมีความจําเป็นต่อความสําเร็จต่อการกําหนดกลยุทธสํ์าหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งความแตกต่างในการ
กําหนด Positioning จะต้องมีความสําคัญ (Important) มีความเด่น (Distinctive) เหนือกว่าคู่แข่ง 
(Superior) สามารถส่ือสารได ้ (Communication) มีสิทธิพเิศษ (Preemptive) และ สามารถสร้างกําไรได้ 
(Profitability) 
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ตอนที่ 3 เกี่ยวกับตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) 
1. ความหมายตราสินค้าหรือแบรนด์ (Definitions) 

คําจํากัดความของตราสินค้า Schultz and Schultz (2004, pp. 301-304) กล่าวว่า ตรา
สินค้าหมายถึง ชื่อ เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์หรือการออกแบบต่างๆ ที่เป็นการระบุถึงสินค้าหรือ
บริการของผู้ขาย และเพื่อทําให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขัน ในขณะที่ให้ความหมายของตราสินค้า
ว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ต้องมีการจัดการผ่านความชํานาญในการส่งเสริมการตลาด และทําให้เข้าไป
อยู่ในใจของลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและคุณสมบัติที่กําหนดไว้ทั้งส่ิงที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้
ส่วนสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของตราสินค้าว่าเป็นช่ือ การตั้งชื่อ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ การออกแบบหรือการรวมกันทั้งหมดและตราสินค้ายังเป็นมากกว่าที่กล่าวมาแล้วคือเป็นการให้คํา
สัญญาของบริษัทที่มีต่อลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําออกไปจะถูกถ่ายทอดและดําเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจได้สรุปมุมมองเกี่ยวกับตราสินค้าไว้ 3 มุมมอง ดังนี้ 

1.1 ตราสินค้ากับประโยชน์ในการป้องกันด้านกฎหมายตราสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นชื่อ คําอธิบาย
สัญลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัท หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตรา
สินค้าสามารถป้องกันได้ในด้านของกฎหมาย การจดทะเบียน ยินยอมเป็นเจ้าของซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อบังคับ
ด้านกฎหมาย การจดทะเบียนทําให้ตราสินค้านําไปสู่ความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์และความเป็นเจ้าของและ
ที่สําคัญคือการสร้างตราสินค้าที่มีลักษณะผูกขาดโดยใช้กฎหมายมาช่วยสําหรับองค์กรที่เป็นเจ้าของ
ไมเ่ช่นนั้นตราสินค้าอื่นๆ ก็จะสามารถออกตราสินค้าในลักษณะที่เหมือนกันได้ 

1.2 ตราสินค้ากับประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถกระทําได้โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายซ่ึงสามารถป้องกันการโจมตีจาก
คู่แข่งขันได้ แต่ไม่ได้ทําให้ลักษณะของสินค้าหรือบริการมีความแตกต่างกันออกไป หากแต่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์และบทบาทหน้าที่ได้ 
 1.2.1 คุณสมบัติด้านบทบาทหน้าที่เช่น 
 1.2.1.1 การชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจในตราสินค้าและทําให้เกิดการยอมรับโดยใช้สี 
สัญลักษณ์หรือรูปภาพเข้ามาช่วย 
 1.2.1.2 ทําให้ลูกค้าเกิดความง่ายในการเลือกสินค้าหรือการบริการโดยการสร้าง
ความแตกต่างจากสายผลิตภัณฑ์อื่นหรือตราสินค้าในประเภทเดียวกัน 
 1.2.1.3 เป็นการรับรองถึงแหล่งที่มา หลักฐานของผู้ทําหรือผู้จัดส่งสินค้าหรือ
บริการ 
 1.2.1.4 เป็นการยืนยันคุณภาพบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความมีชื่อเสียงและ
การยอมรับที่สร้างโดยเจ้าของตราสินค้า 
 1.2.2 ส่วนคุณสมบัติด้านอารมณ์ เช่น 
 1.2.2.1 ลูกค้าอุ่นใจในตัวสินค้าและการบริการท่ีแสดงออกถึงระดับที่มีคุณภาพ
 1.2.2.2 มีความสัมพันธ์กับความคิดหรือแนวคิดในการยกระดับสินค้าให้เข้าไปอยู่ใน
ใจของลูกค้าหรือกลุ่มที่คาดหวัง เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ชอบมากกว่าคู่แข่งรายอื่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 1.2.2.3 ต้องค้นพบความปรารถนาของลูกค้าโดยใช้ “เครื่องหมายที่แสดงถึงการ
เป็นสมาชิก” โดยมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเช่ือ การยอมรับหรือความคาดหวัง ของผู้ใช้ 
 1.2.2.4 มีการเตรียมรูปแบบที่ให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในประเด็นของ
การใช้ตราสินค้า 
 องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้มีกฎหมายที่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างตรา
สินค้าให้เกิดความแข็งแรงในสายสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและตราสินค้าที่เกิดขึ้นจะช่วยสนับสนุนรายได้ขององค์กรให้รุดหน้าและมั่นคงสืบต่อไป 
 1.3 ตราสินค้ากับประโยชน์ทางด้านการเงิน การทําความเข้าใจในเรื่องตราสินค้า นอกจากเป็น
มุมมองทางด้านกฎหมายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงประโยชน์ทางด้าน
การเงินอีกด้วย ซึ่งแนวทางของการสร้างคุณค่าตราสินค้าสําหรับองค์กรมีดังนี้ 
 1.3.1 รูปแบบของการสร้างตราสินค้าเป็นส่ิงสําคัญซึ่งจะทําให้ตราสินค้านั้นยังคงดํารงอยู่
ในตลาดและสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทั้งจากลูกค้าปัจจุบันและอนาคต 
 1.3.2 ตราสินค้าที่มีการตั้งราคาสูงเนื่องจากความต้องการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า อีก
ทั้งยังใช้เพื่อรักษาราคาให้คงอยู่ในเวลาที่ยอดขายถดถอยหรือมีการแข่งขันตราสินค้าที่รุนแรง 
 1.3.3 ความแข็งแรงของตราสินค้าช่วยทําให้เกิดปริมาณการขายที่ดีกว่าการที่ไม่มี ตรา
สินค้า จึงเป็นการเพิ่มปริมาณการเงินของธุรกิจดีขึ้น 
 1.3.4 การยินยอมให้ตราสินค้าขยายไปสู่ตลาดใหม่ การจําได้ในช่ือตราสินค้าทําให้ตรา
สินค้านั้น ๆ ง่ายต่อการเข้าสู่ตลาดที่ต้องการ 
 1.3.5 ความแข็งแรงของตราสินค้าช่วยให้การแนะนําสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ง่ายขึ้น ซึ่ง
การแนะนําเพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการปล่อยให้ลูกค้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการน้ันๆ 
 1.3.6 ตราสินค้าสามารถเข้าสู่พื้นที่ใหม่ได้เพื่อหาลูกค้ากลุ่มแรกและทําให้เกิดการยอมรับ
ในโลกธุรกิจทั้งนี้เพื่อกําจัดความไม่รู้หรือความไม่มีตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ 
 1.3.7 ความแข็งแกร่งของตราสินค้าสามารถทําให้นักการตลาดและนักส่ือสารการตลาด
เข้าไปในส่วนใหม่ๆ ของโลกธุรกิจและยังลดการต่อต้านจากผู้ใช้รายใหม่ได้เป็นอย่างดี 
 

2.  ประเภทของแบรนด์ (Brand Families) 
2.1 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Product Brand) แบรนด์ที่อยู่ในประเภทนี้ได้แก่ แบรนด์ของส่ิงที่จับ

ต้องได้ มีลักษณะชัดทางกายภาพ อย่าง แบรนด์ “พรานทะเล” ก็คืออาหารทะเลแช่แข็ง แบรนด์ขนมขบ
เค้ียวหรือสแน็ค อย่างแบรนด์ “เลย์” 

2.2 แบรนด์บริการ (Service Brand) เป็นประเภทของแบรนด์ที่จับต้องไม่ได้ เวลาซื้อหรือ
บริโภคแบรนด์นี้อาจจะไม่ได้เป็นส่ิงที่จับต้องได้กลับไป อาทิ บริการสายการบิน เราคงไม่สามารถเอา
เครื่องบินกลับไปได้ หรือไม่สามารถนํามาแอร์โฮสเตสกลับไปให้บริการที่บ้านได้ แบรนด์กลุ่มนี้ อาทิ การบิน
ไทย ธนาคาร  
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2.3 แบรนด์กิจกรรม (Event Brand) เป็นการปั้นหรือสรรค์สร้างกิจกรรมขึ้นมาให้มีความ
น่าสนใจจนกลุ่มเป้าหมายติดตาตรึงใจเป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องรอชมทุกปี อย่างแบรนด์ของกีฬา โอลิมปิค 
ฟุตบอลโลก กิจกรรมอย่างรายการทีวีอคาเดมี แฟนตาเชีย (Academy Fantasia) หรือ เดอร์ สตาร์ (The 
Star) ที่จัดขึ้นทุกปี และมีคนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทุกวัน 

2.4 แบรนด์สถานที่หรือภูมิศาสตร์ (Geographic Brand or Place Brand) เป็นการให้
ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์สถานที่ อาทิ จังหวัด อําเภอ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อย่างเช่น พัทยา ก็สร้าง
แบรนด์ผ่านกิจกรรมอย่าง พัทยามิวสิคเฟสติวัล หรืองานพืชสวนโลก ก็ทําให้เชียงใหม่เป็นที่รับรู้และรู้จักมาก
ขึ้น 

2.5 แบรนด์บุคคล (Personal Brand) ศาสตร์และศิลป์ด้านของแบรนด์ก็ยังสามารถนํามาใช้
กับบุคคลก็ยังได้หลายๆ ครั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแต่ละคนจะมีความโดดเด่นจากบุคลิกภาพ ลักษณะ
ส่วนบุคคลทําให้เป็นที่จดจําได้ อย่างแบรนด์กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, แบรนด์อย่างชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์, 
แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นต้น 

2.6 แบรนด์องค์การ (Corporate or Organization Brand) การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
บริการอย่างเดียวไม่พอบริษัทบางบริษัท องค์กรบางองค์กรมีผลิตภัณฑ์มากมายแต่อาจไม่น่าเชื่อถือ เพราะ
แบรนด์องค์การไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจริงจัง เพราะบางครั้งคนชอบผลิตภัณฑ์มาจากการช่ืนชอบองค์การ
นั้นด้วย และในทางตรงกันข้าม คนชอบองค์การก็จะนําไปสู่การชื่นชอบผลิตภัณฑ์เช่นกัน เมื่อมีการสร้างแบ
รนด์องค์การอย่างจริงจังอาจนําไปสู่การเติมเต็มความภาคภูมิใจให้กับคนในองค์การเอง รวมถึงอาจเป็นแรง
หนุนไปสู่การดึงคนที่มีความรู้ความสามารถให้อยากเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

 

3.  องค์ประกอบของแบรนด์ (Components / Elements) 
3.1 ตราสินค้าทําเพื่อสร้างความแตกต่าง ต้องสร้างตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์ซึ่งตามแนวคิดของ 

Aaker (1996: 85)  เอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบไปด้วยส่วนประกอบสําคัญ   2  ส่วนด้วยกัน  คือแก่นของ
เอกลักษณ์ (Core identity) และส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extend identity) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบของเอกลักษณ์ตราสินค้า  

ส่วนขยายเอกลักษณ์ 
(Extended identity) 

แก่นของเอกลักษณ์ 
(Core identity) 
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Aaker (1996) กล่าวว่า ณ จดุที่เป็นแก่นของเอกลักษณ์ (Core identity) ประกอบด้วย 
1. ตราสินค้าไดว้างตําแหน่งภายในจิตใจของลูกค้าและกลุ่มคาดหวังอย่างไร 
2. ตราสินค้าจะมีบุคลิกภาพในตลาดเป็นเช่นไร 
ขั้นตอนในสร้างตราสินค้ามาจากองค์ประกอบหลายส่วน การวางตําแหน่งตราสินค้าการสร้าง

บุคลิกภาพตราสินค้า ซึ่งคือแก่นเอกลักษณข์องตราสินค้านั้นเอง เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของตราสินค้าเป็น
ส่วนหน่ึงของหวัใจของตราสินค้าในการระบุวา่ตราสินค้ามีความแตกต่างอย่างไร  

3.2 บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) หมายถงึ รูปร่าง ลักษณะทางกายภาพเฉพาะ
อย่างของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึน้ ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญในแกน่ตราสินค้าอัน
เป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างความแตกต่าง ดังนั้นแล้วการกําหนดบุคลิกภาพใหก้ับสินค้ามีความสัมพันธ์
กับบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายทัง้ในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยา อันได้แก่ อายุอาชีพ รายได้ เพศสถานะ
ทางสังคม สถานะครอบครัว ลักษณะนิสัย พฤติกรรม ทัศนคตติ่อ ส่ิงต่างๆ เปน็ต้น (ศรกีัญญา มงคลศิริ, 
2547)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงการจัดกลุ่มบุคลิกภาพของตราสินค้า 
ที่มา : Aaker, Jenifer L., 1997 Dimnsions of Brand Personality. Journal of Marketing Research 
34 (August), p. 352. 
 

จากกลุ่มบุคลิกภาพของตราสินค้า ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (A Brand Personality 
Scale: BPS: The Big Five) (Aaker, 1997) 

3.2.1 ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity)  ได้แก่ มีเหตุมีผล เป็น
ธรรมชาติ (Down to Earth) มีความตรงไปตรงมา เรียบง่าย (Honest) มีประโยชน์ (Wholesome) มีความ
ร่าเริง (Cheerful) เพื่อสร้างความโดดเด่นที่น่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภค บุคลิกภาพแบบนี้เหมาะสมที่จะใช้
กับประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยหรือจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน 

 

Brand Personality 

Sincerity Excitement Competence Sophistication Raggedness 

- Down to earth 
- Honest 
- Wholesome 
- Cheerful 

- Daring 
- Spirited 
- Imaginative 
- Up-to-date 

- Reliable 
- Intelligent 
- Successful 

- Upper class 
- Charming 

- Outdoorsy 
- Tough 
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3.2.2 ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความน่าตื่นเต้น (Excitement)  ได้แก่ กล้าหาญ ท้า
ทาย (Daring) มุ่งมั่น กระตือรือร้น (Spirited) มีจินตนาการ (Imaginative) ทันสมัย (Up to date) เหมาะ
กับสินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสําอาง และสินค้าแฟช่ัน 

3.2.3 ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงแบบความสามารถ (Competence) ได้แก่ การ
แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นผู้นํา (Reliable) ความมีปัญญาปราดเปรื่อง (Intelligent)  และ
ความสําเร็จ (Successful) อาทิ บัตรเครดิต หนังสือพิมพ์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3.2.4 ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความหรูหรา (Sophistication) ได้แก่ ความเหนือ
ระดับทางสถานะสังคม (Upper class) มีเสน่ห์ (Charming) เช่น รถยนต์ราคาแพงเครื่องสําอางช้ันดี วิสกี้ 
ฯลฯ 

3.2.5 ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness) ได้แก่ รักอิสระและอยู่
เหนือกฎเกณฑ์ (Outdoorsy) ความกร้าวแกร่งเข้มแข็ง (Tough) เช่น มอเตอร์ไซค์ บุหรี่ กางเกงยีนส์ ฯลฯ 
 

4. แก่นแท้ (Core or Brand DNA) 
แก่นของแบรนด์หรือ Core Identity นั้นเป็นส่ิงที่ฝังลึกอยู่ในแบรนด์ๆ นั้นเป็นความมุ่งมั่น 

จุดยืนในชีวิตของแบรนด์ มีมั่นคงไม่เปล่ียนแปลงและไร้กาลเวลาหรือ “อกาลิโก” คือเวลาไม่ได้เป็น
ตัวกําหนดว่า ความมุ่งมั่นหรือจุดยืนที่ตั้งขึ้นนั้นจะส้ินสุดลงในเวลาใด หรือเมื่อใด แต่จุดยืนนั้นจะอยู่กับแบ
รนด์ตราบเท่าที่แบรนด์ๆ นั้นยังมีให้เห็นอยู่ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีแก่นของแบรนด์ ที่ชัดเจนหรืออยู่เหนือ
กาลเวลา ก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่ เราท่านอาจจะรู้จักกันดีก็ คือ  ดีแทค (dtac) จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร dtac ซึ่งในขณะนั้นคือคุณซิคเว่ แบรกเก้ ได้ให้นิยามของคําว่าแก่นของแบรนด์ dtac เป็นคําส้ันๆ 
ง่ายๆ คือคําว่า “คนดี” แบรนด์ dtac มีความมุ่งมั่นและตั้งปณิธาณว่าเป็นคนดีตลอดไป หากพิจารณาดีๆ 
แล้ว ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจจะงงอยู่กับคําที่คุณซิคเว่พูดว่า แก่นของแบรนด์ของเราคือ คนดี แต่เมื่อเรา
พิจารณาลึกลงไปเราจะพบว่า แก่นของแบรนด์นั้นไม่ได้ถูกจํากัดหรือขีดขั้นด้วยชนิดหรือประเภทของสินค้า 
หรือช่วงเวลาใดเวลาเวลาหน่ึง แต่แก่นของแบรนด์นั้นเป็นส่ิงที่ใครคนใดคนหนึ่งหรอืแบรนด์ใดแบรนดห์นึ่งยดึ
มั่น ถือมั่นและใช้ส่ิงนี้เป็นเหมือนเสาหลักในการดําเนินชีวิตในการสร้างแบรนด์ๆ นั้น 

4.1 ลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ (Brand DNA) ประกอบด้วย  
4.1.1 แก่นสารของแบรนด์ (Brand Essence) 
4.1.2 คุณประโยชน์หลักของแบรนด์ (Brand Core Benefits) 
4.1.3 คุณค่าของแบรนด์ (Brand Value) 
4.1.4 คุณสมบัติของแบรนด์ (Brand Attributes) 
4.1.5 จุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) 
4.1.6 บุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) 
4.2.7 อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) 

4.2 ความโดดเด่นอนัเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Equity) 
4.2.1 ความแตกต่างในเชิงบวกอันเป็นเอกลักษณ์ที่แขง็แกรง่ 
4.2.2 เกดิจากคุณสมบัติของแบรนด ์
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4.2.3 เกดิจากคุณประโยชน์ทางกายภาพและทางจิตวิทยาของแบรนด ์ 
4.2.4 การจากองค์ประกอบภายในที่แท้จรงิของแบรนด ์ 
4.2.5 เกดิจากบริบทของแบรนด์  
4.2.6 เกดิจากการกระทําของแบรนด ์ 
4.2.7 เกดิจากเรื่องราวของแบรนด ์ 
4.2.8 เกดิจากประสบการณ์ทีผู้่คนเคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับแบรนด ์ 
4.2.9 เกิดจากการโยงใยแบรนด์กับบางส่ิงบางอย่าง 

4.3 มิติของแบรนด์ 
4.3.1 มิติด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Dimension) หมายถึง แบรนด์ให้ประโยชน์

อะไรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.3.2 มิติด้านสังคม (Social Dimension) หมายถึงผู้คนรู้สึกวา่เขาเป็นใคร เปน็คนแบบ

ไหนในยามที่เกีย่วข้องกับแบรนด์ 
4.3.3 มิติด้านความคิดจิตใจ (Mental Dimension) หมายถงึผู้คนมีความรู้สึกอย่างไรใน

การเกี่ยวข้องกบัแบรนด์ จิตใจและอารมณ์ในยามน้ันเป็นเช่นไร 
4.3.4 มิติด้านจติวิญญาณ (Spiritual Dimension) หมายถึงสินค้าหรือองค์กรภายใต้แบ

รนด์นั้นทําดีกับสังคมอย่างไรบา้ง 
 

5. จุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) 
นักการตลาดมืออาชีพทราบดีว่าส่ิงที่สําคัญที่สุดในการสร้างและส่ือสารแบรนด์คือ “จุดยืนของ

แบรนด์” (Brand Positioning) หรือที่บางท่านแปลว่า “ตําแหน่งสินค้า” อันเป็นหัวใจสําคัญของการวางกล
ยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การส่ือสารแบรนด์ 

จุดยืนของแบรนด์ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ ที่ต่างไปจากแบรนด์อื่นๆ เป็นการสร้าง
เอกลักษณ์ให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายจําได้ ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับคุณค่าหรือคุณประโยชน์ที่กลุ่มลูกค้า
ต้องการ จุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจนและแตกต่าง ย่อมเป็นเกราะที่ดีให้กับแบรนด์ในการเสริมสร้างรวมทั้ง
รักษาฐานลูกค้า ซึ่งถ้าสามารถรักษาและเสริมสร้างความเป็นเลิศในจุดยืนที่แตกต่างนั้นได้นานเท่าใด ก็จะยิ่ง
สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและจูงใจกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากและนานเท่านั้น การกําหนดจุดยืนของแบรนด์นั้น 
ในขั้นต้นต้องตอบคําถามสําคัญ 3 ข้อให้ได้ก่อน คือ 

5.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร (พร้อมทั้งมีทัศนคติ ความสนใจ ความชอบ และให้คุณค่ากับ
ส่ิงใด 

5.2 แบรนด์นี้ให้คุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายข้างต้นอย่างไร 
5.3  แบรนด์นี้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงไหน หรือทําไมกลุ่มเป้าหมายต้องเลือกแบ

รนด์นี้ แทนที่จะเป็นแบรนด์อื่นที่อาจะให้ประโยชน์ใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 6 จดุยืนของแบรนด์ 
 

ทั้งนี้ การพิจารณาจุดยืนของแบรนด์ ส่วนประกอบที่สําคัญคือกรอบแนวคิด (Frame of 
reference) ซึ่งมาจากความเข้าใจความต้องการหรือเป้าหมายของผู้บริโภค (Consumer insights) ที่แท้จริง 
ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการเฉพาะของคนกลุ่มเล็กหรือของคนกลุ่มใหญ่ก็ได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแบ
รนด์อื่นๆในตลาดที่เป็นทางเลือก กรอบแนวคิดนี้จะกําหนดขนาดธุรกิจของแบรนด์ ตัวอย่างแบรนด์ที่วาง
ตําแหน่งเฉพาะของคนกลุ่มหนึ่งชัดเจน มีขนาดธุรกิจไม่ใหญ่นักแต่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทําธุรกิจได้ดี คือ
แบรนด์ ฮาเลย์เดวิดสัน (Harley Davidson) ซึ่งแนวความคิดมาจากการรับรู้ในทัศนคติและรสนิยมของคน
กลุ่มหนึ่งอย่างถ่องแท้ 

