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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม  และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของไอศครีมแท่งแม็กนั่ม  

วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มด้วยการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ต่างๆ ที่มีการกล่าวถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของตราสินค้าดังกล่าว ส่วนที่สอง เป็นการส ารวจประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 200 คน ผ่านรูปแบบออนไลน์กับผู้ที่เคย
ได้รับการสื่อสาร การตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือ 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือวัดประสิทธิผลของการสื่อสารต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารการตลาดโดยการสร้างการจดจ าให้เกิดขึ้นกับผู้ รับสาร คือ 
เนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในการสื่อสารการตลาด เช่นการโฆษณาโทรทัศน์ การถ่ายภาพแฟชั่นใน
นิตยสาร การสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นเพ่ือสร้างการจดจ าให้กับผู้บริโภคเป้าหมาย การจัดตั้งตู้
ไอศครีมของไอศครีมแม็กนั่มตามร้านค้าสะดวกซื้อโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างความโดดเด่นจากคู่แข่ง 
และในส่วนของสื่อออฟไลน์ (Offline) เป็นการตอกย้ าเพ่ือส่งเสิรมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ให้กับตราสินค้า โดยการสื่อสารออฟไลน์นี้เป็นการสื่อสารออกไปในวงกว้าง หรือเป็น Mass 
Media ท าให้คนส่วนใหญ่ที่รับสื่อนั้นรับรู้ถึงคุณค่าของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้ มีความ

                                                           
1
 นักศึกษามหาบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2
 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มั่นใจในคุณภาพของสินค้า มีความคุ้มค่าเมื่อได้ซื้อทาน มีรสชาติอร่อย ซื้อแล้วไม่ผิดหวังซึ่งเมื่อมี
รสชาติออกมาใหม่จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายติดตาม  
 

นอกจากนั้นในด้านสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าไม่ได้เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการ
สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าเพียงอย่างใด แต่เป็นปัจจัยที่ท าให้ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มมี
ชื่อเสียง เป็นกระแสในสังคม สร้างความสนใจและติดตามจากผู้บริโภคเป้าหมายได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์จากผลของการศึกษาได้ว่าหากขาดการสื่อสารแบบ
ออฟไลน์ภาพลักษณ์ก็จะไม่มี แต่หากขาดสื่อออนไลน์ กระแสของตราสินค้าก็จะไม่เกิด ทั้งนี้การ
เลือกเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการสื่อสารต้องย้อนกลับมามองวัตถุประสงค์ของการสื่อสารว่าต้องการ
สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือต้องการให้เกิดเป็นกระแสภายในระยะเวลารวดเร็ว  โดย
แนวทางของการศึกษานี้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพ่ือภาพลักษณ์ของตราสินค้า องค์กร หรือธุรกิจอ่ืนๆ ได ้
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาด, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, ไอศครีมแท่งแม็กนั่ม, สร้างกระแสกับสื่อ
ออนไลน์, สร้างภาพลักษณ์ด้วยสื่อออฟไลน์ หรือสื่อดั้งเดิม 
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Abstract 

 The purpose of Independent Study is 1) To study Integrated Marketing 
Communication Strategy for Image building of Magnum ice-cream 2) To study 
effectiveness of Integrated Marketing Communication through building brand 
image of Magnum ice-cream  

 The study is divided into 2 sections; first is study of Integrated Marketing 
Communication (IMC) strategy for Image building of Magnum ice-cream, which 
data has been integrated from various source that mentioned about all kinds of 
Integrated Marketing Communication (IMC) of Magnum brand such as document, 
magazines, newspaper, website, etc. The second part of study is to measure the 
effectiveness of using Integrated Marketing Communication (IMC) to build brand 
image of Magnum ice-cream by collecting questionnaires from 200 respondents 
within Bangkok Metropolitan Region, who has been aware of Magnum marketing 
communication in either one of the channel or platform, in order to measure the 
effectiveness of brand image communication. The result from hypothesis 
experiments show that marketing content is a communications tools which can 
created brand awareness among target consumer, even by installing Magnum ice-
cream freezer especially in convenience stores in order to differentiate product 
from exiting competitors. Offline marketing activities is a mass media which help 
emphasize on brand image and trustworthiness which consumer can perceive 
brand value, product quality, purchase  value a pleasant taste of Magnum ice-
cream, which created good experience and can easily arouse the market when 
brand introduce new flavor. Online media cannot directly help promote brand 
image but it’s significant in terms of making brand famous and created social 
impact for Magnum ice-cream. The impact of Magnum can draw attention and 
interest for certain period of time. In conclusion, without using offline media, the 
brand image will not happen. At the same time, without using online media, 
social impact of Magnum will not exist as well. Thus, brand has carefully select 
the most suitable communications tools by looking at the purpose of each 
communication whether to build brand image or created social impact in a short 
period of time.  
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 The method of this study is to use as a guideline to improve Integrated 
Marketing Communication (IMC) for building image of other brand, corporate or 
other business 