จุดแตกต่างของแบรนด์จะช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทราบว่าทําไมจึงควรเลือกแบรนด์นั้นๆ 
โดยเหตุผลที่ทําให้เลือกอาจตรงใจคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่ตรงใจคนอีกกลุ่มก็ได้ และจุดแตกต่างนี้สามารถเป็น
คุณค่าหรือประโยชน์ทางด้านกายภาพ (Functional benefits) หรือคุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก 
(Emotional benefits) ก็ได้ แต่ว่าต้องมาพร้อมกับเหตุผลสนับสนุนจุดแตกต่างนั้น (Reasons to believe) 
แต่ว่าที่สําคัญคือตัวผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ ต้องเป็นไปตามสิ่งที่แบรนด์นําเสนอ การที่ผู้บริโภค
เห็นคล้อยตามจุดยืนของแบรนด์ (ตามที่ได้ส่ือสารไป) เมื่อมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
จะทําให้มีทัศนคติและความผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น จนพัฒนาต่อเป็นลูกค้า ลูกค้าประจํา (Loyal 
customers) หรือเป็นคนที่ช่วยให้ข้อมูลที่ดีต่อลูกค้าอื่นๆ (Referrer) 

เพราะฉะนั้น กระบวนการส่ือสารถึงกลุ่มผู้บริโภคตามจุดยืนของแบรนด์ จึงเป็นส่วนสําคัญใน
การสร้างแบรนด์ ทั้งนี้เพื่อให้รับรู้และคล้อยตามข้อเสนอ จุดยืนและเหตุผลของแบรนด์ ตลอดจนประโยชน์
ด้านกายภาพและอารมณ์ เพื่อให้แบรนด์ได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคนั่นเอง ตัวอย่างการสร้างจุดยืนของแบ
รนด์ที่คุ้นเคยกันในประเทศไทย คือ แบรนด์ตรางูที่เสริมสร้างจุดยืนแห่งการเป็นผลิตภัณฑ์คลายความร้อน 
เอ็มเคสุกี้ที่สร้างความโดดเด่นในอาหารประเภทสุกี้ และกาแฟเนเจอร์กิฟ ที่สร้างจุดยืนเป็นกาแฟที่ช่วยลด
น้ําหนัก เป็นต้น 
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6. มูลค่าของแบรนด์ (Brand Values) 
คุณค่าของตรา (Brand value) เกิดขึ้นจาก 
6.1 คุณค่าของตราที่มีชือ่เสียง เกิดจาก ประวตัิของตรา และวัฒนธรรมตรา 
6.2 ความสัมพันธ์ต่อตรา (Brand Relationship) ที่ดีต่อลูกค้าทําให้เกิดความเช่ือถือใน     แบ

รนด์ เมื่อออกสินค้าใหม่ๆ ลูกค้าก็ตัดสินใจซ้ือแบรนด์นั้นไม่ยาก เนื่องมาจากประวัติตรา ภาพพจน์และสังคม
ตรา (Brand Association) 

6.3 ประสบการณ์ที่มีต่อแบรนดน์ั้นๆ ในทิศทางที่ถกูสร้างขึ้นจาก วัฒนธรรมตรา (Brand 
Culture 

6.4 คุณค่าเชิงสัญลัษณ์ (Symbolic Value) ในด้านการรับรูข้องผู้บริโภคเม่ือเลือกใช้แบรนด์
นั้นๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบ คือ 

6.4.1 ให้ความรูสึ้กถึงความแตกต่างตาม Brand Identity 
6.4.2 การที่ผู้ผลิตทําใหเ้กิดความรู้สึกมีหน้ามตีาทางสังคม (Social status) เช่น ผู้ใช้ รถ

เบนซ์ ผู้ใช้กระเป๋าหลุยส์ วิตอง (Louis Vaitton) เป็นต้น 
6.4.3 ให้มีความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น เช่น เพทตินั่มเครดิตการ์ด (Platinum Credit 

Card) เป็นต้น 
 

7. กระบวนการสร้างแบรนด์ (Brand Building Process) 
 7.1 การสร้างแบรนด์ จะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยมีแนวทางในการ

ดําเนินงานดังนี้ (วรัตต์ อินทสระ. 2556).  
7.1.1 การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาแบรนด์ นักส่ือสารเพื่อสร้างแบรนด์ จะต้องรวมรวม

ข้อมูล จากการวิจัยการตลาด การวิจัยคู่แข่ง การวิจัยการส่ือสาร การประเมินผลต่างๆ ฯลฯ แล้วนําข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของแบรนด์ แล้วจึงนํามาสรุป
เป็นความคิดรวบยอด (Big idea)เพื่อหาคุณค่าของแบรนด์ (Value position) เพื่อนํามากําหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในการวางแผนสร้าง brand ให้ประสบความสําเร็จ 

7.1.2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์ ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ผู้บริหารองค์กรจะต้องกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการส่ือสารแบรนด์ ให้สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์
และความต้องการของลูกค้า โดยจะต้องระบุเป้าหมาย วันเวลาในการดําเนินงาน ผลที่ต้องการให้แบรนด์
เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค รวมถึงวิธีการประเมินผล และแนวทางการดําเนินงานต่อเนื่องและต้องตระหนัก
เสมอว่าการส่ือสารแบรนด์   ให้ประสบความสําเร็จเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร 

7.1.3 การประเมินแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์ ส่วนใหญ่จะดําเนินงานร่วมกับ
การวิจัยทางการตลาด สําหรับรูปแบบการประเมินจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือผสมผสานก็
แล้วแต่เป้าหมายที่กําหนดไว้แต่ต้น 

7.2 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ การส่ือสารเพื่อสร้างแบรนด์ ให้ประสบความสําเร็จนั้น จะต้อง
สร้างให้เกิดทั้งการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Brand preference) และ
ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) นั่นคือ 
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7.2.1 การรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand awareness) คือ การทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ตระหนักและรับรู้ต่อคุณค่าของแบรนด์ โดยเนื้อหาที่ต้องการส่ือสารจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
และมักจะใช้กระบวนการส่ือสารที่สร้างความสนใจ ( impact) และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย 

7.2.2 ความชื่นชอบในแบรนด์ (Brand preference) การตัดสินใจยอมรับแบ
รนด์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญและถือว่ายากที่สุด ซึ่งหลักในการส่ือสารเพ่ือสร้าง brand ให้ครองใจ
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้องเชื่อมโยงทั้งระบบขององค์กร และเช่ือมโยงหลักการส่ือสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ ประการสําคัญจะต้องสามารถส่ือคุณค่าของแบรนด์ที่แตกต่าง และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างดี 

7.2.3 ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) เคยมีคํากล่าวว่า “การใช้งบประมาณใน
การรักษาลูกค้าเดิมถูกกว่าการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ถึง 5เท่า” ดังนั้น การทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ ด้วยการสร้างมิตรภาพ ความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และการตอกย้ํา
คุณค่าแบรนด์ ในจิตใจของผู้บริโภคถือว่าสําคัญไม่น้อยไปกว่าข้ออื่น และการส่ือสารตรงโดยใช้การส่ือสาร
ผ่านพนักงานเว็บไซต์ หรือ การใช้กิจกรรมฯลฯ จะสร้างให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างลูกค้ากับองค์กรยิ่งขึ้น 

7.3 การสร้างพลังให้แก่แบรนด์ หลัก 8 ประการ ในการสร้างพลังให้แก่ “แบรนด์” (8C’s for 
Brand Creation) ให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ ความชื่นชอบในแบรนด์ และความภักดีต่อแบรนด์ ต้องยึด
หลัก 8 ประการดังต่อไปนี้เป็นคัมภีร์หลักในการส่ือสาร ประกอบด้วย (วรัตต์ อินทสระ. 2556).  

7.3.1 การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจสําคัญของการกําหนดภาพลักษณ์ของ
องค์กร โดยจะต้องเลือกเครื่องมือการส่ือสารให้สอดคล้องกับจุดยืนหรือคุณค่าของแบรนด์ที่ต้องการนําเสนอ 
ประการสําคัญเน้ือหาที่ส่ือสาร (content) ต้องสามารถส่ือคุณค่าของแบรนด์ ได้อย่างชัดเจนด้วย 

7.3.2 ความต้องการและความจําเป็นของลูกค้า (Customer needs and wants) การ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการพื้นฐาน วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม
ของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ดังนั้น การพัฒนาสินค้า (Product development) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการทําให้แบรนด์ เข้าไปยึดครองพื้นที่ในจิตใจของผู้บริโภคได้ 

7.3.3 ความสม่ําเสมอมั่นคงต่อแบรนด์ (Consistency) ความกลมกลืนและสอดคล้องกัน
ของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังคือ การส่ือสารที่เป็นเอกภาพ ไม่ว่าจะส่ือสารแบรนด์ จากจุดใด 
จากพนักงาน ร้านค้า การโฆษณาหรือ กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ควรเป็นไปในทิศทางที่สร้างให้ผู้รับสารเห็นคุณค่า
เช่นเดียวกันทั้งหมด 

7.3.4 วัฒนธรรมและสังคม (Culture & Community) การส่ือสารที่สอดคล้องกับชุมชน 
สังคม และวัฒนธรรม เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่แบรนด์ ได้อย่างยั่งยืน เราจะเห็นได้จากบริษัทข้ามชาติเป็น
จํานวนมากท่ีต้องปรับภาพลักษณ์ของตนให้เข้ากับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของแต่ละแห่ง โดยยังคงยึด
หลักของแบรนด์ ที่ต้องการนําเสนอเป็นแกนกลาง และปรับให้สอดคล้องกลมกลืนเข้ากับสภาพวัฒนธรรม 

7.3.5 การตั้งราคา (Cost of user) การต้ังราคาที่มิได้หมายถึงการคํานวณกําไรขาดทุน 
หรือการกําหนดราคาเพ่ือการแข่งขันเท่านั้น แต่การต้ังราคา คือ องค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารคุณค่า
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ของแบรนด์ ปัจจุบันเราจะพบสายการบินราคาต่ํา low cost เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากจากอดีตยานพาหนะ
อย่างเครื่องบินที่มีไว้เฉพาะคนมีรายได้สูงเท่านั้น แต่ปัจจุบันสโลแกน (slogan) “ใครๆ ก็บินได้ (everyone 
can fly)” ทําให้แบรนด์ใหม่ของสายการบินประเภทราคาต่ํา  เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ 

7.3.6 ความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์ (Creative) คือ การสร้างความแตกต่างการเพิ่ม
คุณค่า การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้ออื่น ทั้งนี้ การจะสร้างให้แบรนด์ 
ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายปัจจุบันว่ากันว่า การแข่งขันจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ creative นั่นเอง 

7.3.7 การอํานวยสะดวกสบาย (Convenience) คือ การอํานวยสะดวกสบายให้ผู้บริโภค
ได้เข้าถึงรู้จัก และ เรียกใช้บริการได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในร้านค้า เว็บไซต์ ร้านสะดวกซ้ือ โทรศัพท์ รถ
แท็กซี่ รถเมล์ ฯลฯ ซึ่งการสร้างช่องทางในการเข้าถึงสินค้าได้มากและสะดวกเท่าไหร่การส่ือสารแบรนด์จะ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น 

7.3.8 Change การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค (Change) มีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ถือเป็นทิศทางที่จะทําให้แบรนด์ไม่ “ตาย” เพราะจะนําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขและรักษาแบรนด์ให้ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

 

8. การสื่อสารแบรนด์เชิงบูรณาการ (Integrated Brand Communications) 
ในนิยามของ IMC จะหมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนงานการส่อสารการตลาดที่ต้องใช้การ

ส่ือสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของ IMC คือ การที่จะมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้า ซึ่งจะนําไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและมีความเช่ือมั่นในสินค้าแบรนด์เนม
ใดแบรนด์หนึ่ง เช่น การที่ TRUE แจกซิม True Move เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายใช้ Vote ผู้แข่งขันที่ชื่นชอบใน 
AF3 หัวใจหลักของ IMC คือ การกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจําหรือการยอมรับ
เท่านั้น ดังนั้น IMC จึงเป็นกระบวนการส่ือสารเพื่อจูงใจในระยะยาวและต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือหมาย
รูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลาดตรง การส่งเสริมการขาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การตลาดเน้นกิจกรรม คอลเซ็นเตอร์ และอีเมล์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ  

8.1 ขั้นตอนการส่ือสารของแบรนด์ การจดจําแบรนด์ (Brand Awareness) ความชื่นชอบแบ
รนด์ (Brand Preference) และการส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ ส่งผลต่อการซ้ือ 
(Affecting Purchase) นั้นเอง (Kotler, Philip J. and Gary Armstrong. 2011). ได้อธิบายว่าในขั้นตอน
การส่ือสารแบรนด์นั้น มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

8.1.1 การสร้างการรับรู้ จดจําแบรนด์ (Brand Awareness) 
8.1.2 การสร้างความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Knowledge) สู่ผู้บริโภค 
8.1.3 การสร้างความชื่นชอบแบรนด์ (Brand Liking) 
8.1.4 การสร้างความรู้สึกชื่นชอบแบรนด์ให้มากกว่าแบรนด์อื่นๆ ในตลาดเดียวกัน 

(Brand Preference) 
8.1.5 การสร้างความรู้สึกให้เชื่อว่า แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดในตลาดเดียวกัน (Brand 

Conviction) 
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8.1.6 การสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดการซ้ือ (Purchase) 
ดังนั้นจากขั้นตอนเหล่านี้ นักการตลาดควรพิจารณาว่าแบรนด์ที่ต้องการนั้นอยู่ในขั้นไหน จะ

เลือกใช้ เครื่องมือส่ือสารการตลาดอย่างไร ดังเช่น ถ้าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ใหม่ไม่มีใครรูจ้ักมากอ่น แน่นอน
ว่าจะต้องสร้างการรับรู้ จดจําแบรนด์ (Brand Awareness) ซึ่งการใช้การโฆษณา (Advertising) และพีอาร์ 
(PR, Public Relation) เพราะสามารถเข้าถึงผู้คนจํานวนมากได้ พอต่อมาเมื่อแบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักแล้ว ต้อง
สร้างความรู้เกี่ยวกับแบรนด์สู่ผู้บริโภค ดังเช่น พวกแบรนด์รถยนต์ก็ต้องอธิบายว่า ใช้เครื่องอะไร นั่งได้กี่คน 
ราคาเท่าไร ซึ่งขั้นนี้การใช้โฆษณา (Advertising) ก็ยังคงมีประสิทธิภาพดีอยู่ แต่ถ้าอยากประหยัดลงก็ให้ใช้ 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)ได้ผลในการกระจายความรู้เช่น เช่นส่งจดหมายอธิบายสรรพคุณ
สินค้าไปที่บ้านของกลุ่มเป้าหมาย ต่อมาเมื่อผู้บริโภครู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์นั้นแล้ว ก็ต้องทําให้
ผู้บริโภคชอบแบรนด์ เครื่องมือที่น่าใช้ก็คือ การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรม (Sponsorship) ที่กลุ่มผู้บริโภคชื่น
ชอบ เพราะเม่ือผู้บริโภคเห็นแบรนด์แล้วก็จะช่ืนชอบตามไปด้วยขั้นต่อมาทําให้ชื่นชอบมากกว่าแบรนด์อื่นๆ 
และชื่นชอบมากที่สุด ในสองขั้นตอนนี้ ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น คู่แข่งว่าดีหรือเด่นแค่ไหน ผู้บริโภคชอบ
อะไร ต้องการอะไร ช่วงนี้จะต้องใช้หลายๆ เครื่องมือทํางานร่วมกัน หรืออีกแง่ก็คือใช้หลักการ IMC เป็น
หลัก ทําให้เกิดกระแสปากต่อปาก (Word of Mouth) ว่าใช้แบรนด์แล้วดีที่สุดทั้งในแง่เหตุผลและอารมณ์
พอมาถึงขั้นสุดท้ายหลายๆ แบรนด์เลือกที่จะใช้การส่งเสริมการขาย เช่น พวกลด แลก แจก แถม ในการ
กระตุ้นต่อมการซ้ือของผู้บริโภค  
 

ตอนที่ 4 การออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์   
1. ประเภทของสื่อนิเทศศิลป์ 

คําว่า นิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) มาจากคํา ในภาษาสันสกฤต จํานวนสองคํา
มา สมาสกัน คือ นิเทศ+ศิลป์ หากแปลตามศัพท์จากพจนานุกรม “นิเทศ” (นิรเทศ,นิทเทศ) น.คําแสดงคํา
จําแนกออก, ก.ชี้แจง, แสดง, จําแนก, นําเสนอ คําว่า ศิลป์ (ศิลปะ)” น.ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซ่ึง
อารมณ์ ให้ประจักษ์ ดังใจนึก เมื่อนํามารวมกันก็อาจได้ความหมายดังนี้  นิเทศศิลป์ หมายถึง งานศิลปะเพื่อ
การช้ีแจงแสดง การนําเสนอให้ปรากฏ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการมองเห็นเป็นสําคัญ 

“Visual Communication Art” รากศํพท์เดิมมาจาก ภาษาอังกฤษ คือ “Visual” แปลว่า 
การมองเห็น Communication แปลว่า การส่ือสาร มาจากคําว่า communis หรือ commones ซึ่งแปลว่า 
ร่วมกัน หรือเหมือนกัน  ดังน้ันนิเทศศิลป์ หมายถึง การส่ือสาร มุ่งที่จะให้ความคิด ความเข้าใจของผู้อื่น ผู้รับ
สาร ให้เหมือนกับ ความคิด ความเข้าใจของการส่ือความหมายที่ตรงกับผู้ส่ือสาร หรือทําอย่างไรจึงจะทําให้
ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น มีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับคนหมู่มาก  เพราะธรรมชาติมนุษย์ได้รับ ข่าวสาร
อย่างเดียวกันมา แต่จะมีความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันออกไป การส่ือสารที่ดีจึงต้องมีการ
วางแผน ที่ใช้ในการส่ือสารร่วมกัน ระหว่างบุคคลในสังคมโดยผ่านการมองเห็น เป็นสําคัญ  

งานนิ เทศศิลป์ เป็นส่วนสําคัญที่มีบทบาทต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตส่ือ    
โดยเฉพาะสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design) ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร
วารสาร แผ่นป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เว็บไซต์ฯลฯ ผู้ออกแบบจะใช้
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วิธีการทางศิลปะและ หลักการทางการออกแบบร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบส่ือเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดใน
การที่จะเป็นตัวกลางของกระบวนการส่ือความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผู้ออกแบบนิเทศศิลป์
จะต้องค้นหา รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขบคิดหา แนวทางและวางรูปแบบที่ดีที่สุดในอันที่จะทําให้ส่ือนั้น สามารถ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้เกิดการรับรู้ยอมรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อการตอบสนองส่ือที่
มองเห็น (Visual Message) วิธีการออกแบบ และวิธีแก้ปัญหาการออกแบบโดยการนําเอารูปภาพประกอบ 
(Illustration) ภาพถ่ าย  (Photography) สัญ ลักษณ์  ( Symbol) รูปแบบและขนาดของ ตัวอั กษร 
(Typography)  มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนําเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการส่ือความหมาย  
และแสดงคุณค่าทางการออกแบบอย่างตรงไปตรงมา งานออกแบบนิเทศศิลป์จึงมีลักษณะเฉพาะซึ่งมีวิธีการ
และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากงานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) แต่ในบางกรณีผู้ออกแบบก็อาจจะสอดแทรก
งานศิลปะแท้ๆ (Pure Arts) เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อใช้สําหรับกระบวนการ
ส่ือสาร การเรียนรู้ การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ฯลฯ 

 

2. ขบวนการออกแบบงานสือ่นิเทศศิลป์ 
2.1 ขบวนการทํางานในการออกแบบนิเทศศลิป์ นั้นครอบคลุมตั้งแต่เริ่มมีโจทย ์มีปัญหาเขา้มา

ได้รับรู้ ให้แก้ไขจนไปส้ินสุดตอนส่งมอบงาน  มีดังนี ้
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 ขบวนการทํางานในการออกแบบนิเทศศิลป์  
 

  2.1.1 วิเคราะห์โจทย์ ที่มีมาให้แก้ไข (Program Analysis) จุดเริ่มต้นของงานออกแบบ 
คือ“ปัญหา” มปีัญหา มีโจทย์ มีการพัฒนา จึงมีการออกแบบแก้ไขโจทย์ที่ว่านั้น โจทย์มีความยากง่ายต่างกนั
แล้วแต่ชนิดของงาน แต่โจทย์ไม่มีทางออกแบบได้ ถ้าปราศจากการวิเคราะหท์ี่ถกูต้อง การวิเคราะห์หลักๆ 
สําหรับโจทยง์านนิเทศศิลป์มักจะเป็น ดังนี ้

2.1.1.1 What จะทํางานอะไร? กําหนดเป้าหมายของงานที่จะทํา ซึ่งเป็นเรื่อง
เบื้องต้นในการออกแบบจะต้องรู้ก่อนว่า จะกําหนดให้งานว่าจะบอกกล่าวอะไร (Inform)  

2.1.1.2 Where งานจะนําไปใช้ที่ไหน? งานออกแบบจะนําไปใช้ที่ไหน 
สภาพแวดล้อมอย่างไร 

2.1.1.3 Who ใครคือคนที่มาใช้งาน? หรือกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (User Target 
Group) เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อการออกแบบ เพราะผู้ใช้งานเป้าหมายอาจเป็น
ตัวกําหนดแนวความคิดและรูปลักษณ์ของงานออกแบบ             

2.1.1.4 How แล้วจะทํางานออกแบบนั้นอย่างไร? การคิดวิเคราะห์ในขั้นสุดท้าย
เป็นการคิดที่รวบรวมการวิเคราะห์ที่มีมาทั้งหมดกล่ันออกมาเป็นแนวทางการออกแบบ  

Program     
Analysis 

Conceptual 
Design 

Case study Preliminary 
Design 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

2.1.2 สร้างแนวคิดหลักในการออกแบบ (Conceptual Design) งานออกแบบที่ดีต้อง มี
แนวความคิด (Concept) แต่ไม่ได้หมายความว่างานที่ไม่มีแนวความคิดจะเป็นงานที่ไม่ดีเสมอไป งานบาง
งานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็นงานออกแบบที่ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) ที่มี
อยู่ก็เป็นงานที่ดีได้เช่นกัน โดยทั่วไปงานที่มีแนวความคิดดี จะดูมีคุณภาพคุณค่าสูงจนผู้ดูเกิดความรู้สึก
แตกต่าง 

2.1.3 ศึกษางานหรือกรณีตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว (Case Study) การศึกษากรณีตัวอย่างเป็น
การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานชิ้นใหม่ สําหรับการทํา
กรณีศึกษานับเป็นเรื่องสําคัญมากในงานออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนตัวช้ีแนะหนทางในการออกแบบหรือ
แก้ไขปัญหาได้  

2.1.4 ออกแบบร่าง (Preliminary Design) การออกแบบร่างเป็นเรื่องสําคัญ การ
ออกแบบร่างคือ การร่างเอาแนวความคิด จินตนาการที่มีออกมาตีความเป็นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เวลาทํางาน 
มักจะสเก็ตซ์งานด้วยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน เพราะการสเก็ตซ์จากมือคือการถ่ายทอดส่ิงที่อยู่ในสมอง
ของเรา ส่ิงที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม ความคิดออกมาจากสมองกลายเป็นส่ิงที่เห็นได้ จับต้องได้
บนกระดาษ แล้วจากน้ันจึงนําแบบสเก็ตซ์ หรือแบบร่างนั้นดําเนินการต่อ ซึ่งแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน 

2.1.5 ออกแบบจริง (Design) ออกแบบจริงจากแบบร่างที่มีอยู่ จากแบบร่างทั้งหมดที่
ผู้ออกแบบและลูกค้าคัดเลือกแล้ว  

2.2 ภาษาภาพ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการใช้ชิวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่ม
สังคม ดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะหลีกหนีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมนุษย์จึงมีการใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการส่ือสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน    ตัวภาษามีจุดสําคัญอยู่ที่การส่ือความหมายให้
มีความเข้าใจตรงกัน  เช่น การมีภาษาพูดที่ใช้ส่ือสารระหว่างกัน และเป็นภาษาที่เราเลือกใช้ได้ง่ายที่สุดแค่
เปล่งเสียงออกมาเท่านั้น แต่ลองนึกภาพ ถ้าสมมติว่าเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมากลางกรุงเม็กซิโก จะพูดกับใคร พูด
กันอย่างไร ภาษาพูดจึงมีข้อจํากัด โดยเฉพาะข้อจํากัดในกลุ่มคนท่ีใช้ภาษาพูดคนละภาษา ภาษาพูดไม่
สามารถทําให้คนสามารถเข้าใจได้ตรงกันทั่วโลก มนุษย์จึงใช้วิธีการส่ือสารระหว่างกันทางอื่นนั่นก็คือภาษา
ภาพ (Visual Language) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

2.3 การรับรู้ภาพ (Perception Image) เกิดจากการมองเห็นด้วยตาเป็นด่านแรก ผ่านการ
ประมวลผลจากสมองและจิตใจ เป็นการรับรู้และทําความเข้าใจ มีความหมาย และการรับรู้ของแต่ละคน 
ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน การมองงาน ภาพที่รับรู้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 

2.3.1 ภาพที่เราเห็น (Visual Image) คือ ภาพที่ผ่านสายตากระทบโสตประสาทของเรา  
2.3.2 ภาพที่เรานึกคิด (Conceptual Image) คือ ภาพที่ผ่านการมองเห็น ผ่านขบวนการ

ประมวลผลจากสมองแล้วนึกสร้างเป็นภาพ  
การมองภาพน้ันเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในสามัญสํานึก อยู่ในความรู้สึกที่มักเรียกว่า เซ็นส์ (Sense) 

ของ มนุษย์ ซึ่งทุกคนมีความสามารถในการรับรู้เรื่องความสวยงามไม่เหมือนกันทุกคน แต่ส่วนใหญ่ก็มี
แนวโน้มที่เหมือนกัน คล้ายกันกับพื้นฐานในศิลปะที่ได้รับการฝึกฝนขึ้นอยู่ว่าใครจะดึงออกมาใช้ได้มากกว่า
กัน ในฐานะผู้ออกแบบต้องก้าวข้ามพื้นฐานสามัญของมนุษย์ เพราะการมองภาพสวยไม่สวยเพียงอย่างเดียว
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คงไม่พอ และไม่สามารถทําให้ออกแบบงานนิเทศศิลป์ที่ดีได้ การมองภาพที่สามารถสร้างงานนิเทศศิลป์ได้
นั้น จะต้องเป็นการมองเข้าไปในแก่นของภาพ ซึ่งมีเรื่องหลักอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ 

1. มองเข้าไปในความหมายของภาพ (Meaning) ที่นักออกแบบต้องการส่ือ 
2. มองลึกเข้าไปในรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ (Element) ที่อยู่ภายในภาพ 
รวมทั้งมีความเข้าใจและคิดวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ข้างต้น ให้เป็นแบบอย่างที่เก็บอยู่ในคลังสมอง 

เพื่อนํากลับมาใช้ในการออกแบบในภายหลัง ภาพที่นํามาใช้ในงานนิเทศศิลป์มีหลายลักษณะ เช่น ภาพวาด
มือ ภาพถ่าย ภาพวาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ผู้ออกแบบที่ดี
จะต้องมองเข้าไปในแก่นของภาพเพื่อเลือกลักษณะที่ถูกต้องและสื่อความหมายที่ดีที่สุดสําหรับงานออกแบบ
นั้นๆ 

2.4 ความสําคัญของการออกแบบงานนิเทศศิลป์ งานออกแบบนิเทศศิลป์จําเป็นต่อการส่ือ
ความหมายกับกลุ่มคนทั่วไป ขึ้นอยู่กับผู้ดู (Audient) หรือกลุ่มเป้าหมาย (Target group) งานออกแบบ
นิเทศศิลป์จึงมีความสําคัญ ดังน้ี 

2.4.1 การออกแบบที่ดีต้องทําให้ขอ้มูลที่กระจดักระจายมีระเบียบมากขึ้น 
2.4.2 ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน 
2.4.3 ช่วยสร้างสรรค์งานสัญลักษณท์างสังคม เพื่อการส่ือความหมายร่วมกัน 
2.4.4 ช่วยพัฒนาระบบการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.4.5 ช่วยให้เกดิจินตภาพ เกิดมีแนวคิดส่ิงใหม่อยู่เสมอ 
2.4.6 ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความงามคุณค่าของงานนิเทศศิลป์ 

ดังนั้น งานนิเทศศิลป์ที่ดีจะสามารถทําให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบที่เป็นเลิศ และจะมี
อิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูล ให้เกิดความสนใจ การยอมรับ ในขณะเดียวกันยังแสดงถึง 

1. ความเป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายให้เกิดการเข้าใจตรงกัน 
2. สามารถทําหน้าที่เป็นส่ือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้ 
3. ช่วยให้งานเกิดความน่าสนใจ ประทับใจ แก่ผู้พบเห็น 
4. ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
5. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
6. ทําให้พบเห็นเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งทางด้านการกระทําและความคิด 
 

3. การออกแบบสื่อนิเทศศลิป์/โฆษณาที่ดี 
3.1 องค์ประกอบของช้ินงานโฆษณา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

3.1.1 เนื้อหา (Content) คือ ส่วนที่ส่ือถึงข่าวสาร (Message) จุดขายที่ผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการ ต้องการนําเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 

3.1.2 ภาพลักษณ์ (Image) คือส่วนที่แสดงถึงบุคลิกของแบรนด์ บุคลิกของผลิตภัณฑ์และ
บุคลิกของกลุ่มบริโภคเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ต้องนําเสนอให้สอดคล้องกัน สะท้อนออกมาในโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

องค์ประกอบทั้งสองส่วนหลักนี้ เป็นส่วนผสมของส่ิงต่างๆที่เรารับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ 
รูป รส กล่ิน เสียงและสัมผัส (อาจไม่ครบทั้งสัมผัสทั้งห้าย่อมได้) เช่นงานในส่ิงพิมพ์ จะสามรถรับรู้ได้ด้วยการ
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มองเห็น อันได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษร คําอ่าน ข้อความ สี องค์ประกอบทางศิลปะ ขนาด รูปเล่ม ฯลฯ ชนิด
ของกระดาษที่ใช้ ซึ่งไม่เพียงแต่ความสวยงามของกระดาษ แต่ผิวสัมผัสของกระดาษและการพิมพ์ยังส่งผลต่อ
การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ ด้วย ส่ือชนิดอื่นๆ ในปัจจุบันอาจประกอบไปด้วย ภาพสามมิติ
ละม้ายคล้ายกับประติมากรรม ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ บรรยากาศต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ให้ได้รับรู้ได้
ทุกสัมผัส ทั้งยังมีการโต้ตอบกับผู้ชม (Interaction) ได้อีกด้วยในบางครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 องค์ประกอบของงานโฆษณา 
 

3.2 การทําโฆษณา โฆษณาทีด่ีควรมีคุณลักษณะ ดังนี ้
3.2.1 ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ก่อนทําโฆษณา  นักการตลาดต้องมีความแม่นยําในเรื่อง

วัตถุประสงค์  กล่าวคือ ต้องมีความชัดเจนว่าเมื่อโฆษณาไปแล้วคาดว่าจะเกิดผลอะไร? เพราะถ้าไม่ตอบ
คําถามข้อนี้ให้ได้  แนวทางในการทําโฆษณาจะไม่มีทิศทาง ถ้าได้ผลก็เป็นเพราะความบังเอิญ งานโฆษณา
ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน สะท้อนถึงความต้องการของสินค้านั้น วัตถุประสงค์ของโฆษณาแบ่งเป็น 3 ข้อ
ใหญ่ๆ คือ 

3.2.1.1 เพื่อเรียกยอดขาย โฆษณาส่วนใหญ่ต้องการวัตถุประสงค์นี้ วิธีการโฆษณา
จึงนําเสนอในการชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า ซึ่งทําได้หลายวิธี เช่น นําเสนอคุณสมบัติที่โดดเด่นของสินค้า 
สร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือโฆษณาส่งเสริมการขายด้วยการแจ้งให้ทราบว่ามีการชิงโชค มีของ
แถม เป็นต้น 

3.2.1.2 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น แจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนสถานที่หรือย้ายที่
อยู่ เปล่ียนแปลง การรับรู้ เป็นต้น 

3.2.1.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร วัตถุประสงค์ข้อนี้ต้องการให้ผู้รับ
ข่าวสารมองว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ดี ผู้บริหารมีความสามารถ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม การกําหนด

  Image Brand Personality 

Message 
of Product/ 

Brand 
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วัตถุประสงค์ของโฆษณา ควรกําหนดวัตถุประสงค์เพียงประการเดียว หรืออย่างมาก 2 ประการ เพราะถ้ามี
วัตถุประสงค์หลายประการจะทําให้มีการนําเสนอทําได้ยาก 

3.2.2 แนวคิดในการโฆษณาต้องเด่น โฆษณาต้องมีความโดดเด่นจึงจะเป็นที่จดจํา และ
กล่าวขวัญถึง หรือที่เรียกว่า ต้องมี Big Idea ต้องสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ดู ถ้าให้ผู้ดูไม่สามารถคาด
เดาได้ ยิ่งเรียกร้องความสนใจได้มากเท่านั้น ไอเดียที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยโฆษณาที่ดี
จะต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถดึงความสนใจจากคนดูให้หันมาสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง การ
เรียกร้องความสนใจจะต้องจูงใจในแรกๆ ดังนั้นวิธีการนําเสนอทําได้หลายวิธี เช่น  

3.2.1 นําคุณสมบัติของสินค้ามานําเสนอ (Factual Message) โดยตรง 
3.2.2 แนวตลกขบขัน (Humor)     
3.2.3 นําเสนอเป็นละคร (Dramatization) เป็นเรื่องราวต่อเน่ือง 
3.2.4 วีถีชีวิต (Slice of Life) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทํากัน เป็นวิธีนําเสนอที่ทําให้

คนดูมีอารมณ์ร่วมได้ง่าย การนําเสนอมักเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายทํา 
3.2.5 การใช้ตัวแทนของผู้ใช้สินค้า (Testimonial) การนําเสนอแบบนี้เป็นการใช้

บุคคล ธรรมดาๆ ที่มีบุคลิกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การดึงดูดด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้บริโภคเชื่อถือในคุณสมบัติของ
สินค้ามากกว่าการใช้ดารา   

3.2.6 มีผู้รับรอง (Endorsement) เพื่อให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ การมีผู้รับรอง
เป็นวิธีที่นิยมทํากัน การรับรองอาจเป็นสถาบัน หรือใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) หรือบุคคลในวิชาชีพ
นั้นๆ เป็นผู้รับรอง นอกจากน้ียังมีแนวทางอื่นๆ อีกหลายแนวทาง เช่น การพิสูจน์หรือทดลอง (Scientific 
evidence) แนวแฟนตาซี การเปรียบเทียบ เป็นต้น การเลือกแนวทางนําเสนออาจนําหลายๆ แนวทางมา
นําเสนอในหนังเรื่องเดียวกันก็ได้ ประเด็นสําคัญ คือ การนําเสนอที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ 

3.2.3 สะท้อนบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วนแบ่งตลาดมี
ลักษณะเฉพาะมากขึ้น การกําหนดบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย (Consumer  personality) ให้ชัดเจนเป็นเรื่อง
ที่สําคัญ เพราะจะนํามาสู่การกําหนด บุคลิกของสินค้า (Brand  personality) โฆษณาที่ดีจะต้องสะท้อนถึง
บุคลิกของกลุ่มเป้าหมายด้วย ส่วนสินค้าที่มีคู่แข่งขันมาก หรือบริษัทที่มีสินค้าประเภทเดียวกันหลายชนิด 
การโฆษณาจะต้องสะท้อนบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการตลาดมากท่ีสุด
  3.2.4 เข้าใจในโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณาจะต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
อย่าทําให้แปลกแหวกแนว สะใจคนคิดโฆษณา แต่กลุ่มเป้าหมายดูแล้วไม่เข้าใจ ต้องคํานึงถึง ว่าวัตถุประสงค์
หลักของโฆษณาคือ เพื่อขายสินค้ากลุ่มเป้าหมายจะต้องเข้าใจในการนําเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติ
ของสินค้าการเข้าใจทําให้เกิดความรู้จักสินค้า (Brand  knowledge) นั้นเป็นขั้นตอนที่จะนําไปสู่การมองว่า
สินค้ายี่ห้อนั้นมีคุณค่า (Brand  equity) และจะนําไปสู่การซ้ือสินค้าในที่สุด   

3.2.5 เห็นประโยชน์ของสินค้า เมื่อดูโฆษณาเข้าใจแล้วว่า คุณสมบัติเด่นๆ ของสินค้าคือ
อะไร? กลุ่มเป้าหมายต้องเห็นว่าคุณสมบัตินั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วย โฆษณาจะสื่อประโยชน์ทาง
สินค้าได้ดีหรือไม่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ และการกําหนดจุดขายของสินค้า 
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สินค้าที่มีจุดขายหลายๆ จุด เมื่อทํางานโฆษณาไม่สามารถที่จะบอกกลุ่มเป้าหมายได้ทุกจุด จึงต้องเลือกจุด
ขายเด่นๆ ที่กลุ่มเป้าหมายมองว่าเป็นประโยชน์มานําเสนอ  

3.2.6 กลุ่มเป้าหมายดูแล้วเชื่อโฆษณาที่ดีต้องสร้างความน่าเชื่อถือ การกําหนดข้อพิสูจน์
เป็นแนวทางหนึ่งที่นํามาใช้ในงานโฆษณา นอกจากนี้แล้ววิธีการอื่นๆ ก็สามารถนํามาใช้เป็นปัจจัยสร้างความ
น่าเชื่อถือ เช่น การใช้ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย (Testimonial) มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

3.2.7 จดจําตรายี่ห้อของสินค้าได้ บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ดีมาก จนคนดูจําวิธีการ
นําเสนอได้ แต่จําตรายี่ห้อของสินค้า ไม่ได้งานโฆษณาหลายเรื่องที่ถ้าถามคนดูถึงเนื้อเรื่อง หรือคําพูด คนดู
อาจจําได้ดี แต่ถ้าถามว่าเป็นโฆษณาอะไร? คนดูตอบยี่ห้อของสินค้าไม่ได้ บางครั้งตอบเป็นสินค้าประเภท
เดียวกันแต่ยี่ห้ออื่น หรือบางครั้งตอบไม่ได้แม้แต่ประเภทของสินค้า ซึ่งมักจะเกิดจากแนวคิด หรือการ
สร้างสรรค์โฆษณาดี น่าสนใจทําให้คนดูให้ความสนใจแนวคิดมากกว่าตรายี่ห้อ ดังนั้น นักการตลาดต้องระลึก
ไว้เสมอว่าทําหนังโฆษณาเพื่อให้ขายสินค้าได้เป็นเรื่องหลัก   

3.2.8 เกิดทัศนคติที่ดี เมื่องานโฆษณาสู่สายตาผู้บริโภคไปแล้วต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ยี่ห้อของสินค้าด้วย การวัดทัศนคติให้เน้นที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ถ้ากลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดี แต่คน
ทั่วไปไม่ชอบต้องดูว่าคนทั่วไปนั้นเป็นผู้นําความคิด (Opinion leader) หรือไม่? ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าใช่
ต้องพิจารณาให้ดี อย่าเส่ียงเพราะปัจจุบันพลังของสังคมสามารถทําให้สินค้าเกิดหรือตายได้ 

3.2.9 สอดคล้องกลมกลืนกับส่ือสารอื่น การทําโฆษณาต้องคํานึงถึงการส่ือสารแบบครบ
วงจร นั่นคือต้องสัมพันธ์กับการส่ือสารส่ืออื่นด้วย เช่น ต้องไปในทางเดียวกันกับส่ิงพิมพ์ วิทยุ ป้าย
โฆษณา หรือตัวสินค้า เพลงหรือสโลแกนที่ใช้ในการโฆษณาเป็นอันเดียวกันกับส่ืออื่นๆ 

3.2.10 คุณภาพของการสร้าง คุณภาพงานโฆษณาหมายถึงผลสัมฤทธิ์ ด้านการลงมือทํา 
เช่น การถ่ายทํา การกํากับ การพิมพ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นเรื่องของการผลิตจะต้องออกมาดูดี เหมาะสมกับ
สินค้าประเภทนั้น 

งานโฆษณาที่ดีควรจะมีคุณลักษณะหลักๆ 10 ประการ จะมีคุณสมบัติข้อใดเด่นกว่าข้อใด ไม่ใช่
เรื่องแปลก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การส่ือสารของแต่ละสินค้าหรือแต่ละยี่ห้อ งานโฆษณาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
ของการส่ือสารทางการตลาดเท่านั้น การใช้โฆษณาต้องคํานึงถึงหลักของ IMC คือ ความสอดคล้องกลมกลืน
กันของแต่ละส่ือ การมองงานโฆษณาหรือการใช้ประโยชน์ของงานโฆษณาขึ้นอยู่กับว่า ผู้มองเป็นใคร นักการ
ตลาดอาจมองไม่เหมือนนักโฆษณาโดยเฉพาะฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ การใช้หนังโฆษณาให้เกิดประโยชน์จึง
เป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ถ้าฝ่ายการตลาดไม่เก่ง กําหนดตําแหน่งของสินค้า หรือจุดขายไม่
ชัดเจน งานก็ย่อมออกมาไม่ดี ถ้าฝ่ายการตลาดไม่เข้าใจความคิดเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นการนําเสนอแบบขาย
ตรงๆ หรือที่เรียกว่า Hard Sales อย่างเดียว การนําเสนอก็ไม่น่าสนใจ ในทํานองเดียวกัน ฝ่ายโฆษณา
จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้ขายสินค้าได้ ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่าย ประสานกันอย่างดี 
เข้าใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะได้งานโฆษณาที่สามารถใช้สร้างยอดขายได้ 
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4. การออกแบบสื่อนิเทศศิลป์โฆษณาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแบรนด์ 
4.1 ขั้นตอนการวางแผนการส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 

4.1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ของแบรนด์และการค้นหาผู้บริโภคเป้าหมาย ได้แก่ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การวิเคราะห์ผู้บริโภค สถานภาพของแบรนด์ การ
ตรวจสุขภาพแบรนด์ 

4.1.2 การออกแบบแบรนด์ การกําหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ แก่นแท้ของแบรนด์  การ
กําหนดตําแหน่งแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ ข้อสัญญาของแบรนด์ บุคลิกภาพของแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบ
รนด์ และการกําหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ ด้วยเอกลักษณ์หลักและเอกลักษณ์ส่วนขยาย 

4.1.3 การส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ Integration: Employees, Customers  and 
Business Partners, Databases, Corporate Culture & Learning, Corporate Mission 
และ Brand-customers touch point, Brand-contract point, Total Communication Brand 
Building Tools 

4.1.4 การประเมินผลการส่ือสารแบรนด์ 
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ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการวางแผนการส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ของแบรนด์และการค้นหาผู้บริโภคเป้าหมาย 

การวเิคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT 
การวเิคราะห์คู่แข่งขัน 
การวเิคราะห์ผู้บริโภค 
สถานภาพของแบรนด ์

การตรวจสุขภาพแบรนด ์

การออกแบบแบรนด์และเอกลักษณข์องแบรนด์ 

การออกแบบแบรนด์ 
- การกําหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ 
- แก่นแท้ของแบรนด์ 
- การกําหนดตําแหน่งของแบรนด์ 
- คุณค่าของแบรนด์ 
- ข้อสัญญาของแบรนด์ 
- บุคลิกภาพของแบรนด์ 
- ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

การกําหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
- เอกลักษณ์หลัก 
- เอกลักษณ์ส่วนขยาย 
  แบรนด์ในฐานะผลิตภัณฑ์    แบรนด์ในฐานะองค์กร 
  แบรนด์ในฐานะบุคคล แบรนด์ในฐานะสัญลักษณ์ 
  การตั้งชื่อแบรนด์             สโลแกน 
  โลโก้ สีสัน    เสียง    รูปแบบด้านภาพ 

 

การส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ 

Integration :   
     - Employees   
     - Customers  and Business Partners  
     - Databases   
     - Corporate Culture & Learning 
     - Corporate Mission 

Brand - customers touch point 
Brand - contract point 
Total Communication 
Brand Building Tools 

การประเมินผลการส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 
 

บทที่ 3 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบส่ือบูรณาการผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ และเพื่อหาแนวทางในการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการการ
สร้างแบรนด์ โดยมีผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยเป็นกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบเลขนศิลป์ 
ดังนี้ 
 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท คือ 
1.1  ข้อมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1.1  เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ําตาลลําไย, คุณสมบัติ, 
คุณประโยชน์, ศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาแนวโน้มและความเป็นไปทางเศรษฐกจิ 

1.1.2 เกี่ยวกบักระบวนการสร้างแบรนด์ ได้แก่ ความหมาย, ประเภทของแบรนด,์ 
องค์ประกอบของแบรนด,์ มูลค่าของแบรนด์, แก่นแท้, จุดยนืของแบรนด์, กระบวนการสรา้งแบรนด์ และ
การส่ือสารแบรนด์เชิงบรูณาการ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตและคุณสมบัติต่างๆ ในการวิเคราะห ์

1.1.3  เกี่ยวกบัการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์ ในลักษณะการสร้างส่ือสารแบบบูรณาการ 
โดยเฉพาะการสร้างแบรนดข์องผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห ์

1.2 ข้อมูลประเภทบุคคล 
 ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์ และข้อเสนอแนะที่มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัย

ต่างๆ ด้านทางการตลาด ด้านการสร้างแบรนด์ และด้านการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ  

1.3 ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา 
ศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

มีผลต่อการนําไปวิเคราห์ โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย 

 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล  
 2.1 ข้อมูลด้านเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการศึกษา 2 วิธี 

2.1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากหนังสือ, เอกสาร, บทความทางวิชาการ และจากห้องสมุด
ของหน่วยงานราชการต่างๆ  
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2.1.2 ใช้ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เพื่อค้นหาส่ิงพิมพ์หรือวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องตามต้องการจากเว็บไซต์ต่างๆ  

2.2 ข้อมูลประเภทบุคคล 
2.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ 

 1. คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ 
 2. คุณวรวรินทร์ แสนพูลทรัพย์ 
3. คุณอัจฉรา เจียมถาวร 
4. คุณปุญญวี นิกรกิติโกศล 