 

Keywords: IMC, Integrated Marketing Communication, Image Building, Brand image, 
Magnum ice-cream 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ในค าจ ากัดความของสมาคมตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Marketing 
Association) การตลาด คือ กระบวนการวางแผนการส่งเสริมการตลาดและการจัดจ าหน่ายเพ่ือ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร(ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2544: 1) ดังนั้นในทุกธุรกิจต้องอาศัยการตลาด
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการท าธุรกิจคือสร้างรายได้ผลก าไรและมีความน่าเชื่อถือในตลาดเพ่ือ
ความมั่นคงทางธุรกิจที่จะสืบเนื่องต่อไปในอนาคตแน่นอนว่าธุรกิจจะคงอยู่ไม่ได้หากไม่เกิดการ
ปรับตัวหรือทันกระแสปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอีกนัยหนึ่งคือการตลาดนั้นต้องมีการบริหารจัดการอยู่
เสมอเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ โดยปัจจัยส าคัญของการตลาดนั้น มี
องค์ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สภถานที่จัดจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสิรมการขาย (Promotion) แต่ปัจจุบัน ส่วนประสมทางการตลาดเพียงเท่านี้ไม่อาจก่อให้เกิด
การซื้อได้ในทันที หรือสร้างความเหนือกว่า และโดดเด่นกว่าจากคู่แข่งได้ ทั้งนี้จึงต้องอาศัยกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการตลาดอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของทุกธุรกิจ ดังนั้นทุก
วันนี้การแข่งขันเพียงกลยุทธ์การตลาดอาจไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ โดยมองกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้รับสารที่มีโอกาสมาเป็นลูกค้าของเราได้ในอนาคต อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และ
อุปกรณ์การรับส่ง เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคอย่างมาก เพราะตอนนี้ไม่ว่าใครจะซื้อ
อะไรสักชิ้น หรือเข้าไปใช้บริการร้านไหนสักแห่ง ขั้นตอนที่เพ่ิมเข้ามาก่อนการตัดสินใจใช้บริการ 
คือการส ารวจข้อมูล (Search Engine) หรือการส ารวจความคิดเห็น (Review) จากกระทู้บน
เว็บไซต์ต่างๆ ก่อนการเข้าใช้บริการแทบทั้งนั้น เพราะด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีความ
เหมาะสมด้านเวลาในการเข้าใช้ค้นหาข้อมูล ดังนั้นในยุคของข้อมูลข่าวสาร กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) คือการแข่งขันและแย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการรับรู้และจดจ าของผู้บริโภคนั่นเอง  ในหลายธุรกิจและหลายสินค้าพยายาม
น าเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ออกสู่สาธารณะอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เกิดการจดจ า เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้า
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หรือธุรกิจซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในอนาคตซึ่งเมื่อการแข่งขันทางกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเข้มข้นมากเท่าไหร่ผู้บริโภคยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นเช่นทางด้านข้อมูลข่าวสาร การ
บริการณจุดขาย การบริการหลังการขาย ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่นักการตลาดต้องหันมาสนใจมากขึ้นเพราะ
ผู้บริโภคจะเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยาวนาน ดังกรณีศึกษา
ที่ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาคือตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย 
เทรดดิ้ง จ ากัด ผู้ผลิตไอศครีมรายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีรายได้มากกว่า 5พันล้านยูโรต่อปีซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้นอยู่ในกลุ่มวอลล์ ผู้จ าหน่ายไอศครีมที่มีการวางจ าหน่ายกว่า  40 
ประเทศทั่วโลกภายใต้ชื่อเรียกที่ต่างกันไป วอลล์น าความสุขและความอร่อยมาสู่คนนับล้านใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และถือเป็นผู้น าตลาดไอศครีมตลอดการในประเทศไทยกว่า 26 ปี 
แม็กนั่มเป็นไอศครีมแท่งตัวแรกท่ีท าข้ึนส าหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ปัจจุบันแม็กนั่มเป็นแบรนด์ชั้นน า
ระดับโลกที่มียอดขายถึง 1 พันล้านแท่งต่อปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 แม็กนั่มก็ท าปรากฎการณ์ที่
เรียกว่า “ฟิน” ให้โด่งดังขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการช่วยในการส่งเสริม
การขายและสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าและผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ที่
ได้รับจนกลายเป็นกระแสฟินที่ยาวนานและสร้างยอดขายกว่า 6.5 ล้านแท่งภายใน 6 เดือน รวม
มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท (แม็กนั่มคาเฟ่ใหญ่ที่สุดในโลกกลางกรุง, 2557) ด้วยความส าเร็จจาก
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่น าหลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์
เข้ามามีส่วนช่วยสร้างกระแสให้เกิดขึ้น จนประสบความส าเร็จอย่างมาก ด้วยการเปลี่ยนกระแส
จาก Word of Mouth เป็น Word of Mouse กล่าวคือการกดคลิกเพ่ือส่งต่อ (Shared) ภาพ
ต่างๆ ที่พบเห็นบนสังคมออนไลน์ที่ของตราสินค้าไอศครีมแม็กนั่มหรือการสร้างช่องทางการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าการมีกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆเพ่ือให้
ผู้บริโภคได้ร่วมสนุก (Event) เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้น ามาใช้เพ่ือสร้างการสื่อสารในแนวทางใหม่ให้กับ
ตลาดปัจจุบัน นอกจากนั้นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มยัง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและผู้รับสารอีกด้วย จึงเป็นที่มาของ
การศึกษา  