2.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1. คุณนําผล ฉันทธนากร 
 2. คุณสุรดิษ ลีเศรษฐเลิศ 
 3. คุณภัทรณดา วิวัฒนบวรวงศ์ 

2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1. คุณพัฒน์ เศวตามร์ 
 2. คุณธนา อุทัยสินธุเจริญ 
 3. คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์ 

  โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้งหมดนี้ จะเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท ใน
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ การวางแผน และการออกแบบการสร้างสรรค์งานโฆษณา ไม่น้อยกว่า 8 ปี 

2.3 ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา 
สืบค้นข้อมูลจากตํารา, เอกสาร, หนังสือ และจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ 

รวมถึงตัวอย่างการสร้างแบรนด์สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ สําหรับ
นํามาใช้เปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์กระบวนการการสร้างแบรนด์ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โด่ด
เด่นหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นได้ ตามกระบวนการต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป 

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
       3.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานโดยการสนทนา หรือเจรจาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างละเอียดถี่ถ้วนแบบ
เจาะลึกรายบุคคล และเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ด้วยการวางแผนและ
จัดเตรียมชุดคําถามและวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนล่วงหน้า มีการดําเนินงานแบบเป็น
ทางการภายใต้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความ
เชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ ที่จะช่วยส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของงาน
ออกแบบด้านส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ให้มีความเป็นไปได้ และเพื่อให้สามารถนําไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วัจัยได้ตั้งไว้จึงได้สร้างแบบสอบถามในตอนที่ 3 
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ส่วนของงานออกแบบเป็นแบบประเมินระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ 5 = มาก
ที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ตอนใหญ่ๆ 
เพื่อใช้ในประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
3.1.2 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ 
3.1.3 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับงานออกแบบ 
3.1.4 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

3.2 งานออกแบบ สําหรับประกอบการวิเคราะห์รูปแบบของงานด้านการออกแบบที่เหมาะสม
หรือที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้
กําหนดไว้ ดังน้ี 

3.2.1 โลโก้หรือตราสินค้า (Logo Design) โดยผู้วิจัยจะทําการกําหนดชื่อของสินค้า 
(สมมุติ) ขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับนําไปใช้ในการวิเคราะห์งานด้านการออกแบบ จํานวน 3 รูปแบบ  

3.2.2 บรรจุภัณฑ์ สําหรับเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด
เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบที่มีผลต่อผู้บริโภค ในที่นี้ผู้วิจัยจะทําการออกแบบตัวอย่างรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดเพื่อสุขภาพ ชนิดผง สําหรับชงดื่ม (1 ซอง/1 แก้ว/1 มื้ออาหาร) ปริมาณขนาด 8 
กรัม ในราคาซองละ 10 บาท (จากผลการศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบธุรกิจการลงทุนของ
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมีรูปแบบของตัวอย่างงานออกแบบ ทั้งหมด 4 รูปแบบ 

3.2.3 เกี่ยวกับการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มของผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นเป็น
ปัจจัยด้านการใช้ส่ือ (Media) โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งส่ือที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มของ
ผู้บริโภคเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับนั้นจะเป็นส่ือข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ (จากผลการศึกษา
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบธุรกิจการลงทุนของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ผู้วิจัยจึงทําการออกแบบทางการสร้างส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 30 วินาที โดยมีรูปแบบและเนื้อหาของส่ือโฆษณาไว้ 2 แนวทางเลือกเพื่อใช้สําหรับการวิเคราะห์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ดังน้ี 

แนวทางเลือกที่ 1 ส่ือภาพยนต์โฆษณาที่มีเนื้อหาของการโฆษณาในลักษณะการให้ข้อมูลที่
แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณภาพ และคุณสมบัติที่แท้จริงของตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีการนําเสนอข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการรับรองจากสถาบันที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ และแสดงให้เห็นผลของการบริโภคที่
ผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ได้ โดยแนวทางเลือกที่ 1 นี้เป็นแนวทางที่นําเสนอจากบทสรุปทางการตลาดเบื้องต้น 
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา โดยมี Concept คือ “ของดีจาก
ผู้รู้” Mood & Tone มีความน่าเช่ือถือ มีหลักการ ใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) เป็นผู้รู้ในกรณีนี้คือ นายแพทย์ 

แนวทางเลือกที่ 2 ส่ือภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาของการโฆษณาในลักษณะเป็นแนวทางวิถี
ชีวิตที่ผู้รักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพแล้ว มีผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดเป็นตัวช่วยส่งเสริมสุขภาพในแง่มุมการ
ป้องกันการก่อสารเกิดมะเร็ง และวิธีการป้องกันกําจัดในเบื้องต้น โดยมี Concept คือ “หยุดแก่ หยุด
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มะเร็ง” Mood & Tone = เป็นมิตร สนุกสนาน ใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) เป็นตัวแทนผู้บริโภคทันสมัย
ทั่วไป  

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ แยกการวิเคราะห์ออกแบบ 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ  
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง

การตลาดในปัจจุบัน (2555) ของธุรกิจลําไย ผลกระทบและปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการค้นหาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจลําไย รวมไปถึงการช่วยลดปัญหาของธุรกิจลําไยทางเศรษฐกิจได้อีกทาง
หนึ่ง โดยผู้วิจัยจะทําการศึกษาและทําความเข้าใจจากผลการศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบ
ธุรกิจการลงทุนของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ทําการสํารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสอดคล้องและตรงกับการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจของธุรกิจลําไยที่มีต่อ
ผู้บริโภค และในด้านการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ 
สามารถนําผลที่ได้จากงานวิจัยมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาทิศทางการออกแบบหรือความเป็นไปได้ที่มีต่อการสร้าง
งานออกแบบ รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องจากบทความ และข่าวสารต่างๆ เพื่อนํามา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนําไปใช้เพื่อการสร้างต้นแบบของงานออกแบบต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ โดยผู้วิจัยจะทํา
การออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ แยกเป็นงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบ
รนด์ได้แก่ โลโก้หรือตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และงานออกแบบในด้านส่ือประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ส่ือ
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที สําหรับเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการวิเคราะห์
รูปแบบของงานออกแบบท่ีเหมาะสมหรือเป็นไปได้ในการนํามาใช้พัฒนาธุรกิจลําไย โดยผู้วิจัยจะนําตัวอย่าง
งานออกแบบทั้งหมดน้ีไปใช้ประกอบกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อนําไปใช้สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวม 10 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์ 
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการ โดยมีขอบเขตและความเป็นไปได้ตาม
วัตถุประสงค์หลักที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ โดยการอธิบายสรุปผลจากค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ จากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยตารางสรุปผลข้อมูล ซึ่งผลสรุปของงานออกแบบในเบื้องต้นนี้จะนําไปใช้ในการปรับ
รูปแบบของงานออกแบบเพื่อใช้สําหรับเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อการสร้าง
แบรนด์สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน ตลอดจนการนําไปใช้เป็น
ทางเลือกหรือแนวทางในการศึกษาเรื่องการออกแบบสื่อบูรณาการได้ไม่มากก็น้อย 

4.3 ข้อเสนอแนะ ได้จากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน เป็น
คําแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากการวิเคราะห์รูปแบบของงานออกแบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ เป็นแนวทาง
ใหม่หรืออีกทางเลือกหนึ่งจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเอง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ทิศทางความเป็นไป
ได้ของงานออกแบบที่มีผลต่อการสร้างแบรนด์ ด้วยการนําองค์ความรู้ด้านการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณา
การน้ีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ลําไย โดยเฉพาะลําไยสลัดนี้ และ/หรือเป็นต้นแบบของแนวทางการพัฒนา
รูปแบบของการออกแบบนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ไม่มากก็น้อย 
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ภาพที่ 10  แสดงขั้นตอนการวิจัย 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “การออกแบบส่ือบูรณาการผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย” ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย และหาแนวทางการ
ออกแบบเลขนศิลป์บูรณาการสําหรับการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยรวมถึงเพื่อเป็นการสร้าง
แนวทางในการวางแผนการตลาด ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถทําการ
แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลําไยของไทย ซึ่งได้ดําเนินการ
ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อส้าคัญ ที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ โดยนําข้อมูล 2 ส่วนแรก ได้แก่ ข้อมูลทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ มาเป็น
ข้อกําหนดเบื้องต้นในการดําเนินการออกแบบส่ือบูรณาการน้ําตาลลําไย ภายใต้ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา  
 ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อให้ได้บทสรุปสถานการณ์ทางการตลาดและ 
องค์ประกอบหรือแนวทางของการสร้างแบรนด์ และงานออกแบบเบื้องต้น เป็นองค์ความรู้เบื้องต้นที่สามารถ
นํามาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 เป็นการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุปจาก
ค่าเฉล่ียของข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวม ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สําหรับใช้สัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม (In-
depth Interview) มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10 ท่าน อันประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างแบรด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาและเค้าโครงค้าถามที่
มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลต่องานวิจัยมากที่สุด จากน้ันผู้วิจัยได้นําไปสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะตลอดจนคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาประมวลสรุปและวิเคราะห์เป็นแนวทางปรับปรุง
พัฒนางานออกแบบสื่อนิเทศน์ศิลป์ต่อไป โดยจะแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ออกเป็น 2 ตอนหลักๆ ดังน้ี 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหเ์นื้อหาข้อมูลจากคําถามปลายเปิด เกี่ยวกับเรือ่ง 
1. แนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด 
2. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการ

จัดจ้าหน่ายการส่งเสริมการขายตลอดไปจนถงึกลุ่มผู้บริโภค (Market Segmentation) กลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาด (Market Target) เพื่อการวางต้าแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (Product Positioning) 
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3. กลยุทธก์ารสร้างแบรนด ์
ตอนที ่2 ผลการวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบ ไดแ้ก่ 

1. งานออกแบบตราสินค้า (จํานวน 3 รูปแบบ)  
2. งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (จํานวน 4 รูปแบบ) 
3. งานออกแบบประเภทส่ือโฆษณาโทรทัศน์ (จํานวน 2 รูปแบบ) 

 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (2555) 
กรณีศึกษาน้ําตาลลําไย จากงานวิจัย โครงการการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึก การศึกษาวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ และรูปแบบธุรกิจการลงทุนของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
องค์ประกอบหรือแนวทางของการสร้างแบรนด์ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เบื้องต้นได้ดังนี้ 
 

สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (2555) 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาดลําไยทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดลําไย, ตลาดนํ้าตาล และ
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์ลําไยนั้นมีความเป็นไปในในตลาดนํ้าตาล และตลาดอาหารเพื่อ
สุขภาพ แต่ถ้าดําเนินธุรกิจโดยการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนํ้าตาลลําไยจะส่งผลในด้านลบมากกว่า 
เนื่องจาก น้ําตาลลําไยมีความหวานน้อยกว่าน้ําตาลทั่วไป อีกทั้งยังมีราคาที่แพงกว่า นอกจากน้ีหากนําไป
ผสมกับเครื่องดื่มหรืออาหารจะทําให้รสชาติเปล่ียนไป แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษภายในลําไย ที่มีสารแกลิคและ 
เอลลาจิค (Ellagic) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือมีคุณสมบัติช่วยลดระดับการถูกทําลายของ DNA ในเซลล์
ร่างกายบางชนิดที่ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง (Aging) และช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งลงได้ 
สินค้าดังกล่าวจึงเหมาะสมแก่กลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการทานผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อร่างกาย ไม่ต้องการบริโภค
สินค้าที่ไม่หวานเกินไปและมีรสชาติที่ทานง่าย และยินดีที่จะยอมจ่ายในราคาที่สูงเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการ
พัฒนาและวิจัยที่น่าเชื่อถือ ดังน้ันจึงควรนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในรูปแบบของ “สินค้าเพื่อสุขภาพ” และให้
คําจํากัดความว่าเป็น “ลําไยสกัด” โดยสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด (4P) ได้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
การวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์: ลําไยสกัด (Longan Essense) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบํารุง

สุขภาพระดับพรีเมียมที่ให้คุณค่าสารทีจ่ําเป็นจากลําไยช่วยลดระดับการถูกทําลายของ DNA ในเซลล์ร่างกาย
บาง ชนิดที่ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง (Aging) และช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ มะเร็ง สามารถชง
ดื่มได้อย่างต่อเน่ืองทุกวัน 

ลักษณะเด่น 
1. เน้นการเป็นลําไยสกัดที่มีสารที่มีคุณสมบัติด้านสุขภาพและการรักษาโรค 
2. ระบุว่าสารดังกล่าวมีคุณสมบัติ “ช่วยลดระดับการถูกทําลายของ DNA ในเซลล์ร่างกาย 

บางชนิดที่ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง (aging) และกลายเป็นเซลล์มะเร็ง” 
3. ควรมีการส่ือสารคุณสมบัติดังกล่าวในการส่ือสารการตลาด 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์: ควรผลิตในทั้งสองลักษณะ คือ ชนิดผงและชนิดน้ํา และรักษาความเป็น
มาตรฐานของรสชาติให้ได้มากที่สุด แต่ควรเน้น “ชนิดผง” เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะชอบชนิดนี้มากกว่า 

การนําไปใช้บริโภค: ในลักษณะละลายนํ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มโดยตรง หรือผสมเครื่องดื่มชนิดอื่น 
เช่น ชา, กาแฟ, โกโก้ เป็นต้น 

บรรจุภัณฑ์: ควรมีลักษณะเป็นซอง บรรจุขนาด 8 กรัม 
2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
ระดับราคาที่เหมาะสม: สําหรับซองขนาด 8 กรัม คือ 10 บาท และสามารถขายในปริมาณ

มากได้ และตั้งราคาได้หลากหลาย เช่น แบบ 6 ซอง, 12 ซอง และ 24 ซอง โดยระดับราคาที่เหมาะสม
ดังกล่าวนั้นได้จากการวิเคราะห์ราคาของสินค้าในกลุ่มสารสกัดผงสําหรับใช้ชงดื่ม ได้แก่ ขิงผง, มะตูม และ
ชาผสม ณ บริเวณริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต, โครงการน่ิมเดล่ี และโลตัส สาขาหางดง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 
2556 มาประกอบการวิเคราะห์เป็นราคาที่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวไว้ 

3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) 
สถานที่วางจําหน่ายสินค้า: 3 อันดับแรกที่มีความสําคัญ ได้แก่ อันดับที่ 1 ร้านสะดวกซื้อ 

อันดับที่ 2 ร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและชีวจิต และอันดับที่ 3 คือจุดวางขายที่มีการร่วมกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสําเร็จรูปต่างๆ 

แหล่งข่าวสาร: แหล่งข่าวสารที่ใช้ควรแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(Expertise) รวมถึงผู้ส่งข่าวสารก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) เพื่อให้
กลุ่มคนใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 

ช่องทางการส่ือสาร: ช่องทางแรก เป็นช่องทางที่ใช้บุคคล เช่น หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญ, 
นักข่าวส่ือมวลชน รวมไปถึงการบอกต่อปากต่อปาก ระหว่างบุคคลใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนช่องทางที่ 
2 เป็นช่องทางที่ไม่ได้ใช้บุคคล กล่าวคือมีการใช้ส่ือมวลชน (Mass media) ในการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นการทําสารคดี, การให้สัมภาษณ์ออกรายการทางโทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงการเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น 

4. กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
การส่งเสริมการตลาดนั้นเพื่อให้เกิดการตระหนัก (Awareness) ในตัวผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า 

และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Create awareness, and educate) โดยปัจจัยด้านการ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (มี
ความสําคัญมากที่สุด) ปัจจัยด้านการใช้ส่ือ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดตามลําดับ 

องค์ประกอบหรือแนวทางของการสร้างแบรนด์ และงานออกแบบเบื้องต้น เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ 
“ลําไยสกัด” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการการรับรู้ทั้งเรื่องของแบรนด์, 
คุณสมบัติ, คุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การสร้างการตระหนักในการรับรู้ และการให้ข้อมูลข่าวสาร
จึงมีความสําคัญมาก ดังจะแสดงรูปแบบของกระบวรการการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไว้ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 แสดงกระบวนการการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดจากลุ่มตัวอย่างที่ได้จากงานวิจัยเรื่อง
โครงการการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึก การศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบธุรกิจการลงทุนของ
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น  

กลุ่มเป้าหมายหลัก คิดเป็น 73.56% ได้แก่ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและการทํางานของร่างกายโดยรวม เน้นเรื่องการชะลอการแก่ตัวลงของเซลล์  

กลุ่มเป้าหมายรอง คิดเป็น 20.34% ได้แก่ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงของโรคและปัญหาสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  แสดงผลสรุปร้อยละของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มมีลักษณะการบริโภคผลิภัณฑ์เป็นประจําทุกวัน ในลักษณะของ
เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพร่างกาย และมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน มีกําลังซื้อในระดับปาน
กลางขึ้นไป มีการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชงอยู่แล้ว เชื่อถือข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพจากความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
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 จุดยืนของแบรนด์ (Brand Promise): “The Ultimate Cell Care” Anti-Cell Aging, Anti-
Cancer, Stay Healthy (Take Care of Your Cell from Aging and Causing Cancer)  

บุคลิกของแบรนด์ (Brand Characteristic): ผู้เชี่ยวชาญ, น่าเชื่อถือไว้วางใจ, เข้าถึงได้ง่าย 
(Expert, Trustworthy, Approachable)  

ส่ือที่ต้องการ (Materials / Design needed) สําหรับการนําเสนอ ได้แก่ โลโก้, ฉลากสินค้า 
และส่ือโฆษณา Communication /Advertising ประเภท Television Commercials หรือ Advertorials 
 นอกจากบทสรุปทางเนื้อหาแล้ว ผู้วิจัยได้นําผลการสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมด 10 ท่าน แบ่งตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอันประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สร้างแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ในประเด็นที่มีความน่าสนใจเป็นตารางเน้ือหาโดยสรุป ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตลาด  

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. คุณวรวัฒน์  ศรียุกต์ เกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาด: 

- ต้องนําเสนอคุณลักษณ์/ประโยชน์ของลําไยสกัดให้มากที่สุด เช่น เป็นสารให้ความหวาน หรือ 
เพื่อสุขภาพ จะได้เลือกช่องทางการสื่อสารได้ถูก 

- ส่วนเรื่องการฟื้นฟูเซลล์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น อาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญ
อย่างจริงจัง 

- การสร้างความน่าเชื่อถือที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดนั้น อาจจะต้องใช้หน่วยงานระดับชาติ หรือ
นานาชาติเข้ามาช่วยในการสื่อสาร หรืออาจจะเป็นนักภาชนาการที่มีความรู้โดยเฉพาะ และมี
การสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย 

- ปัญหาและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดคือ ลําไยมี ล้าไย value ต่ํา asa ไม่เหมือนผลไม้ ไม่
เหมือน โสม ฯลฯ (value) ในแง่สุขภาพ การสื่อสารเรื่องเซลล์ หรือการสื่อสารในรูปแบบของยา
มากเกินไปจะมีปัญหาการ censor ได้ 

เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ: 
- ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนของล้าไยสกัด เพราะเป็นเรื่องที่ใหม่กับผู้บริโภคจะต้องสร้างการ

รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของล้าไยสกัดให้ชัดเจนและเข้าถึงได้ 
- ไม่ควรให้รับรู้แบบท้องถิ่น OTOP ควรสร้างภาพลักษณ์ให้ premium, international ฯลฯ 

เช่น มะพร้าวสกัดเย็น (มีคุณค่าแต่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ Category) 
- ควรนําเสนอคุณประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคต้องการ และยังไม่มีคู่แข่งในตลาด 
- แนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างเสริมแบรนด์นั้นควรจะเน้นในเรื่องของความคิดที่นําสมัยผลิตเทคโนโลยีใหม่

ให้ประโยชน์ที่มี ที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยประโยชน์ที่ได้นั้นจะต้องมากกว่าการบริโภคลําไยโดยตรง 

การที่ทดลองผลิตภัณฑ์ในกรณีของลําไยสกัดนั้น
จะต้องดูเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
ดังนี้ 
1. รสชาติต้องรู้สึกพิเศษ เพราะผลลัพธ์ทาง
กายภาพจากประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จะไม่เห็น
ผลทันที 
2. ควรใช้การทดลองสินค้าเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ไม่ได้หรือได้
ยากในสื่อหลักมวลชน 
3. คนได้รับรู้ลักษณะภายนอก สี รูปร่าง รสชาติ 
4. Product เป็นผงชงดื่มไม่สะดวกแต่ดูเป็นข้อดี 
ดูมีคุณค่า (จิตวิทยาผู้บริโภค) 
5. Price ราคาไม่ควรถูกเกินไป ทางด้านจิตวิทยา
แล้วคนยอมรับว่าของแพงน่าจะคุณภาพดี คือ 
จ่ายแพงเพื่อความมั่นใจ 
6. มีภาพหรือค้าหรือสัญลักษณ์นี่เชื่อมโยงไปถึง
ล้าไยได้เพราะรู้สึกเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ควร
ชัดเจนมากเกินไป เพราะผลไม้ล้าไยมี 
perception ไม่ premium 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตลาด (ตอ่) 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
2. คุณวรวรินทร์ แสนพูลทรัพย์ เกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาด: 

- การว่างต้าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดีแต่ควรเป็นรูปแบบ
เครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to drink) สะดวกกับกลุ่มเป้าหมายอายุ 25-35 ปี ไม่เห็นด้วยกับ

การเป็น 80 ผลิตภัณฑ์ชนิดผงชงดื่ม เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และอาจ
ท้าให้สับสนว่าเป็นสินค้าประเภทสารให้ความหวานแทนน้ําตาล 

- สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการอ้างอิงผลวิจัย (Clinically Proven) จากระดับสากล 
- สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและจดจ้าผลิตภัณฑ์และตราสินค้าด้วย การสื่อสารการตลาดบูรณา

การ (Integrated Marketing Communication) ข้อเสียคือใช้งบประมาณมาก 
- อุปสรรคต่อการสร้างแบรนด์คือ ทัศนคติของผู้บริโภคต่อลําไย และการชงดื่ม 
- ไม่ควรเน้นลําไยมาก ให้ความสะดวกง่ายในการดื่มและดื่มได้ทุกวัน  

เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ: 
- การพัฒนาธุรกิจคือ ท้าเป็นเครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่ม ขายลําไยสกัดในลักษณะเป็นวัตถุดิบ 

(Ingredient) ใช้ในการผสมกับผลิตภัณฑ์บริโภคอื่นๆ ในเชิงธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to 
Business) 

- ตัวอย่าง เครื่องดื่ม Scotch Easy น้าเสนอจุดขายแก้ทัศนะคติผู้บริโภคได้ตรงจุด “ดื่มง่ายไม่มี
กลิ่นคาว” เพราะอุปสรรคของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องคุณค่าไม่ใช่รสชาติแต่คือกลิ่น นั่นคือการ
ส่งเสริมลําไยสกัดต้องมุ่งความสนใจเข้าใจทัศนะคติของผู้บริโภคอย่างจริงจังแม่นยํา 

 

  - สร้างความน่าเชือ่ถือให้แบรนด์ ยิ่งในระดับสากลยิ่งดี ยกตัวอย่างเช่น ใช้พรีเซนเตอร์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนอก มี Article ที่ตีพิมพ์จากเมืองนอกมาใช้ ท้าบรรจุภัณฑ์ให้ดูเป็น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
68 

78 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตลาด (ตอ่) 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
           สากล (ยกตัวอย่างครีมกันแดดยี่ห้อ Minus Sun ที่อ้างว่าได้ถูกกล่าวถึงในรายการ The 

Martha Stewart Show ที่ประเทศอเมริกา) 
 

3. คุณอัจฉรา เจียมถาวร เห็นด้วยกับ positioning ของผลิตภัณฑ์ 
- ไม่เห็นด้วยกับผลิตภัณฑ์ชนิดผง เพราะไม่สะดวกควรเป็นเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม (Ready to 

drink) ดื่มได้สะดวกและบ่อยอาจมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแบบน้ําสกัดเข้มข้น 
- Price ราคาซองละ 10 บาทไม่เห็นด้วย 
- ไม่ควรไปเทียบราคากับเครื่องดื่มสมุนไพรทั่วไป สามารถเพิ่มราคาได้อีก 20 -30% 
- ควรพิจารณาให้ความส้าคัญกับราคาขนาด 6 ซอง 12 ซอง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคคงไม่ซือที

ละซอง 
- การสร้างความนา่เชื่อถือควรแสดงตัวเลขเชิงประจักษ์หรือปริมาณเมื่อเทียบกับสาร 

Antioxidant อื่นๆ เช่น ฟักข้าว 

 

 

4. 
 

คุณปุญญวี  นิกรกิติโกศล 
 

เกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาด: 
- เห็นด้วยว่าต้องจุดขาย Positioning /USP ของผลิตภัณฑ์สารสกัดลําไย 
- ควรหลีกเลี่ยงการสื่อถึงความหวาน เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ 
- ควรหลีก เลี่ยงการสื่อถึงผลไม้ลําไย เนื่องจากคนไทยยังมีทัศนคติด้านลบบางอย่างเกี่ยวกับลําไย 

เช่น ความหวาน ร้อนใน ราคาถูก (ไม่ Premium) ฯลฯ 
- ควรสร้างความนา่เชื่อถือ โดยการใช้ Thought leader (ผู้น้าหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด) เช่น 

แพทย์ มาสื่อสารถึงคุณประโยชน์ของลําไยสกัด 

 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง รวมทั้งการท้า
การตลาดร่วมกับท้องถิ่น เพื่อผลทางอ้อมด้าน
รายได้ ใช้จิตวิทยาการบอกต่อประชาสัมพันธ์ 
2. ต้องสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ 
3. ต้องท้าวิจัย เพื่อหาดัชนีบ่งชี ถึงประโยชน์ที่
จับต้องได้ เข้าใจได้ เช่น ดื่ม 1 ซอง (ขวดฯลฯ) 
ต่อวัน ได้อะไรบ้าง สารอาหารอะไร  
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ตารางที่ 4 แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตลาด (ตอ่) 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  - ควร ใช้ความเป็นลําไยในแง่มาที่มาจากธรรมชาต ิ

เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ: 
- ในเรื่องของชื่อตราสินค้า (Brand) ให้ ใช้ชื่อ ภาษาสากลผสมภาษาไทย แต่ไม่ใช่คําฝรั่งเศส 

อ่านยาก เข้าใจยาก (ขอให้ดูสากล อ่านง่าย และเข้าใจง่าย) 
-  ต้องสื่อถึงคุณสมบัติชัดเจน ไม่ใช่แค่บอกว่า Anti-aging 
-  สื่อถึงความพิเศษอื่นๆ เช่นกระบวนการเลือกคัดสรรลําไย ฯลฯ 
- ตัวอย่างสินค้าเช่น กาแฟลดน้ําหนัก เพราะสามารถเสนอคุณประโยชน์ชดัเจน สะดวก หาซื้อ

ง่าย 

ประโยชน์และคุณค่าต่อเซลล ์เลือด กระดูก ฯลฯ 
4. สร้างนิสัยในการดื่ม เช่น เช้า-เย็น ทุกวัน ฯลฯ 
และมีดัชนีบ่งชี พิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ น 
5. ต้องมีผลการวิจัยและเหตุผลยืนยัน 
เห็นด้วยกับแผนการตลาดและการสื่อสารด้วย 
Rational Marketing 
6. ควรสื่อสารรายละเอียดด้วย ภาษาไทย ในทุก
สื่อ รวมทั้งงาน packaging ด้วย 
7. เกี่ยวกับราคา ราคาถูกไป ไม่ดี 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการสร้างแบรนด ์ 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. 
 

คุณนําผล ฉันทธนากร เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาธุรกิจ: 
- ควรสร้างคุณค่าให้ตัวสินค้า หรือการเลือกใช้สื่อในการนําเสนอคุณประโยชน์ที่จับต้องได้/ 
พิสูจน์ได้ เพื่อการ สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า ลําไยสกัดอย่างมีคุณค่า และ
ยังคงความเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างสินค้าเช่น soy peptein คือ เสนอสื่อถึงคุณค่าสารสกัด
ถั่วเหลือง ไม่ใช่แค่น้ํานมถั่วเหลืองธรรมดา ซึ่งก็จะช่วยให้ลําไยที่ล้นตลาดกลายเป็นวัตถุดิบที่
เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น 

 
เกี่ยวกับวิธกีารสร้างแบนด์ : 

- ควรเน้นจุดยืนเรื่องคุณประโยชน์และคุณค่าใหม่ มีการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถ สร้าง
ภาพลักษณ์  สร้างความน่าเชื่อถือ และ สร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงคุณคา่และ
คุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพระดับเซลล์ 

- ผลิตภัณฑ์นั้นควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพงจนเกินไป สามารถบริโภคได้ทุกวัน 

1. ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด เพื่อสร้างภาพลักษณ์  สร้างความ
เข้าใจ ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคโดยการออกแบบสื่อบูรณา
การนั้นสามารถช่วยให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคได้ 
2. การสร้างเนื้อหา (content) ที่ทําให้คนสนใจ
เปิดรับข้อมูลคุณประโยชน์ของสินค้าซึ่งจะต้องมี
รูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ 
สามารถโน้มน้าวให้ยอมรับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ได้ 

 

2. 
 

คุณสุรดิษ ลีเศรษฐเลิศ 
 

 

เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาธุรกิจ: 
- เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรักสุขภาพ การสร้างคุณค่าให้ตัวสินค้า สร้างให้ผลิตภัณฑ์เน้น
ความสะดวกสบาย เน้นคุณค่าของสารสกัด โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความน่าเชื่อถือ 

- ใช้เทคนิค Infomercial (Information + Commercial) 
- การทําโฆษณาไม่ควรทําไปตามกระแสหลัก และไม่ควรมีภาพชูผลไม้ลําไย 
- การสร้างแบรนด์ใหม่นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเวลาและต้นทุนในการผลิตสูง 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการสร้างแบรนด์ (ต่อ) 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบนด์ : 

- เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยความพิเศษของคุณค่าหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  
- แบรนด์ควรเชื่อมโยงกับสารสกัดกับคุณประโยชน์ควรมีการเชื่อมโยงกับคําว่า “เซลล์” เพื่อทําให้นึกถึงสุขภาพ 

 

 

3. 
 

คุณภัทรณดา วิวัฒนบวรวงศ์ 
 

เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาธุรกิจ : 
- ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงการใช้งานให้สะดวกขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาและ/หรือ สร้าง Unique 

message ที่ สามารถพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ได้ และมีการสร้าง 
- ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Kakome ที่มีการวาง Positioning เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเขือเทศ และสารสกัดจากมะเขือเทศ “คาโกเมะเชื่อในคุณค่าของมะเขือเทศ เพราะเราคัด
สรรมะเขือเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมะเขือเทศจากสถาบันวิจัยฯ (www.kagomethailand.com)” 
 

เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบนด์ : 
- ควรเน้นจุดยืนเรื่องคุณค่าใหม่และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการให้ความรู้เรื่องคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของสารสกัดพิเศษเพื่อให้เกิดการรับรู้ก่อนและยังเป็นพื นฐานสร้างคณุค่าให้ผลิตภัณฑ์ล้าไยสกัด 
โดยวิธี Unbrand – Brand – Unbrand 

- กําหนดบุคลิกแบรนด์ (Brand Personality) ให้ชัดเจน โดยจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เช่น เข้าใจ 
‘trigger moment’ จุดที่เปลี่ยนให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษจริงจัง 

- ไม่ควรเน้นการสื่อสารถึงความเป็นน้ําตาลมาก เพราะเป็นปฏิปักษ์กับเรื่องสุขภาพ 
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ตารางที่ 7  แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. คุณพัฒน์ เศวตามร ์ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ : 

- สื่อสารด้วยคุณค่าและคุณประโยชน์ สารสกัดลําไยของผลิตภัณฑ์ 
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญนําเสนอ เพื่อความน่าเชื่อถือ 
- ใช้ Celebrity Marketing คือ ใช้การตลาดโดยใช้ผู้นําในสังคม 
- ใช้การให้ความรู้ รับรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์ และสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ด้วย 

Advertorial (บทความสาระที่น้าไปสู่การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า) 
-  ใช้การตลาดแบบ CSR ( Corporate Social Responsibility) 
- อ้างงานวิจัยระดับสากล 
- พัฒนารสชาติให้พิเศษ ไม่เป็นน้ําลําไย หลีกเลี่ยงการมีความใกล้เคียง ผลไม้ลําไย 

เกี่ยวกับการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ : 
- เชื่อว่าการออกแบบบูรณาการจะสามารถช่วยแก้ปัญหา ธุรกิจล้าไยล้นตลาดได้แน่นอน 

เพราะสามารถสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ทั งทางตรงและทางอ้อม สามารถผลักดัน
ธุรกิจล้าไยให้ก้าวหน้าได้ในหลายมิติ 

 

2. คุณธนา อุทัยสินธุเจริญ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ : 
- ควรนําข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดในเรื่องคุณค่าและคุณประโยชน์มาสื่อสารกับผู้บริโภค  
- เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่และมาจากผลไม้ลําไยราคาถูกซึ่งมีความหวานที่ผู้บริโภคคิดว่าเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ จึงควรใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมหรือในสื่ออื่นๆ เช่นโทรทัศน์ เป็นผู้นํา
เสนอเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือ 

การออกแบบบูรณาการ เป็นทางออกที่ถูกต้อง
ของการแก้ปัญหาผลผลิตลําไยที่มีจํานวนมากใน
ฤดูกาล และควรเพิ่มคุณค่าของบรรจุภัณฑ์ให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก 
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ตารางที่ 8  แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ (ต่อ) 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
    

 -   ใช้วิธีประชาสัมพันธ์เสริมนอกเหนือไปจากภาพชุดโฆษณาโทรทัศน์ 
 

 

3. 
 

คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์ 
 

เกี่ยวกับแนวทางด้านการตลาด: 

- ควรให้ความรู้เรื่องลําไยกับสุขภาพ รวมถึงการอ้างอิงผลการวิจัยที่ไว้ใจได้ มีผู้เชี่ยวชาญที่น่า 
เชื่อถือ/มีผู้ที่น่าเชือถือทดลองบริโภคสินค้าแล้วมาออกความเห็นในแง่ยอมรับและชื่นชม 
สินค้า 

- การวางจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้นถือว่าดีแล้วเพราะจะทําให้ดูมี 

- คุณค่ามากกว่าแค่น้ําลําไยธรรมดาสามารถตั้งราคาได้สูงพอสมควร 

- จุดอ่อน ถ้าคุณค่าเพื่อสุขภาพ ไม่เกิดการยอมรับหรือเข้าใจจริงและแพร่หลายพอ ก็อาจจะ 
เป็นอุปสรรคให้สินค้าขายยากได้ 

- ปัญหา/อุปสรรคต่อการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดนั้นคือ Product ถ้าไม่อร่อยจริง
อาจจะขายยาก เพราะสุขภาพดีแต่ไม่อร่อย ก็จะขายยาก อีกอันคือ Promotion การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องคุณค่าต่อสุขภาพเป็นจุดที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ทดลองบริโภค 
ถ้าทําไม่ดีมีสิทธิ์ขายยาก 
 

 

  

- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องลําไยดีต่อ
สุขภาพออกไปก่อน โดยไม่มีเกี่ยวกับสินค้า 
ตรา ยี่ ห้ อ  ห รือผลิ ตภัณ ฑ์ เลย  เป็ นช่ ว ง 
Unbranded Communication ให้เกิดการ
รับรู้และยอมรับในวงกว้างก่อน จนแน่ใจแล้ว
ว่า ผู้คนยอมรับ ค่อยวางสินค้าออกไป จะเข้า
ตลาดได้ง่ายกว่า 

- กําหนด Timeline และงบประมาณที่ชัดเจน
จะช่วยให้ประเมินกลยุทธ์ได้ดีกว่า 

- เกี่ยวกับกระบวนการ หรือวิธีการออกแบบสื่อ
นิเทศศิลป์บูรณาการ เพื่อการสร้างแบรนด์ 
คือ จะต้องลองวางบนผลิตภัณฑ์ ตําแหน่ง 
สีสันให้ชัดเจน ทดลองวางที่จุดขายว่าโดดเด่น
แต่สะท้อนบุคลิกสินค้าคุณภาพหรือไม่ ควรมี
ทํ า ก า ร วิ จั ย ว่ า มี ผู้ ค นชื่ น ชอบไหมแบบใด 
และอยากซื้อหรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที่ 9  แสดงผลการสัมภาณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ (ต่อ) 

คนที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

สรุปใจความสําคัญ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
   

เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ: 
อาหารเพื่อสุขภาพมากมายในตลาดตัวอย่างเช่น แบรนด์เห็ดสกัดจะโฆษณาให้คนรับรู้ 
เรื่องเห็ดดีต่อสุขภาพอย่างไรก่อนผ่าน Unbranded communication แล้วพอคนยอมรับ 
เรื่องเห็ดกับสุขภาพแล้วค่อยโฆษณาสินค้าเป็นเรื่องราวผ่าน Presenter ที่น่าเชื่อถือซึ่งถือได้ว่าเป็น
จุดแข็งของการพัฒนาธุรกิจสุขภาพและก็อาจจะส่งผลในเรื่องของงบประมาณ และการวางสินค้า
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนั้นอาจจะไม่อร่อยตามความเชื่อของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นจุดอ่อนอย่าง
หนึ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงซึ่งในการสื่อสารความอร่อยก็สําคัญ แม้อาจจะไม่ใช่จุดแข็งแรกแต่ต้อง
ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอร่อย ทานง่าย สดชื่น หาทางแสดงข้อดีให้ชัด เพราะ อย. มักจะไม่ให้แสดงภาพ
สุขภาพดีขึ้นจากการบริโภคของลําไยสกัดมากนัก 
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เกี่ยวกับรูปแบบของงานออกแบบเบ้ืองต้น ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นมีดังน้ี 
1. โลโก้หรือตามสินค้า (3 รูปแบบ) ชื่อ : L’essence อ่านว่า : เลอซองส์  
      ที่มา : มาจากคําว่า Longan Essense โดยนําเอาตัวอักษร L มาผนวกกับคําว่า Essence 

สะกดให้เป็นภาษาฝรั่งเศษเพื่อแปลว่า “สาระสําคัญ” 
 

 รูปแบบที่ 1    

 
 
 
 
 

 
 
 รูปแบบที่ 2   

 
 
 
 
 
 

  รูปแบบที่ 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 13  แสดงรุปแบบโลโก้หรือตราสินค้ารูปแบบที่ 1, 2 และ 3 
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2. บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ชนิดผงชงด่ืม (3 รูปแบบ)  
        มีลักษณะเป็นซองผนึกขอบโดยรอบ ใช้วัสดุกันน้ํา (กันช้ืน) เช่น กระดาษเคลือบ หรือฟ

รอยซ์ บรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดผงและชนิดนํ้า ในขนาดบรรจุ 8 กรัม 
 

 
    รูปแบบที่ 1       รูปแบบที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปแบบที่ 3       รูปแบบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14  แสดงรูปแบบงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ชนิดผงชงดื่ม รูปแบบที่ 1 - 4  
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3. ส่ือภาพยนตโ์ฆษณา (2 แนวทางเลือก) ได้แก ่
แนวทางเลือกที่ 1: เป็นแนวทางที่นําเสนอจากบทสรุปทางการตลาดเบื้องต้น โดยใช้ผู้ 

เชี่ยวชาญนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา โดยมี Concept คือ “ของดีจากผู้รู้” 
Mood & Tone มีความน่าเชื่อถือ มีหลักการ ใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) เป็นผู้รู้ในกรณีนี้คือ นายแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 แสดงรูปแบบงานออกแบบส่ือภาพยนตร์โฆษณา แนวทางเลือกที่ 1  
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แนวทางเลือกที่ 2: เป็นแนวทางที่นําเสนอส่ิงที่ทําให้เกิดสารก่อมะเร็ง และวิธีการป้องกันกําจัด
ในเบ้ืองต้น โดยมี Concept คือ “หยุดแก่ หยุดมะเร็ง” Mood & Tone = เป็นมิตร สนุกสนาน ใช้ผู้นํา
เสนอ (Presenter) เป็นตัวแทนผู้บริโภคทันสมัยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 แสดงรูปแบบงานออกแบบส่ือภาพยนตร์โฆษณา แนวทางเลือกที่ 2 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่มีเนื้อหาและหัวข้อสําคัญที่

เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย เพื่อใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) อธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุปจากคําถามปลายเปิดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน
การตลาด และจากการรวบรวมข้อมูลของคําถามปลายปิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และด้านการออกแบบ 
โดยการวัดผลระดับความถึงพอใจ (Rating Scale) ที่มีต่องานออกแบบ และสรุปผลออกมาในรูปของค่าเฉล่ีย
ตารางภาพ, กราฟ หรืออื่นๆ เพื่อประกอบความเข้าใจและเพื่อให้เห็นภาพรวมของผลการวิจัยในครั้งนี้ โดย
จะแยกผลสรุปตามหัวข้อหลักๆ ดังน้ี 

 

1. เกี่ยวกับแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นชอบ กับแนวทางการตลาดหลักของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดในหลักการ

และได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประเด็นสําคัญๆ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1.1 ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดจะไม่สามารถแก้ปัญหาภาวการณ์ที่มีผลผลิตลําไยล้นตลาดได้ควร

เปล่ียนการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (Product Positioning) ใหม่ 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าควรนําเสนอคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product Attribute) ของ

ผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วยสารแกลลิคและแอลเจลิคที่ดีต่อร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดการทําลายของดีเอ็นเอใน
เซลล์บางชนิด ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง (Anti-aging) อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยับยั้งการขยายตัว ลดการ
แพร่ของเซลล์มะเร็งได้ 
 

2. เกีย่วกับสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค (Market Segmentation), 

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Market Target) และรูปแบบของการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด 
(Product Positioning) นั้น มีดังน้ี 

2.1 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
            2.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ในประเด็นของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ชนิดนํ้าน้ันควรเป็นเครื่องดื่มชนิดพร้อมดื่ม (Ready-to-drink) ดื่มได้ทันทีเพราะ
สะดวกและง่ายต่อการบริโภค ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดผง ควรเป็นเครื่องดื่มชนิดชงละลายซองเด่ียว 8g หรือ
มากกว่า แต่บรรจุในกล่องบรรจุจํานวน 6-12 ซอง (โดยประมาณ) หรือจะเป็นชนิดผงบรรจุลงในกระปุกที่
สามารถใช้ช้อนตักชงละลายน้ําดื่มได้ 
 2.1.2 ราคา (Price) ในประเด็นของราคาผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย กับ
ผลสรุปจากการวิจัยทางการตลาดท่ีนําเสนอให้ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด มีราคา 10 บาท ต่อ 8 กรัม เนื่องจาก
การสร้างมูลค่าหรือราคาทางการตลาดที่ค่อนข้างสูงขึ้นกว่าที่กําหนดนั้นจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า (Premium) และส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วไปมีความเช่ือถือ (Perception) ว่าผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี เป็นต้น 
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 2.2 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย กับ
ช่องทางการจัดจําหน่ายตามผลวิจัยทางการตลาด โดยช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดที่มีความ
เหมาะสม ได้แก่ ร้านสะดวกซ้ือ, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านจําหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ียังสามารถ
เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายตามสถาบันหรือสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อีก เช่น สถานออกกําลัง
กาย (Health / Fitness Club) ระดับกลางถึงระดับบน หรือ โรงพยาบาล เป็นต้น 
 2.3 การสนับสนุนการขาย (Promotion) ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย กับการสนับสนุนการ
ขาย ในบทสรุปแนวทางการตลาดหลักของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด แต่ควรเพิ่มช่องทางการส่ือสารเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด รวมถึงตราสินค้า (Logo) ให้เป็นที่จดจํา โดยยังคงต้องใช้ส่ือหลักมวลชน 
(Mass Media) เพื่อการเข้าถึง แม้ว่าผลวิจัยจะบอกว่ากลุ่มเป้าหมายจะเช่ือคล้อยตามการแนะนําโดยบุคคลก็
ตาม 
 2.4 กลุ่มเป้าหมาย (Market Target) แบ่งออกเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้บริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยรวมเป็นประจําทุกวัน  และกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้บริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันความเส่ียงของโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจําทุกวัน ทั้งนี้
จากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรพิจารณาชูประเด็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
(Product Attribute) เพื่อส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายรองหันมาเพิ่มความต้องการของตนเองในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดนี้มากกว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อน จึงอาจเห็นความ
จําเป็นที่จะต้องซื้อบริโภค ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายหลัก อาจจะไม่มีความรู้สึกต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ลําไย
สกัดนี้เป็นพิเศษ ต่างจากที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั่วๆไปเป็นประจําทุกวัน เนื่องจากเห็น
เป็นการบํารุง ซึ่งตนเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆบํารุงร่างกายอยู่แล้ว 
3. เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 

มีประเด็นหลักสามารถสรุปได้ดังน้ี 
3.1 การส่ือสารแบรนด์ (Brand Communication) 

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในสาระสําคัญของการส่ือสารแบรนด์ ดังนี้ 
3.1.1 ต้องให้ความสําคัญ และเน้นหรือชูประเด็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product 

Attribute) ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดเป็นสําคัญ 
3.1.2 ควรใช้การอ้างอิงประเด็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product Attribute) จาก

สถาบันวิจัยระดับสากล (นานาชาติ) มากกว่าระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ 
3.1.3 กําหนดให้ใช้ผู้นําทางความคิดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น นักโภชนาการ 

แพทย์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product Attribute) ของสารสกัดลําไยแกลลิค
และแอลเจลิคหรืออื่นๆ 