จากที่กล่าวมา ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มอยู่ภายใต้แบรนด์วอลล์ ที่จัดจ าหน่ายโดย ยู
นิลีเวอร์ ผู้จ าหน่ายไอศครีมใหญ่ที่สุดของโลก และเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2532 
ซึ่งยาวนานกว่า 26 ปีแล้ว ยูนิลีเวอร์ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าตราสินค้าไอศครีมแท่ง
แม็กนั่มมาปรับโฉม ท าการตลาดใหม่ เพ่ือให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงเกิดการ
เปิดตัวครั้งใหม่ที่สามารถกระตุ้นยอดขาย (Relaunch) แคมเปญส่งเสิรมการตลาดขึ้นมาพร้อมกัน
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ทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย ตามแต่พฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละ
ประเทศนั่นเอง 

งานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ตราสินค้าไอศครีมแท่ง
แม็กนั่มเลือกใช้ในการเปิดตัวครั้งใหม่ (Relaunch) แคมเปญ เพื่อปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้
ดูทันสมัย เหมาะกับผู้บริโภคยุคใหม่ และการด าเนินงานทางการตลาดที่แตกต่างไปจากการท า
การตลาดแบบเดิมๆ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้น ามาใช้และเป็นกระแสอย่างแพร่หลายในช่วงเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 มาใช้ในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว และต่อเนื่อง
ยาวนานมาถึงปัจจุบัน เกิดเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป เกิดการบอกต่อ กล่าวถึง
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มอย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ จนเกิดเป็นค าพูดติดปาก อย่างค าว่า “ฟิน” 
ที่หมายถึงอารมณ์และความรู้สึกมีความสุขต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการได้กระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วมีความสุขนั่นเอง นอกจากนั้นตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้มีการปรับเปลี่ยนส่วนผสม
ให้มีคุณค่ามากขึ้น ปรับรูปลักษณ์หน้าตาของบรรจุภัณฑ์ให้มีความหรูหรา เหมาะสมกับราคา และ
มีคุณค่าเมื่อได้รับ และสอดแทรกเนื้อหาด้านอารมณ์ ความรู้สึกในการสื่อสารแต่ละช่องทาง จึงเป็น
ที่มาของการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั่นเอง  

 

ภาพที่ 1 ไอศครีมแท่งแม็กนั่มและบรรจุภัณฑ์ 

    
 

 

แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบบูรณาการ คือการน าเครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารที่มีผลทางการตลาด ส่งผลต่อการขายสินค้า และการบริการ มาใช้ในการสื่อสารเพ่ือ
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ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีทางการตลาด กล่าวคือ การขายสินค้า และบริการได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค สามารถสื่อสารไปในทิศทางเดียวกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาวอันเป็นผลต่อธุรกิจในระยะยาว ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ค านิยามไว้ว่าการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการว่าเป็นกระบวนการของการพิจารณาแผนงานของการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด ที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบูรณาการในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลากหลาย 
แต่ที่อยู่ในแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ซึ่งได้แก่ 
(ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2544: 21-22) 1) Advertising ลักษณะของการโฆษณาจะต้องมีการ
ช าระเงินและต้องมีการน าเสนอ ในลักษณะที่ไม่ใช้สื่อบุคคลที่ยืนประกาศขายของตามห้าง ซึ่งอาจ
ท าการสื่อสารแบบ Above The Line คือสื่อสารในวงกว้าง ได้แก่ การออกอากาศทางโทรทัศน์ 
วิทยุ 2) Sales Promotion จุดเด่นของการส่งเสริมการขาย คือสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้
อย่างรวดเร็ว แต่การส่งเสริมการขายนั้นจะต้องท าในระยะสั้นๆ เพราะการใช้วิธีนี้เป็นเวลานาน
อาจท าให้เกิดสงครามราคา (Price War) หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าในแง่ลบได้ 3) 
Public Relations การประชาสัมพันธ์ไม่ได้เน้นที่ยอดขาย แต่เน้นที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ือให้สาธารณชนเกิดทัศนคติต่อสินค้า บริการ และองค์กร อันจะน าไปสู่การเกิดการประสาน
ความร่วมมือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสาธารณชนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 4) Personal marketing เป็นการเสนอข้อมูลผ่านสื่อบุคคล โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการ ขายสินค้า 5) Direct marketing Direct sale, Telemarketing, TV 
Direct เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการท า Direct Marketing ให้เหมาะกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยการน าเสนอขายผ่านสื่ออนไลน์ เว็บไซต์ หรือการแนะน าผ่าน
บล็อกเกอร์ที่ได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์ 6) Event Marketing หรือการตลาดเชิงกิจกรรม 
ด้วยการเข้าไปให้การสนับสนุน (Sponsorship) และการจัดกกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
เพ่ือสร้างความสนใจ, การรู้จักและได้พบเห็นตราสินค้า, สร้างภาพลักษณ์, การสร้างประสบการณ์
ร่วมกับตราสินค้า และจ าหน่ายสินค้าซึ่งตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม น า Event Marketing มา
เป็นประเด็นหลักในการท าแคมเปญครั้งนี้ขึ้นมา 7) Publicity เป็นการให้ข่าวเพ่ือสร้างกระแสให้
เกิดความน่าเชื่อถือ ความน่าตื่นเต้น และสร้างความคาดหวังให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด ได้วางกล
ยุทธ์โดยการใช้เครื่องมือการสื่อสารด้านการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มาใช้เป็น
แนวทางหลักในการสร้างการสื่อสารกับผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดเชิงกิจกรรม หรือ 
Event marketing นั้นเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ามามีส่วน
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ร่วมกับแบรนด์ หรือเกิด Brand Experience กับตราสินค้าได้โดยตรง โดยการถ่ายทอดผ่าน
กิจกรรมที่น่าใจ และสามารถถายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2550) นอกจากนั้นแล้ว 
การตลาดเชิงกิจกรรมยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันด้านการกระตุ้นยอดขายให้กับตราสินค้าได้อีกด้วย 
ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม สามารถจ าแนกออกมาว่าประกอบไปด้วย 
4 ด้าน (บิสิเนสไทย, 2550) คือ 

1. Brand Experience คือ เครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์
ภายใต้กิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือสร้างสรรค์ข้ึน 

2. Delivery any message คือใช้การสื่อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม โดยไม่
ว่าแบรนด์ต้องการสื่อสารอะไร เนื้อหาอย่างไร หรือสิ่งไหนที่ต้องการฝังลง
ไปในใจเพ่ือให้เกิดภาพนั้น สามารถถ่ายทอดผ่านเนื้อหากับกิจกรรมต่างๆ 
ได ้ 