3.1.4 ควรศึกษาหรือวิจัย เพื่อให้ได้ข้อพิสูจน์และดัชนีบ่งชี้เชิงประจักษ์ ที่ผู้บริโภคสา
มาถเข้าใจและเปรียบเทียบได้ว่าผลประโยชน์ของสารสกัดจากลําไยจะให้ผลอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น “การรับประทานนมให้แคลเช่ียม เท่ากับการรับประทานบร็อคโคล่ี 
ในปริมาณหรือเวลาเท่าไร” เป็นต้น 

3.2 การสร้างแบรนด์ 
ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ อาจทาํได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสําคัญ คุณค่าหรือ

คุณประโยชน์ (Product Attribute) ของสารสกัดลําไย โดยการกล่าวถึงแบรนด์และผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย
สกัดโดยอ้อม หรือแยกกัน (Unbranded vs. Brand) ด้วยวิธกีารน้ี จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย
สกัดแบรนด์นี้ ให้เป็นผู้ครอบครอง (Product Attribute) สารสกัดนี้ และกลายเป็น (Commodity – 
Category Owner หรือ Brand becomes Generic Terms) ยกตัวอย่างเช่น 

เมื่อพูดถึงผงซักฟอก   ก็จะนึกถึง แฟ๊บ 
เมื่อพูดถึงสาหรา่ยอบกรอบ   ก็จะนึกถึง เถ้าแก่น้อย 
เมื่อพูดถึงซอส/น้ําจิ้มสีแดงชนดิหนึ่ง  ก็จะนึกถึง ซอสศรีราชา 
เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มซุปไก่   ก็จะนึกถึง  แบรนด ์
เมื่อพูดถึงเทปกาวใสติดกระดาษ  ก็จะนึกถึง  สก็อตช์เทป   เป็นต้น 

 

4. เกีย่วกับการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการผลิตภัณฑ์นํ้าตาลลําไยสกดั 
ในการประเมินระดับความพึงพอใจสามารถสรุปประเด็นตามหัวข้อรายละเอยีดของงาน

ออกแบบนั้นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 10 ทา่น ด้วยผลของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลคําตอบ แบ่งได้เป็น 5 ระดับ กําหนดเป็นช่วงคะแนนได้ดังนี ้

 
          คะแนน ช่วงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 

     5  4.20 – 5.00       มากที่สุด 
      4  3.40 – 4.20         มาก 
      3  2.60 – 3.40      ปานกลาง 
      2  1.80 – 2.60         น้อย 
      1  1.00 – 1.80      น้อยที่สุด 
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4.1 งานออกแบบโลโก้หรือตราสินค้า (Logo) จํานวน 3 รูปแบบ แบ่งการวิเคราะห์ตามหัวขอ้
และรายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบตราสินค้า รูปแบบที่ 1 
 

 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

ตราสินค้า รปูแบบท่ี 1 

 
ระดับความคิดเหน็ (คน) 

 
ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของช่ือ (ในเชิงงานออกแบบ) 0 3 6 1 0 3.20 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน 0 4 5 1 0 3.30 ปานกลาง 
3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน 1 4 5 0 0 3.60 มาก 
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ 0 3 3 3 1 2.80 ปานกลาง 
5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย              
   (ผู้รักสุขภาพ) 

0 2 4 4 0 2.80 ปานกลาง 

6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์ 0 3 6 1 0 3.20 ปานกลาง 
7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย 0 3 4 3 0 3.00 ปานกลาง 
8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดดูใจ กลุ่มเป้าหมาย 0 3 2 5 0 2.80 ปานกลาง 
9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์ 0 3 4 3 0 3.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.08 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบตราสินค้า

รูปแบบที่ 1 นี้ มีความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงานในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.60 ความ
เหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.30 ความเหมาะสมของช่ือ (ใน
เชิงงานออกแบบและการส่ือสารเหมาะสมกับแบรนด์ ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลําดับ 
และประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.08 
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบตราสินค้า รูปแบบที่ 2 
 

 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

ตราสินค้า รปูแบบท่ี 2 

 
ระดับความคิดเหน็ (คน) 

 
ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของช่ือ (ในเชิงงานออกแบบ) 0 5 4 1 0 3.40 มาก 

2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน 0 5 4 1 0 3.40 มาก 

3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน 1 7 1 1 0 3.80 มาก 

4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ 0 6 3 1 0 3.50 มาก 

5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย                 
   (ผู้รักสุขภาพ) 

0 7 2 1 0 3.60 มาก 

6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์ 0 2 7 0 1 3.00 ปานกลาง 

7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย 0 2 7 1 0 3.10 ปานกลาง 

8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย 0 2 5 3 0 2.90 ปานกลาง 

9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์ 0 4 5 1 0 3.30 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบตราสินค้า

รูปแบบที่ 2 นี้ มีความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงานในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.80 สามารถ
ส่ือสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.60 ง่ายต่อการจดจํา
และทําความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.50 ตามลําดับ และประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.33 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบตราสินค้า รูปแบบที่ 3 
 

 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

ตราสินค้า รปูแบบท่ี 3 

 
 
 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

 
ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของช่ือ (ในเชิงงานออกแบบ) 0 4 3 3 0 3.10 ปานกลาง 

2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน 0 0 6 3 1 2.50 น้อย 

3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน 0 3 4 3 0 3.00 ปานกลาง 

4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ 0 4 4 1 1 3.10 ปานกลาง 

5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
   (ผู้รักสุขภาพ) 

0 3 5 2 0 3.10 ปานกลาง 

6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์ 0 0 2 7 1 2.10 น้อย 

7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 5 5 1.50 น้อยที่สุด 

8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย 0 3 2 5 0 2.80 ปานกลาง 

9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์ 0 2 3 3 2 2.50 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.87 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบตราสินค้า

รูปแบบที่ 3 นี้ มีความเหมาะสมของช่ือ (ในเชิงงานออกแบบ), ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ, ส่ือสารน
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) ในระดับปานกลางคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.10 และประเด็นที่สําคัญ
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 2.87 

 

   ส
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่มตี่องานออกแบบตราสินค้าทั้ง 3 รูปแบบ 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

1. ความเหมาะสมของช่ือ (ในเชิงงานออกแบบ) 3.20 3.40 3.10 
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน 3.30 3.40 2.50 
3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน 3.60 3.80 3.00 
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ 2.80 3.50 3.10 
5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) 2.80 3.60 3.10 
6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์ 3.20 3.00 2.10 
7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย 3.00 3.10 1.50 
8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย 2.80 2.90 2.80 
9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์ 3.00 3.30 2.50 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.08 3.33 2.87 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นชอบ และเลือกรูปแบบตรา

สินค้ารูปแบบที่ 2 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.33 แม้ว่างานรูปแบบของตราสินค้าทั้ง 3 รูปแบบจะมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยมีความเห็นในภาพรวมเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย
สกัด (ไม่ใช่น้ําตาลลําไย) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีชื่อของตราสินค้า (Brand Name) เมื่อเริ่มงานออกแบบ
ส่ือนิเทศศิลป์ส่ิงแรกที่ต้องออกแบบ ก็คือ การออกแบบสัญลักษณ์ตราสินค้า (Logo) ดังนั้นผู้วิจัยจึง
จําเป็นต้องเป็นการสมมติชื่อตราสินค้า (Logo) ขึ้นมา ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นต่อตราสินค้า (Logo) ที่
ออกแบบมาโดยคํานึงถึงในความเป็น “ภาพ” ว่าต้องมีแง่มุมการส่ือสารความหมายถึงผลิตภัณฑ์ได้ และ
สามารถกําหนดชี้นํา สะท้อนบุคลิกและคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยสกัด ออกมาอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
จะต้องมีรูปแบบที่ส่ือถึงธรรมชาติ, สุขภาพ, ผลลําไย ต้องดูน่าเช่ือถือ แต่มีรูปแบบที่ไม่แข็งกระด้าง จริงจัง
จนเกินไป ชัดเจน จดจําง่าย และได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของ “การต้ังชื่อ” ด้วยว่า ชื่อของผลิตภัณฑ์
นั้นมีความซับซ้อนมากเกินไป ทําให้คนเข้าใจยาก ควรใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษมากกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

 

4.2 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จาํนวน 4 รูปแบบ แบ่งการวิเคราะห์ตามหัวขอ้และ
รายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที ่1 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 1 

 
 
 
 
 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ลาํไย   
   สกดั 

1 3 3 1 2 3.00 ปานกลาง 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย     
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

1 2 5 1 1 3.10 ปานกลาง 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจดัองค์ประกอบไดห้มาะสม 1 6 2 1 0 3.70 มาก 

4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 1 1 5 1 2 2.80 ปานกลาง 

5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 1 1 3 4 1 2.70 ปานกลาง 

6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 1 1 5 3 0 3.00 ปานกลาง 

7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม 1 3 4 2 0 3.30 ปานกลาง 

8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต 2 6 1 0 1 3.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.18 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์รูปแบบที่ 1 นี้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิตในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.80 และมี
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการจัดองค์ประกอบได้หมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.70 ตามลําดับ และ
ประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.18 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที ่2 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 2 

 
 
 
 
 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ลาํไย 
   สกดั 

0 4 3 3 0 3.10 ปานกลาง 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย     
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

0 3 5 2 0 3.10 ปานกลาง 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจดัองค์ประกอบไดห้มาะสม 2 5 3 0 0 3.90 มาก 

4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 0 3 6 1 0 3.20 ปานกลาง 

5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 0 3 5 2 0 3.10 ปานกลาง 

6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 0 6 3 1 0 3.50 มาก 

7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม 1 4 4 1 0 3.50 มาก 

8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต 1 7 1 1 0 3.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.40 มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์รูปแบบที่ 2 นี้ เป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการจัดองค์ประกอบได้เหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.90 และมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิตในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.80 ตามลําดับ และ
ประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที ่3 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 3 

 
 
 
 
 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ลาํไย   
   สกดั 

1 3 4 2 0 3.30 ปานกลาง 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย     
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

1 4 5 0 0 3.60 มาก 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจดัองค์ประกอบไดห้มาะสม 3 5 1 1 0 4.00 มาก 

4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 3 5 1 1 0 4.00 มาก 

5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 2 4 2 2 0 3.60 มาก 

6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 1 7 1 1 0 3.80 มาก 

7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม 0 6 2 2 0 3.40 มาก 

8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต 3 6 1 0 0 4.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.74 มาก 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์รูปแบบที่ 3 นี้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิตในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.20 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจัดองค์ประกอบไดห้มาะสมและง่ายต่อการจดจาํทําความเขา้ใจในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.00 ตามลําดับ และประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที ่4 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 4 

 
 
 
 
 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ลาํไย 
   สกดั 

0 0 7 1 2 2.50 น้อย 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย     
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

0 0 9 0 1 2.80 ปานกลาง 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจดัองค์ประกอบไดห้มาะสม 0 4 4 1 1 3.10 ปานกลาง 

4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 0 2 5 1 2 2.70 ปานกลาง 

5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 0 1 5 3 1 2.60 ปานกลาง 

6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 0 3 3 3 1 2.80 ปานกลาง 

7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม 0 2 6 1 1 2.90 ปานกลาง 

8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต 1 4 3 0 2 3.20 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.83 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์รูปแบบที่ 4 นี้ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิตในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.20 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจัดองค์ประกอบได้หมาะสมในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.10 ตามลําดับ 
และประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 2.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่มตี่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 รูปแบบ 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลติภัณฑ์ลาํไยสกดั 3.00 3.10 3.30 2.50 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย       
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

3.10 3.10 3.60 2.80 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจดัองค์ประกอบไดห้มาะสม 3.70 3.90 4.00 3.10 
4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 2.80 3.20 4.00 2.70 
5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 2.70 3.10 3.60 2.60 
6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 3.00 3.50 3.80 2.80 
7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม 3.30 3.50 3.40 2.90 
8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต 3.80 3.80 4.20 3.20 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.18 3.40 3.74 2.83 
ระดับ ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นชอบ และเลือกรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ซึ่งมีระดับความถึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.74 และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมคือบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการวิจัยน้ัน มีลักษณะเป็นซองขนาดเล็ก ซึ่งได้จากบทสรุปของงานวิจัย
ทางการตลาด ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จึงมีความเห็นในเรื่องบรรจุภัณฑ์ คล้ายคลึงไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความเห็นที่มีต่อตราสินค้า (Logo) แต่เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีพื้นที่ในส่วนที่จะต้องใส่ข้อมูล เพื่อการส่ือสาร
ความหมายถึงผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญจึงชี้ให้เห็นว่า สาระส่วนนี้เป็นส่ิงสําคัญ 
จะต้องมีรูปแบบที่เห็นเด่นชัด เข้าใจง่าย แต่ไม่วุ่นวาย ซับซ้อน หรือดูรก และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติม
ว่าผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดน้ําควรเป็นเครื่องดื่มชนิด-พร้อมดื่ม (Ready-to-drink) ดังนั้นการออกแบบฉลาก
บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นงานนิเทศศิลป์ จะต้องปรับรูปแบบงานออกแบบ ตามรูปร่างและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์ต่อไป โดยหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น เราสามารถแยกประเด็นสําคัญของงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนการออกแบบ รูปแบบตัวบรรจุภัณฑ์เอง (Packaging) ได้แก่ ซอง กล่อง ขวด กระปุกฯลฯ และส่วนของ
การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) บนบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ผู้ออกแบบจึงควรจะต้องออกแบบงานให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

 
 
 
 
 
 

   ส
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4.3 งานออกแบบชุดโฆษณาโทรทัศน์ (Story Board) จํานวน 2 แนวทางเลือก โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ตามหวัข้อและรายละเอียด ดงันี ้

 

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบส่ือโฆษณา แนวทางเลือกที่ 1 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

ระดับความคิดเหน็ (คน) ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. สื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑล์ําไย 
   สกดั 

6 1 3 0 0 4.30 มากที่สุด 

2. รูปแบบของสื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับ   
    กลุ่มเปา้หมาย  (ผู้รักสุขภาพ) 

4 5 1 0 0 4.30 มากที่สุด 

3. มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเปา้หมาย (ผู้รักสุขภาพ) 4 5 1 0 0 4.30 มากที่สุด 

4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 2 6 2 0 0 4.00 มาก 

5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย  
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

3 5 2 0 0 4.10 มาก 

6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 2 3 4 1 0 3.60 มาก 

7. การนําเสนอและเรื่องราวของงานมีความเหมาะสม 2 3 5 0 0 3.70 มาก 

8. เป็นสือ่ฯ ท่ีมสี่วนช่วยเพ่ิมยอดขาย 2 4 3 1 0 3.70 มาก 

9. เป็นสือ่ฯ ท่ีมสี่วนช่วยสร้างความจดจําใหก้ับผลิตภัณฑ์  
   ลาํไยสกดั 

2 4 4 0 0 3.80 มาก 

10. เป็นสื่อฯ ท่ีมสี่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ 3 2 5 0 0 3.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 มาก 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เช่ียวชา0ญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบ

โฆษณาโทรทัศน์ แนวทางเลือกที่ 1 นี้ เป็นส่ือภาพยนต์โฆษณาที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด, มี
รูปแบบของส่ือภาพยนต์โฆษณาที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) และเป็นส่ือที่มีผลต่อการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.30 และมีประเด็นที่สําคัญใน
ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.96 
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจที่มีต่องานออกแบบส่ือโฆษณา แนวทางเลือกที่ 2 
 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 

ระดับความคิดเหน็ (คน) ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. สื่อภาพยนตร์โฆษณามีความเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ลําไย   
   สกดั 

2 4 4 0 0 3.80 มาก 

2. รูปแบบของสื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับ   
    กลุ่มเปา้หมาย (ผู้รักสุขภาพ) 

2 5 3 0 0 3.90 มาก 

3. มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเปา้หมาย (ผู้รักสุขภาพ) 2 4 4 0 0 3.80 มาก 

4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 2 4 4 0 0 3.80 มาก 

5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย  
   (ผู้รกัสุขภาพ) 

1 5 2 2 0 3.50 มาก 

6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 1 2 5 2 0 3.20 ปานกลาง 

7. การนําเสนอและเรื่องราวของงานมีความเหมาะสม 1 3 5 1 0 3.40 มาก 

8. เป็นสือ่ฯ ท่ีมสี่วนช่วยเพ่ิมยอดขาย 1 4 4 1 0 3.50 มาก 

9. เป็นสือ่ฯ ท่ีมสี่วนช่วยสร้างความจดจําใหก้ับผลิตภัณฑ์ 
   ลาํไยสกดั 

2 4 3 1 0 3.70 มาก 

10. เป็นสื่อฯ ท่ีมสี่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ 1 3 5 1 0 3.40 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 มาก 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า งานออกแบบโฆษณา

โทรทัศน์ แนวทางเลือกที่ 2 นี้ เป็นส่ือภาพยนต์โฆษณาที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.90 และเป็นส่ือภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด, มีผล
ต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) และง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.80 ตามลําดับ รวมถึงมีประเด็นที่สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
3.60 
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่มตี่องานออกแบบส่ือโฆษณาทัง้ 2 แนวทางเลือก 

ประเด็นท่ีมีต่องานออกแบบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 
1. สื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑล์ําไยสกัด 4.30 3.80 
2. รูปแบบของสื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับ   
    กลุ่มเปา้หมาย (ผู้รักสุขภาพ) 

4.30 3.90 

3. มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเปา้หมาย (ผู้รักสุขภาพ) 4.30 3.80 
4. ง่ายต่อการจดจาํและทําความเข้าใจ 4.00 3.80 
5. สามารถสือ่สารและเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย (ผูร้ักสุขภาพ) 4.10 3.50 
6. มีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจกลุม่เป้าหมายได้ 3.60 3.20 
7. การนําเสนอและเรื่องราวของงานมีความเหมาะสม 3.70 3.40 
8. เป็นสือ่ฯ ท่ีมสี่วนช่วยเพ่ิมยอดขาย 3.70 3.50 
9. เป็นสือ่ฯ ท่ีมสี่วนช่วยสร้างความจดจําใหก้ับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด 3.80 3.70 
10. เป็นสื่อฯ ท่ีมสี่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ 3.80 3.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 3.60 
ระดับ มาก มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับงานออกแบบ

โฆษณาโทรทัศน์ ที่มีต่อแนวทางเลือกที่ 1 เนื่องจากเป็นส่ือภาพยนต์โฆษณาที่มีความเหมาะสมผลิตภัณฑ์
ลําไยสกัด และมีรูปแบบของการส่ือภาพยนตร์โฆษณาที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) 
รวมไปถึงมีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ) ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 มีประเด็นที่
สําคัญในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียรวม 3.96 

 

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังสามารถแยกประเด็นสําคัญของงานออกแบบสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ตาม
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

4.3.1  เกี่ยวกับข่าวสาร สาระที่ตอ้งการส่ือ 
 ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วย กับการส่ือสาร สาระ ถึงคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product 

Attribute) ของสารสกัดลําไย อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการใช้ผู้รู้ (Experts) ใน

กรณีนี้ คือ นายแพทย์ เป็นผู้เสนอเรื่องราว หากแต่มีข้อกังวลว่า ควรระวังกฎระเบียบบางข้อ ที่อาจไม่ให้ใช้

วิชาชีพนี้ในงานโฆษณา และมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมคือ ควรระบุให้แพทย์เป็นผู้นําเสนอบทความ

หรือสารคดี ที่เกี่ยวกับสารสกัดลําไยสกัด โดยยังไม่กล่าวถึงชื่อของตราสินค้า (Brand Name) ผลิตภัณฑ์

น้ําตาลลําไยสกัด และมีการเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชิ้นงาน

โฆษณา 
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 4.3.2 เกี่ยวกับวิธีการส่ือสารข่าวสารสาระนั้น 

 ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วย กับวิธีการนําเสนอภาพชุดโฆษณาโทรทัศน์ (Story Board) ว่ามี

ความเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเริ่มเรื่องของภาพชุดโฆษณาโทรทัศน์ ที่สร้างการรับรู้และตราสินค้า (Logo) 

ให้กับผู้บริโภค และแนะนําว่า หากเป็นไปได้ควรมีวิธีการนําเสนอที่แปลกตา น่าสนใจมากขึ้น เช่น ในรูปแบบ

ของวิธีการถ่ายทํา การใช้เทคนิค รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัย “การออกแบบส่ือบูรณาการผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย” ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยสกัด จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่
มีความเหมาะสมและมีประสบการณ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทางการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สร้างแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมทั้งส้ิน 10 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสามารถสรุปผลจากคําแนะนําและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยจะแบ่งผลสรุปข้อมูลออกเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้ 
1. เกี่ยวกับแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นชอบ กับแนวทางการตลาดหลักของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดในหลักการ
และได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประเด็นสําคัญๆ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1.1 ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดจะไม่สามารถแก้ปัญหาภาวการณ์ที่มีผลผลิตลําไยล้นตลาดได้ควร
เปล่ียนการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (Product Positioning) ใหม่ 

1.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าควรนําเสนอคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product Attribute) ของ
ผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วยสารแกลลิคและแอลเจลิคที่ดีต่อร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดการทําลายของดีเอ็นเอใน
เซลล์บางชนิด ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง (Anti-aging) อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยับยั้งการขยายตัว ลดการ
แพร่ของเซลล์มะเร็งได้ 
2. เกีย่วกับสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค (Market Segmentation), 
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Market Target) และรูปแบบของการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด 
(Product Positioning) นั้น มีดังน้ี 
 2.1 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
       2.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ในประเด็นของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ชนิดนํ้าน้ันควรเป็นเครื่องดื่มชนิดพร้อมดื่ม (Ready-to-drink) ดื่มได้ทันทีเพราะ
สะดวกและง่ายต่อการบริโภค ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดผง ควรเป็นเครื่องดื่มชนิดชงละลายซองเด่ียว 8g หรือ
มากกว่า แต่บรรจุในกล่องบรรจุจํานวน 6-12 ซอง (โดยประมาณ) หรือจะเป็นชนิดผงบรรจุลงในกระปุกที่
สามารถใช้ช้อนตักชงละลายน้ําดื่มได้ 
 2.1.2 ราคา (Price) ในประเด็นของราคาผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย กับ
ผลสรุปจากการวิจัยทางการตลาดท่ีนําเสนอให้ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด มีราคา 10 บาท ต่อ 8 กรัม เนื่องจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