3. Gain more attention from niche targets คือการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ศึกษาลงไปในแนวลึก  

4. Lead, Support, Amplific คือเครื่องมือที่ผสมผสานเพ่ิมแรงผลักสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  

 ซึ่งข้อดีของการท าการตลาดเชิงกิจกรรม คือสามารถท าได้ทุกช่วง ทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็น
การจัดเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ วันครบรอบ การเปิดตัวสินค้า การจัดการแข่งขัน การประกวด 
การจัดขอบคุณลูกค้า การแสดงพิเศษ แฟชั่นโชว์ ละครการกุศล โดยเข้ามาแทนที่การลด แลก 
แจก แถม ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมด้วยการแสดงบนเวที การจับของรางวัล การเล่นเกม การจัดโปรโมชั่น
ในงาน เพ่ือกระตุ้นยอดขาย เพ่ือดึงดูดให้คนมาสนใจและร่วมกิจกรรมมากที่สุด อีกทั้งการตลาด
เชิงกิจกรรมในปัจจุบันสามารถกระจายการจัด (Roadshow) ไปตามสถานที่ต่างๆ หลายจุด
พร้อมๆ กันได้ ทั้งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ และเมืองส าคัญ รวมไปถึงพืนที่ขนาดเล็ก (พจน์ ใจชาญสุขกิจ
, 2551) การตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่หน่วยธุรกิจ หรือองค์กรแทบขาดไม่ได้เลยทีเดียว เพราะ
นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับตราสินค้าแล้ว ยังสามารถกระตุ้น
ยอดขายได้อีกด้วย  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการน าแนวคิดการสื่อสารการตลาดไปใช้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง แต่ที่ต้องให้ความส าคัญและค านึงมากที่สุด นั่นคือ ความต้องการของผู้บริโภค หรือ
กลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารที่ออกไปนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ
เข้าใจผู้บริโภคมากที่สุด ว่าต้องการอะไร ชอบอะไร ทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการเป็นอย่างไร 
รูปแบบการด าเนินชิวิต หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจว่าเป็น
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อย่างไร จากนั้น ถึงน าข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและน าเอาแนวคิดของ
หลักการสื่อสารการตลาดมาสร้างแผนการด าเนินงานผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยจะสังเกตได้ว่า กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดจะออกมาในรูปแบบไหน ขึ้นอยู่กับการศึกษากลุ่มเป้าหมายของสินค้า
และบริการของเราทั้งสิ้น   

ความหมายของภาพลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจอันจะสะท้อนจากสิ่งที่หน่วยงาน 
องค์กร บุคคล สินค้า หรือบริการ ได้สะท้อนออกมาให้ได้รับรู้ผ่านการสื่อสารทั้งหมดโดย
ภาพลักษณ์นั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งขององค์กร หน่วยงาน 
บุคคล หรือสินค้าและบริการก็ได้ และรวมถึงภาพลักษณ์จะเป็นไปในเชิงบวก หรือลบ ก็ได้ขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของแต่ละบุคคลที่ได้รับ ทั้งนี้ภาพลักษณ์นั้นอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ต่อการเลือกใช้บริการ การสร้างความน่าเชื่อถือ หรือการจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ในระยะยาว ดังนั้นองค์กร หน่วยงาน บุคคล สินค้าหรือบริการจึงให้ความใส่ใจกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นภาพในใจของผู้บริโภค  

 นอกจากแนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์แล้ว สิ่งเหล่านี้
จะไม่สามารถถ่ายทอดถึงผู้รับสารได้เลย หากไม่มีช่องทางการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ การเข้าใช้สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค 
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูป (Youtube) และสื่อออฟไลน์ (Offline) หรือที่เรา
คุ้นเคยกันคือสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็น
ต้น โดยการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนี้ ให้น้ าหนักกับการสื่อสารแบบ
ออนไลน์มากกว่า เนื่องจากต้นทุนไม่สูง และมีผลกระทบในวงกว้าง ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
สามารถสอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอได้อย่างเต็มที่ ไม่มีเวลา หรือขอบเขตจ ากัด และด้วย
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ชื่นชอบการส่งต่อ (Shared) ให้กับเพ่ือนในสื่อสังคมออนไลน์ จึง
เกิดเป็นการบอกต่ออย่างรวดเร็วอันเป็นการส่งผลให้เกิดกระแสแม็กนั่มในเวลาอันรวดเร็วภายใต้
ความเป็นไปของสื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง กล่าวคือลักษณะเด่นของสื่อสังคมออนไลน์ คือ 1) สื่อ
สังคมออนไลน์ถูกผสมผสานกลมกลืนด้วยพ้ืนที่ส่วนของแบรนด์และส่วนของผู้บริโภคนักการตลาด
สามารถพูด และฟังได้ในเวลาดียวกัน 2) ภาษาที่เห็นเป็นการใช้ภาษาที่แท้จริงจากผู้บริโภคเอง 
ไม่ได้เตรียมค าพูดสละสลวย และมีสแลงมากมายตามยุคสมัย 3) สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ได้ถูกกรอง 
ไม่มีตัวช่วย ไม่มี ผ้ดูแล (Moderator) มาคอยรบกวนการสนทนาของผู้บริโภค ผู้คนสามารถแสดง
ความรู้สึกท่ีแท้จริงออกมาได้ตลอด 