การสร้างมูลค่าหรือราคาทางการตลาดที่ค่อนข้างสูงขึ้นกว่าที่กําหนดนั้นจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า (Premium) และส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วไปมีความเช่ือถือ (Perception) ว่าผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี เป็นต้น 
 2.2 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย กับ
ช่องทางการจัดจําหน่ายตามผลวิจัยทางการตลาด โดยช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดที่มีความ
เหมาะสม ได้แก่ ร้านสะดวกซ้ือ, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านจําหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากน้ียังสามารถ
เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายตามสถาบันหรือสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อีก เช่น สถานออกกําลัง
กาย (Health / Fitness Club) ระดับกลางถึงระดับบน หรือ โรงพยาบาล เป็นต้น 
 2.3 การสนับสนุนการขาย (Promotion) ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย กับการสนับสนุนการ
ขาย ในบทสรุปแนวทางการตลาดหลักของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด แต่ควรเพิ่มช่องทางการส่ือสารเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด รวมถึงตราสินค้า (Logo) ให้เป็นที่จดจํา โดยยังคงต้องใช้ส่ือหลักมวลชน 
(Mass Media) เพื่อการเข้าถึง แม้ว่าผลวิจัยจะบอกว่ากลุ่มเป้าหมายจะเช่ือคล้อยตามการแนะนําโดยบุคคลก็
ตาม 
 2.4 กลุ่มเป้าหมาย (Market Target) แบ่งออกเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้บริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยรวมเป็นประจําทุกวัน  และกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้บริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันความเส่ียงของโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจําทุกวัน ทั้งนี้
จากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรพิจารณาชูประเด็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
(Product Attribute) เพื่อส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายรองหันมาเพิ่มความต้องการของตนเองในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดนี้มากกว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อน จึงอาจเห็นความ
จําเป็นที่จะต้องซื้อบริโภค ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายหลัก อาจจะไม่มีความรู้สึกต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ลําไย
สกัดนี้เป็นพิเศษ ต่างจากที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั่วๆไปเป็นประจําทุกวัน เนื่องจากเห็น
เป็นการบํารุง ซึ่งตนเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆบํารุงร่างกายอยู่แล้ว 
 

3. เกีย่วกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 
มีประเด็นหลักสามารถสรุปได้ดังน้ี 
3.1 การส่ือสารแบรนด์ (Brand Communication) 

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในสาระสําคัญของการส่ือสารแบรนด์ ดังนี้ 
3.1.1 ต้องให้ความสําคัญ และเน้นหรือชูประเด็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product 

Attribute) ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดเป็นสําคัญ 
3.1.2 ควรใช้การอ้างอิงประเด็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product Attribute) จาก

สถาบันวิจัยระดับสากล (นานาชาติ) มากกว่าระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ 
3.1.3 กําหนดให้ใช้ผู้นําทางความคิด หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น นักโภชนาการ 

แพทย์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณประโยชน์ (Product Attribute) ของสารสกัดลําไยแกลลิค
และแอลเจลิคหรืออื่นๆ 
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3.1.4 ควรศึกษาหรือวิจัย เพื่อให้ได้ข้อพิสูจน์และดัชนีบ่งช้ีเชิงประจักษ์ ที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าใจและเปรียบเทียบได้ว่าผลประโยชน์ของสารสกัดจากลําไยจะให้ผลอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น “การรับประทานนมให้แคลเช่ียม เท่ากับการรับประทานบร็อคโคล่ี 
ในปริมาณหรือเวลาเท่าไร” เป็นต้น 

3.2 การสร้างแบรนด์ 
ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ อาจทําได้โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับสาระสําคัญ คุณค่าหรือ

คุณประโยชน์ (Product Attribute) ของสารสกัดลําไย โดยการกล่าวถึงแบรนด์และผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย
สกัดโดยอ้อม หรือแยกกัน (Unbranded vs. Brand) ด้วยวิธีการน้ี จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย
สกัดแบรนด์นี้ ให้เป็นผู้ครอบครอง (Product Attribute) สารสกัดนี้ และกลายเป็น (Commodity – 
Category Owner หรือ Brand becomes Generic Terms) ยกตัวอย่างเช่น 

เมื่อพูดถึงผงซักฟอก    ก็จะนึกถึง แฟ๊บ 
เมื่อพูดถึงสาหรา่ยอบกรอบ   ก็จะนึกถึง เถ้าแก่น้อย 
เมื่อพูดถึงซอส/น้ําจิ้มสีแดงชนิดหนึ่ง  ก็จะนึกถึง ซอสศรีราชา 
เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มซุปไก่   ก็จะนึกถึง  แบรนด ์
เมื่อพูดถึงเทปกาวใสติดกระดาษ  ก็จะนึกถึง  สก็อตช์เทป   เป็นต้น 

 

4. เกีย่วกับการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการผลิตภัณฑ์นํ้าตาลลําไยสกดั 
สรุปตามรูปแบบของงานออกแบบ ดังนี ้
4.1 งานออกแบบตราสินค้า (Logo) 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นชอบ และเลือกรูปแบบตราสินค้ารปูแบบที่ 2 โดยมีความเห็นใน

ภาพรวมว่า ในกรณีนี้ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยสกัด (ไมใ่ช่น้ําตาลลําไย) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีชื่อของตรา
สินค้า (Brand Name) เมื่อเริ่มงานออกแบบส่ือนิเทศศิลป์ส่ิงแรกที่ต้องออกแบบ ก็คือ การออกแบบ
สัญลักษณ์ตราสินค้า (Logo) ดังนั้นผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องเป็นการสมมติชือ่ตราสินค้า (Logo) ขึ้นมา 
ผู้เชี่ยวชาญไดใ้ห้ความเห็นต่อตราสินค้า (Logo) ที่ออกแบบมาโดยคํานึงถงึในความเป็น “ภาพ” ว่าต้องมี
แง่มุมการส่ือสารความหมายถึงผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถกําหนดชี้นํา สะท้อนบุคลิกและคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยสกัด ออกมาอย่างชัดเจน กล่าวคือ จะต้องมีรูปแบบที่ส่ือถงึธรรมชาติ, สุขภาพ, ผล
ลําไย ต้องดูน่าเชื่อถือ แต่มรีูปแบบที่ไม่แข็งกระด้าง จริงจงัจนเกินไป ชัดเจน จดจําง่าย และได้ให้ความเห็น
เพิ่มเติมในเรือ่งของ “การตั้งชือ่” ด้วยว่า ชื่อของผลิตภัณฑ์นัน้มีความซับซ้อนมากเกินไป ทาํให้คนเข้าใจยาก 
ควรใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษมากกว่า 

4.2 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อการวจิัยนั้น มีลักษณะเป็นซองขนาดเล็ก ซึง่ได้จากบทสรุปของ

งานวิจัยทางการตลาด ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญจ่งึมีความเห็นในเรื่องบรรจุภัณฑ์ คล้ายคลึงไปในทิศทางเดียวกัน
กับความเห็นทีม่ีต่อตราสินค้า (Logo) แต่เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีพื้นที่ในส่วนที่จะต้องใส่ข้อมูล เพื่อการ
ส่ือสารความหมายถึงผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญจงึช้ีให้เห็นว่า สาระส่วนนี้เป็นส่ิง
สําคัญ จะต้องมีรูปแบบที่เห็นเด่นชัด เข้าใจง่าย แต่ไม่วุ่นวาย ซับซ้อน หรือดูรก และผู้เช่ียวชาญมีความเหน็
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เพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดนํ้าควรเป็นเครื่องดื่มชนิด-พร้อมดื่ม (Ready-to-drink) ดังนั้นการ
ออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นงานนิเทศศิลป์ จะต้องปรับรูปแบบงานออกแบบ ตามรูปร่างและ
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ต่อไป โดยหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น เราสามารถแยกประเดน็สําคัญของงาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการออกแบบ รูปแบบตัวบรรจุภัณฑ์เอง (Packaging) ได้แก่ ซอง กล่อง ขวด 
กระปุกฯลฯ และส่วนของการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) บนบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ผู้ออกแบบจงึควร
จะต้องออกแบบงานให้มีความสัมพันธ์กัน 

4.3 งานออกแบบชุดโฆษณาโทรทัศน์ (Story Board) 
จะมีประเด็นสําคัญ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 4.3.1 ข่าวสาร สาระที่ต้องการส่ือ 
 ผู้เชี่ยวชาญทัง้หมดเห็นด้วย กบัการส่ือสาร สาระ ถึงคุณค่าหรือคุณประโยชน์ 
(Product Attribute) ของสารสกัดลําไย อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญเห็นดว้ยกับการใช้ผู้รู้ 
(Experts) ในกรณีนี้ คือ นายแพทย์ เป็นผู้เสนอเรื่องราว หากแต่มีข้อกงัวลว่า ควรระวงักฎระเบียบบางข้อ ที่
อาจไม่ใหใ้ช้วิชาชีพนี้ในงานโฆษณา และมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมคือ ควรระบุให้แพทย์เป็นผู้
นําเสนอบทความหรือสารคด ี ที่เกีย่วกับสารสกัดลําไยสกดั โดยยังไมก่ล่าวถึงชือ่ของตราสินค้า (Brand 
Name) ผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยสกัด และมีการเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธช์ิ้นงานโฆษณา 
 4.3.2  วิธกีารส่ือสารข่าวสาร สาระนั้น 
 ผู้เชี่ยวชาญทัง้หมดเห็นด้วย กับวิธกีารนําเสนอภาพชุดโฆษณาโทรทัศน์ (Story 
Board) ว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเริ่มเรื่องของภาพชุดโฆษณาโทรทัศน์ ที่สร้างการรับรู้และตรา
สินค้า (Logo) ให้กับผู้บริโภค และแนะนําว่า หากเป็นไปได้ควรมีวิธกีารนําเสนอที่แปลกตา น่าสนใจมากขึ้น 
เช่น ในรูปแบบของวิธีการถ่ายทํา การใช้เทคนคิ รวมถงึรายละเอียดต่างๆ ที่เกีย่วข้อง    
 

ผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุปถึงการศึกษาวิจัย “การออกแบบส่ือบูรณาการผลิตภัณฑ์ลําไย

สกัด” นี้ โดบพบว่า การออกแบบส่ือบูรณาการสําหรับผลิตภัณฑ์ใดก็ตามจะต้องศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องของการตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงจะ

สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และการก้ไขปัญหาอย่าง

ยั่งยืน คือ การตอบสนองต่อโจทย์ เป็นการบูรณาการตลอดกระบวนการ ไม่ใช่เป็นการบูรณาการเฉพาะใน

เรื่องของการออกแบบสื่อเท่านั้น กล่าวคือ เราควรวิเคราะห์หาจุดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเป็น

กระบวนการ จึงจะได้องค์รวมของการตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละครั้ง โดยการนําเอาวิธีการสร้างแนวคิด

แบบรวบยอด (Concept) ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ มาขยายผล เพื่อส่ือสารคุณประโยชน์

ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค/กลุ่มเป้าหมาย โดยการเข้าถึงหรือทําให้กลุ่มผู้บริโภค/

กลุ่มเป้าหมายพบเห็นได้ตลอดเวลาตามพฤติกรรมการดําเนินชีวิต และนําเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

กระบวนการจดจํา ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าวยังสามารถนํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
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เปล่ียนไปในอนาคตได้อีกด้วย ดังจะสรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการออกแบบส่ือบูรณาการ เพื่อประกอบ

ความเข้าใจ ดังภาพที่ 17 และจะแสดงผังวงจรการสร้างส่ือบูรณาการที่มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้

พัฒนางานออกแบบ หรือสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบส่ืออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ ดังภาพที่ 18 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนของกระบวนการออกแบบส่ือบูรณาการ 
 

จากการวิจัยครั้งนี้ ทําให้ผู้วิจัยค้นพบและสามารถสร้างหลักการในการตอบสนองต่อโจทย์ของ
การออกแบบสื่อบูรณาการโดยการนําแก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Essence) มาเป็นหลักในการเช่ือมโยง
ควบคู่ไปกับการสื่อสารคํามั่นสัญญาที่เป็นคุณค่าสําคัญลงในแบรนด์ (Brand Promise) และประโยชน์โดด
เด่น (Key Benefit/Unique Proposition) เพื่อส่ือผ่านไปยังผู้บริโภค/กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการนําเสนอผ่าน
ช่องทาง (Communication Channels/ Target Audience’s Contract Points) ที่เข้าถึงตามพฤติกรรม
และทัศนะคติของเขาภายใต้บุคคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) ดังจะแสดงในภาพที่ 18 และภาพที่ 
19 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 18 แผนผังแสดงหลักการออกแบบ/หลักการสร้างส่ือบูรณาการ 
 

แผนผังในภาพที่ 18 นี้เป็นแผนผังแสดงหลักการออกแบบที่จะสามารถช่วยใหเ้ราตรวจสอบ
กระบวนการสรา้งส่ือบูรณาการ โดยยึดตามส่ิงที่เราได้ทําการสรุปจากผลการวเิคราะห์วิจัยทางการตลาดและ
การสร้างแบรนด์ ดังไดก้ล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยยึดแกนหลักของแบรนด์ (Brand Essence/Concept) เปน็
แนวคิดใหญ ่ ซึ่งไม่ว่าแบรนด์จะทําการส่ือสารส่ิงใดๆในแนวทางเลือกหรือรูปแบบใดก็ตามจะต้องสะท้อน
กลับมาที่จุดน้ีเป็นสําคัญ จากน้ันขยายความไปสู่สาระที่เปน็คุณค่าสําคัญและประโยชน์อันโดดเด่นต่อกลุ่ม
ผู้บริโภค หรือผู้รับส่ือเป้าหมาย คือแบรนด์นี้ผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์ที่เหนือกว่าแบรนดอ์ื่นต่อเขาอย่างไร 
ประหน่ึงเป็นคํามั่นสัญญาที่ให้ตอ่กันไว ้

การส่ือสารด้วยช่องทางท่ีแม่นยําเหมาะสมที่สุดไปสู่กลุ่มเป้าหมายน้ัน จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยผลจากการศึกษาเชิงลึกที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกําหนดว่าจะใช้ส่ือชนิดใด ที่ไหน 
เมื่อไร อย่างไร และสื่อโดยรูปแบบการนําเสนอตามบุคลิกของแบรนด์ ซึ่งจากแผนผังในภาพที่ 19 นี้เป็น
ตัวอย่างการใช้งานวงจรการสร้างส่ือบูรณาการโดยใช้แบรนด์ “L’ESSENSE” ซี่งจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้บรรจุ
สาระเนื้อหาใจความจากการวิเคราะห์วิจัยดังนี้ วงที่ 1 Brand คือ L’ESSENSE แกนหลักหรือสาระสําคัญ
สูงสุดของแบรนด์คือ “Ultimate Cell Care” ขยายความมาเป็นวงที่ 2 คุณประโยชน์หลัก / จุดขายที่โดด
เด่น คือ “มีสารแกลลิคและเอลลาจิก ที่ช่วยลดระดับการถูกทําลายของดีเอ็นเอในเซลล์ร่างกายบางชนิดที่
ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะแก่ตัวลง และกลายเป็นเซลล์มะเร็ง” กล่าวคือประโยชน์ดังกล่าวนี้ จะสะท้อนกลับไป
ที่คําว่า “Ultimate Cell Care” ซึ่งหมายความว่า “ดูแลเซลล์อย่างสุดยอด” นั่นเอง ในวงถัดมาเป็นวงที่ 3 
คือการกําหนดประเภทและแยกประเภทของส่ือชนิดต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งส่ือเหล่านี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโจทย์จากสาระสําคัญที่ต้องการส่ือสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดต่างๆ เช่น การปรับกลยุทธ์ของคู่แข่ง กระแสสังคมที่มีผลต่อผู้บริโภคฯลฯ เป็นต้น และท้ายที่สุด
ของการนําเสนองานออกแบบที่ส่งผ่านส่ือในวงกลมชุดที่ 3 จะต้องมีการออกแบบโดยควบคุมภาพลักษณ์
และรูปลักษณ์ให้อยู่ภายในบุคลิกที่กําหนดไว้ของแบรนด์อย่างเข้มงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 แสดงผังแสดงหลักการใช้วงจรการสร้างส่ือบูรณาการ สําหรับนําไปใช้สร้างและพัฒนางาน
ออกแบบ 
 

จากบทสรุป เกี่ยวกับการวิจัยในภาพรวมที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสารและ
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากแผนผังแสดงหลักการใช้วงจรการสร้างส่ือ
บูรณาการ สําหรับนําไปใช้สร้างและพัฒนางานออกแบบ (ภาพที่ 19) ที่ผู้วิจัยได้คิดค้นโดยการปรับ/พัฒนา
ต่อยอดมาจากโครงสร้างการสร้างแบรนด์พื้นฐาน ทําให้ทราบถึงการปรับปรุงรูปแบบของงานออกแบบใน
ด้านต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และเพื่อใช้สําหรับเป็นแนวทางในการสร้างงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดในแง่มุมอื่นๆ หรืออาจสามารถนําไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีรูปแบบของงาน
ออกแบบ ดังน้ี 
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1. งานออกแบบตราสินค้า 
 

 
 
 

ภาพที่ 20  แสดงตัวอย่างการออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด 
 

จากผลสรุปแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับงานออกแบบตราสินค้าแบบน้ี เนื่องจากให้ความชัดเจนในชื่อแบรนด์ มีการเลือกใช้ตัวอักษรที่
อ่านง่าย บุคลิคลักษณะของแบรนด์ที่มั่นคงแต่ไม่แข็งกระด้างจนเกนิไป และมีกราฟิก (ภาพสัญลักษณ์) ที่เป็น
ตัวแทนของลักษณ์ผลลําไยเพื่อช่วยให้เกิดเอกลักลักษณ์สร้างความจดจําและส่ือถึงความเป็นธรรมชาติได้ 

 

2. งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบซอง (ซ้าย) และรูปแบบกล่อง (ขวา) 
 

จากงานออกแบบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ประกอบกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทางด้านการตลาด จึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่ม ได้แก่ กล่องสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ชนิดผง
และนํ้า (แบบซอง) ประมาณ 20 ซอง, ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ําพร้อมดื่มในรูปแบบขวดและผลิตภัณฑ์ชนิดผง
สําหรับชงด่ืมโดยบรรจุในขวดทรงกระบอก โดยบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดทั้งประเภทพร้อมดื่มและชงดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยมีแนวคิดในการออกแบบดังนี้ ชนิดกล่องเป็นกระดาษเคลือบมัน ให้ความรู้สึกป้องกัน
ความชื้นและสร้างความรู้สึกมีค่า ราคาสูง ชนิดขวดพร้อมดื่มและขวดทรงกระบอก (กระปุก) ชนิดชง ใช้การ
พิมพ์ลายกราฟิกลงบนฟิล์มหดรัด (Shrink Film) ที่ห่อหุ้มรวมทั้งฝาของบรรจุภัณฑ์ โดยเมื่อผู้บริโภคจะใช้
ผลิตภัณฑ์จึงจะตัดหรือฉีกแผ่นฟิล์มหุ้มนี้ออกและจึงจะสามารถเปิดฝาเพื่อบริโภคได้ 

3. งานออกแบบส่ือโฆษณาโทรทัศน์ 
งานออกแบบส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์นี้ นําเสนอคุณประโยชนข์องผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ซับซ้อนเน่ืองจากบทสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะวา่จะต้องส่ือสารอย่างชัดเจน 
และมีความน่าเช่ือถือ เรื่องราวและวิธีการนําเสนอจึงใช้วิธีการนําเสนอผ่านตวัละครซึ่งเปรยีบเสมือนเป็นผู้นํา
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ทางความคิด (Thought Leader) แก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายและอาศัยการใช้เทคนิคสร้างภาพกราฟิก
แอนิเมชั่นบางส่วนมาช่วยในการอธิบายเรื่องราวที่ไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นด้วยภาพปกติได ้

 

เรื่องที่ 1: “The Doctor” เรือ่งย่อ: เช้าวันหนึ่ง ชายท่าทางทะมัดทะแมงกาํลังออกกําลังกาย 
หลังจากการออกกําลังกาย เขาเดินเข้าไปในครวัเพื่อเตรียมเครือ่งดื่ม ขณะนั้นเขาเอื้อมมือผ่านขนมปัง 2 แถว 
โดยที่มีหนึง่แถวห่อหุ้มอย่างดีดว้ยฟิล์มถนอมอาหาร เราจะเหน็ได้ว่าขนมปงัแถวที่ไม่ได้รับการห่อมรีาขึ้น เขา
เอื้อมมือไปตดัผงลําไยสกัดจากขวด “L’ESSENSE” เทลงในนํ้าเย็นในแกว้ใส เขายกนํ้าที่ชงนั้นดื่มอย่างสดชื่น 
หลังจากน้ันก็แต่งตัว เขาเอื้อมมือไปหยิบหูฟงัของแพทย์ (Stethoscope) พร้อมออกไปทาํงาน ทําให้เรารู้ว่า
ที่จรงิเขาเป็นนายแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือโฆษณาโทรทัศน์  
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เรื่องที่ 2: “The Photographer” เรื่องย่อ: สําหรับหญงิสาวที่มีอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพ การ
สร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพที่มคีวามหลากหลายของเธอทําให้เธอต้องเดินทางไปยังทีต่่างๆ เธอจงึต้องดูแล
ตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกโยคะ หรือการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เธอเข้าครัวเตรยีมสลัดพร้อมกบัดื่ม “L’ESSENSE” เครื่องดื่มเพือ่สุขภาพลําไยสกัดที่จะสามารถช่วยดูแล
สุขภาพของเธอได้ลึกถงึระดับเซลล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือโฆษณาโทรทัศน์  
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4. งานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์  
4.1 Magazine: Advertisement มีการนําเสนอ 3 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางจะมีการ

เน้นการนําเสนอที่ต่างกัน ได้แก่ 
4.1.1 แบบที่ 1 นําเสนอผลิตภัณฑ์เป็นภาพหลัก โดยมีภาพคนออกกําลังกาย (รัก

สุขภาพ) เป็นภาพเบ้ืองหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอผลิตภัณฑ์เป็นภาพหลัก 
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4.1.2 แบบที่ 2 นําเสนอพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภค/กลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอพฤตกิรรมเป็นภาพหลัก 
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4.1.3 แบบที่ 3 สาระของประโยชน์และคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์มานําเสนอในเชิง
อุปมาอุปมัย หรือ Analogy โดยเปรียบเทียบอาหารเหมือนคนหรือสุขภาพของคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอประโยชน์และคุณสมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แบบที่ 1 
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ภาพที่ 27  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอประโยชน์และคุณสมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แบบที่ 2 
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ภาพที่ 28  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอประโยชน์และคุณสมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แบบที่ 3 
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ภาพที่ 29  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอประโยชน์และคุณสมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แบบที่ 4 
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ภาพที่ 30  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอประโยชน์และคุณสมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แบบที่ 5 
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ภาพที่ 31  แสดงตัวอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการโฆษณา เน้นการนาํเสนอประโยชน์และคุณสมบัติ
เด่นของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แบบที่ 6 
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ภาพที่ 32  ตัวอย่างการปรับงานออกแบบโฆษณาเป็นแบบหน้าคู่  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 การออกแบบงานโฆษณาโดยการนํางานโฆษณามาประกบกับบทความที่เขียนขึน้เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของลําไยสกัด โดยไม่กล่าวถงึชื่อผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ เพื่อตอ้งการให้ผู้อ่านไดร้ับ
ความรู้ ข่าวสารและคุณประโยชน์ที่ได้จากสินค้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 

4.2 Print: Poster การออกแบบโปสเตอร์หรือใบปิดขนาดใหญ่ ใช้หลักการสร้างภาพและ
ข้อความที่เด่นชัด สามารถทําให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มตัวอย่างนึกถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ “L’ESSENSE” ด้วย
ภาพเดียวกันกับชิ้นงานโฆษณาชิ้นอื่นๆ รวมถึงภาพผลิตภัณฑ์และตราสินค้าจะต้องเห็นชัดเจนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34  แสดงป้ายโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาหน้าเค้าเตอร์ชาํระสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  แสดงป้ายโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาหน้าร้านขายยาหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  
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  4.3 Ponti of Purchase: Shelf Talker ส่ือโฆษณา ณ จุดขาย เป็นส่ือโฆษณาขนาดเล็ก
เพื่อสร้างจุดสนใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคหรือช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส่ือชนิดนี้จะช่วยเตือนและช่วย
จดจํานึกถึงแบรนด์และช่วยในการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายนั้นๆ งานออกแบบชิ้นนี้ใช้ภาพของผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้า (Logo) รวมถึงสโลแกนอย่างชัดเจน เพื่อการจดจําบนพื้นที่จํากัด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 36  แสดงป้ายโฆษณาขนาดเล็ก หรือส่ือโฆษณา ณ จดุขาย (Shelf Talker) 
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4.4 Internet: Webpage ในยุคปัจจุบันเว็บเพจมีความจําเป็นเนื่องจากผู้บริโภคต้องการ
สืบหาข้อมูลของสินค้าด้วยตัวเองในเวลาและความสะดวกที่มีอย่างจํากัด การออกแบบภาพของเว็บเพจใช้
หลักการเดียวกันกับส่ือโฆษณาอื่นๆ คือ ชัดเจน ตรงไปตรงมา ดูง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37  แสดงตัวอย่างรูปแบบของหน้าเว็บเพจเพือ่การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



117 

4.5 Event ผลิตภัณฑ์ตรา “L’ESSENSE” จะแสดงรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยรวมในแง่
ของการให้ความรู้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การจัดบูธแสดงสินค้าและสาระสําคัญต่างๆ ของแบ
รนด์และผลิตภัณฑ์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งยังสามารถเชิญชวนให้เชื่อถือ มั่นใจได้ด้วยพนักงานที่มีความรู้ที่จะคอย
ตอบคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึง
การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมแบรนด์สามารถมีทั้งแนวทางการจัด Exhibition, Booth เฉพาะตัวในงาน
แสดงสินค้าหรือในศูนย์การค้าหรือจัดเป็นกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เน้นด้านสุขภาพ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38  แสดงตัวอย่างรูปแบบการจดัแสดงบูธสินค้าของผลติภัณฑ์ลําไยสกัด ณ ศูนย์การค้าหรือพื้นที่
แสดงสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39  แสดงตัวอย่างป้ายโฆษณาแบรนดสิ์นค้า “L’ESSENSE” ที่เข้าร่วมกับกิจกรรมตา่งๆ ของสังคม 
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4.6 Ambient งานออกแบบโดยใช้พื้นที่และสภาพแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทําให้เกิดความ
น่าสนใจในตัวอย่างงานออกแบบ (ภาพซ้าย) เป็นการสร้างตัวผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดท่ีใหญ่กว่าของจริงมากๆ 
และนําไปจัดวางในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาพลุกพล่าน ด้วยแนวคิดที่ว่า “วางแปลกที่” ส่วนอีกหนึ่ง
ตัวอย่าง (ภาพขวา) คือใช้ประโยชน์จากสภาพที่แท้จริงของพื้นที่แล้วปรับงานออกแบบให้ได้ประโยชน์จาก
พื้นที่นั้นให้มากที่สุด เช่น เมื่อมองจากมุมหนึ่งเราจะเห็นเป็นขวดแต่เมื่อเราเดินขึ้นไปบนบันได เราจะเห็น
ข้อความที่เป็นสาระของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นบันได เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40  แสดงตัวอย่างการโฆษณาบนพื้นทีแ่ละสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทําให้สินค้ามีความน่าสนใจ 
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4.7 Sponsorship โดยการนําตราสินค้าหรือภาพผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่สโลแกนเข้าไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ เช่น สนันสนุนเส้ือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน จัดทําอุปกรณ์การกีฬาสําหรับทีมแข่งขันต่างๆ หรือสําหรับนักกีฬาในโรงเรียน
ต่างๆ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41  แสดงตัวอย่างการนําตราสินค้าหรอืภาพผลิตภัณฑ์ เข้าไปประยกุต์ใช้กับกจิกรรมเพื่อสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ 
 

จากการวิจยั “การออกแบบส่ือนิเทศศิลป์บูรณาการ” สามารถช่วยสร้างแบรนด์ใหก้ับผลิตภัณฑ์
น้ําตาลลําไยได้ นอกจากนี้ยังพบว่า การออกแบบส่ือบูรณาการสําหรับผลิตภัณฑ์ใดกต็ามจะต้องศึกษาวิจยัให้
ได้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการตลาด การสร้างแบรนด ์และการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์
นั้นๆ จึงจะสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างถกูต้องแม่นยํา การแก้ไขปญัหา
อย่างยัง่ยืน คือ การตอบสนองต่อโจทย ์ เป็นการบรูณาการตลอดกระบวนการ ไม่ใช่เป็นการบรูณา การ
เฉพาะในเรือ่งของการออกแบบส่ือเท่านั้น โดยการนําเอาวิธกีารสร้างแนวคดิแบบรวบยอด (Concept) ของ
ผลิตภัณฑ์มาเพื่อส่ือสารคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และนําเสนออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการจดจํา ทั้งนีย้ังสามารถน้ากระบวนการดังกล่าวมาปรับปรงุให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไปในอนาคตได้อีกดว้ย หรือสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบส่ืออื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยทําให้ทราบว่าการส่ือสารเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ลําไย

สกัด ควรทําการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจใน 3 ระดับ มีดังนี้คือ 
1. คุณค่า คุณประโยชน์ของลําไยสกัดและสารประกอบทั้งโดยรวมและเชิงลึก 
2. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดที่เป็นตราสินค้าของเรา 
3. คุณค่าของลําไยในสถานะและศักยภาพเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับนําไปผลิตเป็นลําไยสกัด 

(สารสกัดสําคัญ) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งการส่ือสารการรับรู้ทั้ง 3 ระดับนี้ จะเป็นการบูรณาการการรับรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับใน

ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดและส่งผลต่อการแก้ปัญหาให้สภาวะลําไยล้นตลาด นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่ค้นพบจากลําไย
สกัดซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีส่วนช่วยในการนําไปพัฒนางานเพิ่มเติมได้คือ 

1. สามารถดูแลสุขภาพระดับเซลล์ (The Ultimate Cell Care) ซึ่งสามารถดูแลได้ทุกอณูของ
ร่างกายและลึกซึ้งถึงหน่วยที่เล็กที่สุด 

2. ชะลอดีเอ็นเอในเซลล์จากการแก่ตัว (Anti-aging) จําเพาะเจาะจงถึงความพิเศษที่เฉพาะตัว
ไม่เหมือนใคร 

3. ชะลอการแก่ตัวของเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็ง ความต้องการ (Need) หรือปัญหา 
(Problem) ที่กลุ่มเป้าหมายระลึกถึงห่วงใย 

ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยภายใต้ระยะเวลาอันจํากัด จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ
เหมาะสมกับงานวิจัยเพียง 10 ท่านเท่านั้น มิได้ทําการสํารวจตลาดและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง 
ดังนั้นหากผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อในประเด็นนี้หรือประเด็นอื่นที่น่าสนใจสามารถนําไปพัฒนางานต่อโดย
การเจาะจงกลุ่มเป้าเหมายพร้อมทําการสํารวจในประเด็นนั้นๆ เพื่อผลที่ถูกต้องตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น โดย
ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าหากผู้ที่สนใจกระบวนการสร้างส่ือบูรณาการได้ลองทําตามขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบส่ือบูรณาการ (ภาพที่ 17) หรือแผนผังแสดงหลักการใช้วงจรการสร้างส่ือบูรณาการ (ภาพที่ 19) 
แล้วจะสามารถช่วยสร้างแบรนด์สําหรับผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไยได้ รวมไปถึงเป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับการ
ออกแบบเลขนศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ได้ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โครงการวิจยัเร่ือง “การออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์: กรณีศึกษานํ้าตาลลําไย” 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
****************** 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย ลงใน        ตามสภาพความเป็นจรงิ 
 
1.  ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นกลุ่มผู้เชีย่วชาญทางด้าน 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด    
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์    
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
 
2. ข้อมูลส่วนตวั 
 2.1 เพศ   ชาย    2.2 อาย ุ   15 - 25 ป ี  26 -35 ป ี
   หญิง     36 – 45 ปี  46 – 55 ป ี
        56 – 65 ปี  66 ปขีึ้นไป 
 
 2.3 ตําแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ ...............................................................................................     
      
 2.4 อายกุารทํางาน (อายกุารทาํงานตามขอ้ 2.3) 
     น้อยกว่า 1 ป ี   1 – 5 ปี 
     6 – 10 ป ี   11 – 15 ป ี
     มากกว่า 15 ป ี
 
 2.5 ระดับการศึกษา 
   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
 2.6 ประวัติการทํางาน 
        .................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (2555) 

กรณีศึกษาน้ําตาลลําไย จากงานวิจัย โครงการการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึก การศึกษาวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ และรูปแบบธุรกิจการลงทุนของผลิตภัณฑ์น้ําตาลลําไย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กล่าวถึง
ปัญหาหรือปัจจัยทางด้านการตลาด แม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแล้วก็ตาม  การ
ดําเนินการเพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมของธุรกิจลําไย โดยเฉพาะ “ลําไยสกัด” นั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่และยัง
ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่ายในการที่จะสร้างจุดยืนทางการตลาดหรือช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการหาแนวทางทางการตลาดและการสร้างแบรนด์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลําไยสกัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการสรุปแนวทางทางการตลาดที่ได้จากการวิจัยทางการตลาดเบ้ืองต้น ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 แนบท้ายแบบสอบถามเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทําความเข้าใจเบ้ืองต้นก่อนการ
ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 

1. ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรต่อแนวทางทางการตลาดในปัจจุบัน (โปรดแสดงความคิดเห็น) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรต่อวิธีการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด (โปรดแสดงความคิดเห็น) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3. ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรตอ่วิธีการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด (โปรดแสดงความคิดเห็น) 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
4. ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรต่อการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 งานออกแบบและความพึงพอใจท่ีมีต่องานออกแบบ (ผู้วิจัยจะใช้งานออกแบบประกอบการ
สัมภาษณ์ด้วย) 
 ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบสื่อนิเทศศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์ ไว้หลักๆ 3 ชิ้นงานได้แก่ 
โลโก้หรือตราสินค้า (3 รูปแบบ), บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดผงชงดื่ม (4 รูปแบบ) และส่ือ
ภาพยนตร์โฆษณา (2 แนวทางเลือก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทิศทางหรือแนวทางในการออกแบบสื่อนิเทศ
ศิลป์บูรณาการเพื่อการสร้างแบรนด์อย่างเหมาะสม  

1. โลโก้หรือตราสินค้า (3 รูปแบบ) ชื่อ: L’essence  อ่านว่า : เลอซองส์  
    ที่มา: มาจากคําว่า Longan Essense โดยนําเอาตัวอักษร L มาผนวกกับคําว่า Essence 

สะกดให้เป็นภาษาฝรั่งเศษเพื่อแปลว่า “สาระสําคัญ” 
 

รูปแบบที่ 1    
 
 
 
 
 

รูปแบบที่ 2   
 
 
 
 
 

รูปแบบที่ 3 
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รูปแบบที่ 1    
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลําไยสกัด ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 
คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจ 

งานออกแบบโลโก้ รูปแบบท่ี 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของชื่อ (ในเชิงงานออกแบบ)      
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน      
3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์      
7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย      
8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย      
9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์      

 
2. โลโก้หรือตราสินค้ารูปแบบที่ 1 นี้ ควรมีการปรับปรุงส่ิงใดบ้างอย่างไร 
....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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รูปแบบที่ 2   
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลําไยสกัด ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 
คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจ 

งานออกแบบโลโก้ รูปแบบท่ี 2 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของชื่อ (ในเชิงงานออกแบบ)      
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน      
3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์      
7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย      
8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย      
9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์      

 

2. โลโก้หรือตราสินค้ารูปแบบที่ 1 นี้ ควรมีการปรับปรุงส่ิงใดบ้างอย่างไร 
....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130 

รูปแบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลําไยสกัด ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ 
งานออกแบบโลโก้ รูปแบบท่ี 3 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของชื่อ (ในเชิงงานออกแบบ)      
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและรูปแบบของงาน      
3. ความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบของงาน      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. สื่อสารและเหมาะสมกับแบรนด์      
7. สื่อสารและเหมาะสมท้ังแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย      
8. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย      
9. มีความเหมาะสมในการนํามาใช้สร้างแบรนด์      

 

2. โลโก้หรือตราสินค้ารูปแบบที่ 1 นี้ ควรมีการปรับปรุงส่ิงใดบ้างอย่างไร 
....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  
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 2. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑล์ําไยสกัดชนิดผงชงด่ืม (4 รูปแบบ)  มีลักษณะเป็นซองผนกึ
ขอบโดยรอบ ใช้วัสดุกันน้ํา (กนัชื้น) เช่น กระดาษเคลือบ หรอืฟรอยซ์บรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดผงและชนิดนํ้า 
ในขนาดบรรจุ 8 กรัม 
 
รูปแบบที่ 1     รูปแบบที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบที่ 3     รูปแบบที่ 4 
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รูปแบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ใน
กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ 
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 1 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
    (ผู้รักสุขภาพ) 

     

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจัดองค์ประกอบได้เหมาะสม      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สามารถสื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้      
7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม      
8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต      

 

2. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดผงชงด่ืมรูปแบบที่ 1 นี้ ควรมีการปรบัปรุงส่ิงใดบ้าง
อย่างไร.............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ใน
กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ 
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 2 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
    (ผู้รักสุขภาพ) 

     

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจัดองค์ประกอบได้เหมาะสม      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สามารถสื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้      
7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม      
8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต      

 

2. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดผงชงด่ืมรูปแบบที่ 2 นี้ ควรมีการปรบัปรุงส่ิงใดบ้าง
อย่างไร.............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134 

รูปแบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ในกลุ่ม
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 

คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ 
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 3 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
    (ผู้รักสุขภาพ) 

     

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจัดองค์ประกอบได้เหมาะสม      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สามารถสื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้      
7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม      
8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต      

 

2. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดผงชงด่ืมรูปแบบที่ 3 นี้ ควรมีการปรับปรุงส่ิงใดบ้าง
อย่างไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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รูปแบบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ท่านคิดว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบที่ 4 มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด ในกลุ่ม
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพหรือไม่อย่างไร  

 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ 
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบท่ี 4 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
    (ผู้รักสุขภาพ) 

     

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการจัดองค์ประกอบได้เหมาะสม      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สามารถสื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้      
7. การเลือกใช้สีและรูปแบบของงานมีความเหมาะสม      
8. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในด้านการผลิต      

 

2. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดชนิดผงชงด่ืมรูปแบบที่ 4 นี้ ควรมีการปรบัปรุงส่ิงใดบ้าง
อย่างไร.............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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 3. สื่อภาพยนตร์โฆษณา (2 แนวทางเลอืก)  
          แนวทางเลือกที่ 1: เป็นแนวทางที่นําเสนอจากบทสรุปทางการตลาดเบื้องต้น โดยใช้

ผู้เชี่ยวชาญนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา โดยมี Concept คือ “ของดีจากผู้รู้” 
Mood&Tone มีความน่าเช่ือถือ มีหลักการ ใช้ผู้นําเสนอ (Presenter) เป็นผู้รู้ในกรณีนี้คือ นายแพทย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. ท่านคิดว่ารูปแบบส่ือภาพยนตร์โฆษณา แนวทางเลือกที่ 1 มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด หรือไม่อย่างไร 
คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจ 

สื่อภาพยนต์โฆษณา แนวทางเลือกท่ี 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. สื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
2. รูปแบบของสื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับ   
    กลุ่มเป้าหมาย  (ผู้รักสุขภาพ) 

     

3. มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สามารถสื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้      
7. การนําเสนอและเรื่องราวของงานมีความเหมาะสม      
8. เป็นสื่อฯ ท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมยอดขาย      
9. เป็นสื่อฯ ท่ีมีส่วนช่วยสร้างความจดจําให้กับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
10. เป็นสื่อฯ ท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ      

 

 2. ข้อดีและข้อเสียของส่ือภาพยนตร์โฆษณา แนวทางเลือก 1  ที่ควรปรับปรงุแก้ไขเพือ่เป็น
แนวทางในการออกแบบมีประเด็นในเรื่องใด อย่างไรบ้าง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม........................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



138 

แนวทางเลือกที่ 2: เป็นแนวทางที่นําเสนอส่ิงที่ทําให้เกิดสารก่อมะเร็ง และวิธีการป้องกันกําจัด
ในเบื้องต้น โดยมี Concept คือ “หยุดแก่ หยุดมะเร็ง” Mood&Tone = เป็นมิตร สนุกสนาน ใช้ผู้นําเสนอ 
(Presenter) เป็นตัวแทนผู้บริโภคทันสมัยทั่วไป 
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 1. ท่านคิดว่ารูปแบบส่ือภาพยนตร์โฆษณา แนวทางเลือกที่ 2 มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด หรือไม่อย่างไร 
คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย × ลงในตารางเพื่อเลือกระดับความพึงพอใจ 

 
ความพึงพอใจ 

สื่อภาพยนต์โฆษณา แนวทางเลือกท่ี 1 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. สื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
2. รูปแบบของสื่อภาพยนต์โฆษณามีความเหมาะสมกับ   
    กลุ่มเป้าหมาย  (ผู้รักสุขภาพ) 

     

3. มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
4. ง่ายต่อการจดจําและทําความเข้าใจ      
5. สามารถสื่อสารและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รักสุขภาพ)      
6. มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้      
7. การนําเสนอและเรื่องราวของงานมีความเหมาะสม      
8. เป็นสื่อฯ ท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมยอดขาย      
9. เป็นสื่อฯ ท่ีมีส่วนช่วยสร้างความจดจําให้กับผลิตภัณฑ์ลําไยสกัด      
10. เป็นสื่อฯ ท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ      

 

 2. ข้อดีและข้อเสียของส่ือภาพยนตร์โฆษณา แนวทางเลือก 2  ที่ควรปรับปรงุแก้ไขเพือ่เป็น
แนวทางในการออกแบบมีประเด็นในเรื่องใด อย่างไรบ้าง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
จากงานออกแบบในตอนที่ 3 ท่านคิดว่ารูปแบบของงานออกแบบในภาพรวมน้ันมีส่วนช่วยใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยสกัดได้มากน้อยเพียงใด หรืออาจจะต้องปรับปรุงส่ิงใดเพิ่มเติมบ้างเพื่อสําหรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของงานออกแบบสื่อนิเทศศิลป์เพื่อการสร้างแบรนด์ต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
คุณวรวัฒน์ ศรยีุกต ์
ตําแหน่งปัจจุบนั:  ผู้อํานวยการด้านกลยุทธก์ารตลาด 
   บริษทัน้ําตาลมติรผล จํากัด 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ ์

(International Economics), 1986 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ,์ 1992 
 

คุณวรวรินทร์ แสนพูลทรัพย ์
ตําแหน่งปัจจุบนั:  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท MSC MARKETING, THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
 

คุณอัจฉรา เจยีมถาวร 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  กรรมการผู้จัดการ 
                          บริษทั บูโอโน่ (ประเทศไทย) จาํกัด ผู้ผลิตอาหารขนมหวาน พร้อมรับประทาน
   แช่แข็ง ไอศกรมีและผลิตภัณฑ์ ส่งออก 
วุฒิการศึกษา:  2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2539 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

คุณปุญญวี นิกรกิติโกศล 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
   บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จํากัด (มหาชน) 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรีบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั (ABAC) 
   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั (ABAC) 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ 
คุณนําผล ฉันทธนากร 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  Strategic Planning Manager // BBDO ad agency 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี บรหิารสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์

(Bachelor in business administration, Major in Marketing, 
Thammasart University) 
ปริญญาโท การตลาดการส่ือสารครบวงจร (Master of Art in Marketing 
Communication, Stuart Graduate School of Business, Illinois 
Institute of Technology) 

 
คุณสุรดิษ ลีเศรษฐเลิศ 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  Strategic Planning Manager ที่ Leo Burnett 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรีสาขาการบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ (ABAC) 

ปริญญาโทสาขาการตลาดพาณิชย ์(Master of Commerce in Marketing) 
University of New South Wales, Australia 

 
คุณภัทรณดา วิวัฒนบวรวงศ์ 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  Strategic Planning Manager // McCann Ericson ad agency 
วุฒิการศึกษา:  ....................................................................... 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
คุณพัฒน์ เศวตามร ์
ตําแหน่งปัจจุบนั:  Creative Director I+DRAFT FCB 

BDF (Thailand) EUCERIN 
วุฒิการศึกษา:  ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

 
คุณธนา อุทัยสินธุเจรญิ 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  Creative Ass.CD ASATSU Thailand 

Freelance film director 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์ 
ตําแหน่งปัจจุบนั:  Executive Creative Director/Lowe and Partners 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ ์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล 
เกิดวันที่   
ที่อยู ่
 
 
โทรศัพท ์
  
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2525 
 
     พ.ศ. 2554                   
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2525-2526 
 
     พ.ศ. 2526-2527 
 
     พ.ศ. 2527-2530 
 
     พ.ศ. 2530-2533 
 
     พ.ศ. 2533-2536 
 
     พ.ศ. 2536-2539 
 
     พ.ศ. 2551-2553 
 
     พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน 
 
     พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
 
 

นาย สมเจตน์ บุญวิทย ์
7 ธันวาคม 2502 
53/26 ซอยศุภราช 1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรงุเทพมหานคร 10400 
081-646-7314 
 
 
สําเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
 
Art Director 
บริษทั เท็ดเบทส์ ประเทศไทย จํากัด 
Graphic Designer 
บริษทั Graphic Communication Group ประเทศสิงคโปร ์
Art Director 
Ted Bates Pte. Ltd. Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
Senior Art Director 
Spa Advertising Co. Ltd. 
Creative Director 
Lintas Worldwide Co. Ltd. 
Vice President (Creative) 
Amirati Puris Lintas Co. Ltd. 
Executive Creative Director 
TBWA Thailand Co. Ltd. 
Television Commercial Film Director 
Freelance 
Assistant Managing Director 
Buono Thailand Co. Ltd. 
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     พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
 
     พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
 
     พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 
 
 
     พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
      
      
 
 

Graphic Designer / Packaging Designer 
Freelance 
Photographer 
Freelance 
Special Lecturer 
- Bangkok University 
- Hwa Chiew Chalermprakiat University 
Advertising Consultant 
Mitr Phol Group of Company 
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