 การสื่อสารออนไลน์คล้ายคลึงกับลักษณะการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยที่เปลี่ยนจาก 
Word of Mouth เป็น Word of Mouse จากการใช้ปากในการสื่อสาร เป็นการใช้เม้าส์
คอมพิวเตอร์ คลิกไปในสิ่งที่ตนเองชอบ และอยากส่งต่อ (Shared) ให้เพ่ือนในสังคมออนไลน์ได้
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ทราบกัน ซึ่งความหมายแบบปากต่อปากนั้นคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง 
นับเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดรูปแบบหนึ่งเพ่ือการบอกต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่งที่มี
อิทธิพล (Influencer) ไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั่นเอง  

วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม” เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research) และน ามาวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม เช่น เอกสาร บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ เป็นต้น  

และในส่วนของการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือ
การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ในส่วนนี้ใช้การศึกษาในรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการออกแบบสอบถาม 

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวตราสินค้าแม็กนั่ม และกลยุทธ์การท าการสื่อสารการตลาด จากเว็บไซต์ 

ข่าว โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิดิโอออนไลน์ (ยูทูป) สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงปี พ.ศ.2555 ถึง
ปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม และบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย  
  เทรดดิ้ง จ ากัด 

- ข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของตราสินค้าไอศครีมแท่ง  
      แม็กนั่ม 

- ค้นคว้าประสิทธิผลของการสื่อสารที่ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสื่อต่างๆ  
- ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ            

บูรณาการในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าไอศครีมแม็กนั่ม  
จากนั้นน ามาเขียนพรรณาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

มีการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ของตรา
สินค้าไอศครีมแม็กนั่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ขั้นตอนการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ปัจจัยที่
ประสบความส าเร็จด้านการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ผู้รับสารและการเลือกใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะกับสังคมปัจจุบัน และสถิติการเข้าชม  



 
112 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการท าการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่

รู้จักตราสินค้า และเคยรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่ออย่างน้อย 1 ช่องทางของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงกิจกรรมของไอศครีมแม็กนั่มที่จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือใช้ในการเก็บแบบสอบถามนั้น จะเลือกโดยการสุ่มจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 200 คน ด้วยการเก็บ
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  เนื่องจากกลุ่มประชากรในวัยนี้สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
การรับสื่อโฆษณาที่มีลักษณะโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าได้ อีกทั้งยังมีก าลังซื้อ ตัดสินใจเลือกซื้อด้วย
ตนเอง รวมถึงมีความเข้าใจรูปแบบการสื่อสารของตราสินค้าไอศครีมแม็กนั่มได้ในหลากหลาย
ช่องทาง โดยมีค าถามคัดกรองเบื้องต้น คือ 

- รู้จักตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มหรือไม่ และ 
-  เคยรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่ออย่างน้อย 1 ช่องทาง ทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์ และ

ออฟไลน์  
 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบไป
ด้วยค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้อต้นของประชาชน อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับสื่อ เพ่ือทราบพฤติกรรมทั่วไปด้านการรับสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการรับสื่อรูปแบบใดทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารการตลาดครั้งต่อไป ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการจดจ าการรับรู้จากการสื่อสาร
การตลาดแบบูรณาการของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ว่า
สามารถจดจ าการสื่อสารของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้มากน้อย ในระดับไหน และสามารถ
จดจ าเนื้อหาสารที่ตราสินค้าน าเสนอได้มากน้อยเท่าไหร่ และสาเหตุของการติดตามข่าวสารจาก
ตราสินค้า และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยท า
การลงรหัสข้อมูล (Coding) และประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for the Science for Windows) ในการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ือน ามาอธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สรุปผลการวิจัย และน ามาวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และ หาค่าร้อยละ (Percentage) นอกจากนี้ แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือนั้น 
ได้น าไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ผลการทดสอบ
พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือ เท่ากับ .892 
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ผลของการวิจัย 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ดังนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม และบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 

ยูนิลีเวอร์ เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ผงซักฟอก และ
สินค้าเพ่ือสุขอนามัยส่วนบุคคล และเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มียอดขายสูงเป็นอันดับสอง
ของโลก ด้วย 400 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของการท าความสะอาดในครัวเรือน 
เครื่องใช้ส่วนตัว รวมถึงอาหาร ก็ยังไม่มีบริษัทใดสามารถสัมผัสกับการด าเนินชีวิตของผู้คน
มากมายเท่ากับยูนิลิเวอร์ ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 มีส านักงานใหญ่ใน
ประเทศอังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ และมีกิจการอยู่ทั่วโลก ยูนิลีเวอร์มีรากฐานหยั่งลึกใน
วัฒนธรรม และในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ในเมืองไทยกว่า 80 ปี  

ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ครอบคลุมทุกความต้องการของการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุก
เพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร การรักษาความสะอาดในครัวเรือน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย โดย
มีผลิตภัณฑ์ที่นิยมไปทั่วโลก และที่นิยมเฉพาะในประเทศไทย นอกจากนั้น ยูนิลีเวอร์ด าเนินธุรกิต
เพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคชาวไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
และบริการใหม่ๆ และในส่วนของผลิตภัณฑ์ไอศครีมนั้น ยูนิลีเวอร์ได้ใช้ชื่อตราสินค้า วอลล์ ในการ
จ าหน่ายไอศครีมรายใหญ่ที่สุดของโลก มีรายได้กว่า 5 พันล้านยูโรต่อปี โดยวางจ าหน่ายใน 40 
ประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป วอลล์น าความสุข และความอร่อยมาสู่คนไทยตั้ง
แค่ปี พ.ศ. 2532 และถือเป็นผู้น าตลาดไอศครีมตลอดการในประเทศไทศมากว่า 26 ปี  

ไอศครีมแท่งแม็กนั่ม เป็นไอศครีมแท่งตัวแรกที่ท าขึ้นส าหรับผู้ ใหญ่โดยเฉพาะ 
ปัจจุบันแม็กนั่มเป็นแบรนด์ชั้นน าระดับโลกที่มียอดขายถึง 1 พันล้านแท่ง ต่อปี โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาถึงสาเหตุของการเป็นไอศครีมแท่งระดับพรีเมี่ยม และเป็นไอศครีมชั้นน าของโลก
ส่งผลให้มียอดขายสูงในแต่ละปี อีกทั้งรวมถึงภาพลักษณ์ท่ีแม็กนั่มได้สร้างข้ึนเพื่อให้ผู้ที่ทานมีความ
หรูหรา ประทับใจ และรู้สึกได้ทานไอศครีมที่มีคุณค่า ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแม็กนั่ม
ที่ผ่านมา  

2. ข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ไอศครีมแท่งแม็กนั่มอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า 26 ปี และ
ด้วยความยาวนานนี้ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การขาย
สินค้าท่ามกลางคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท ากิจกรรม หรือ แคมเปญ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย
ให้สินค้าคุณภาพเยี่ยม ที่มีอายุยาวนานนั้น จึงเริ่มขึ้น ยูนิลีเวอร์ได้มองเห็นว่าตลาดไอศครีมของ
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ไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับคนยุโรปที่บริโภคไอศครีมเฉลี่ย 8 ลิตร 
ต่อปีต่อคน หรืออย่างประเทศตุรกี ที่มีอัตราการบริโภคไอศครีมประมาณ 2.7 ลิตร ต่อคนต่อปี 
ในขณะที่ประเทศไทยการบริโภคไอศครีมยังอยู่ที่ 1.7 ลิตร ต่อปีเท่านั้น ยูนิลีเวอร์จึงใช้การเปิดตัว
ครั้งใหม่ที่สามารถกระตุ้นยอดขาย (Relaunch)  ไอศครีมแท่งแม็กนั่มออกสู่ตลาดอีกครั้งในรอบ 
20 ปี จนกลายเป็นกระแสแม็กนั่มฟีเวอร์ขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไม่นาน “แม็กนั่มอยู่ในประเทศไทยมา
นาน แต่โจทย์ใหญ่ของแคมเปญ คือ ท าอย่างไรคนไทยจะหันมารักการกินไอศครีมเพ่ิมขึ้น การรี
ลอนช์แม็กนั่มครั้งนี้ เราทุ่มเงินถึง 100 ล้านบาท ถือเป็นการจัดเต็มครั้งใหญ่” สุพัตรา เป้าเปี่ยม
ทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ อาหารและไอศครีมบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง 
จ ากัด (เว็บไซต์ positioningmag.com, 2012) จากสาเหตุข้างต้น จึงเป็นที่มาของการเริ่มเปิดตัว
ครั้งใหม่ท่ีสามารถกระตุ้นยอดขาย (Relaunch) แคมเปญของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ด้วย
การวางแผลกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด เนื่องจากแคมเปญนั้นเป็นโกลบอลแคมเปญที่ท าขึ้น
ทั่วโลก อย่าง อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ก็ประสบความส าเร็จ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้น การน ามาใช้กับประเทศไทยนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค 
และลูกค้าที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ และที่ส าคัญ ต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดอย่างเหมาะสมอีกด้วย  

 การสร้างปรากฎการณ์ แม็กนั่มฟีเวอร์ กลายเป็นกระแสที่กล่าวขานกันทั่วประเทศทั้งใน
สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ โดยมาจากสูตรทางการตลาด 5 ข้อ (สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์, เว็บไซต์ 
positioningmag.com) 

1.  ตัวสินค้า (Product) คือการปรับเปลี่ยนส่วนผสมมาใช้ช็อกโกแลตแท้จากประเทศ
เบลเยี่ยมมาเป็นส่วนผสม และเพ่ือสร้างคุณค่าให้สินค้าด้วยการสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ทราบถึง
คุณค่าของสินค้าที่จะได้รับ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการอยากลองชิม และใช้ค าว่า “ฟิน” เพ่ือ
มาเป็นตัวสะท้อนถึงความรู้สึกจากการได้ทานไอศครีมแท่งแม็กนั่ม นอกจากนั้นยังสร้างกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดอีเวนต์ “ช็อกโกแลต มาสเตอร์คลาส” ด้วยการเชิญดารา และผู้มีชื่อเสียง
ในวงการบันเทิง รวมถึงกูรูชั้นน าของประเทศมาบอกเล่าเรื่องราวด้วยการแชร์ (Shared) ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงกูรูด้านช็อกโกแลตที่มาให้ความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการยืนยันได้ถึงคุณภาพของช็อกโกแลตของไอศครีมแท่งเม็กนั่ม 

2.  บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ด้วยการปรับให้มีความทันสมัยและดูหรูหรามากขึ้น เพ่ือให้
เข้ากับภาพลักษณ์ใหม่ของตราสินค้า โดยก าหนดขายที่ราคา 40 บาท หากเมื่อเทียบกับราคา
ไอศครีมแท่งที่ขายทั่วไปแล้ว ไอศครีมแท่งแม็กนั่มจะดูแพงกว่าก็ตาม แต่เมื่อเทียบกับแรงโปรโมต 
(Promote) ก็สามารถท าให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้ ด้วย
ความที่อยากทดลองกินไอศครีมที่พูดถึงจนเกิดเป็นกระแสมากมาย ราคา 40 บาท จึงเป็นราคาที่
ผู้บริโภคยอมรับได้นั่นเอง  



 
115 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) 

 

3.  การใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ 5 คน เพ่ือเป็นแรงดึงดูดให้เกิดเป็นกระแสของสังคม 
โดยทั้ง 5 คน คือ นายอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, นางสาวอารยา เอฮาร์เก็ต (ชมพู่), นางปาณิสรา 
อารยะสกุล (โอปอลล์), นางสาวชวพร เลาหพงศ์ชนะ (พลอย) และนายฉันทวิชช์ ธนะเสวี (เต๋อ) 
เพราะทั้ง 5 ท่าน มีแฟนคลับที่ติดตามอยู่ในสื่อสังคมออนลไลน์(Social Media) ไม่ต่ ากว่า 3 ล้าน
คน แม็กนั่มจึงใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 5 คน เพ่ือเป็นแรงดึงดูทางสังคมออนไลน์หรือที่เรียกว่า 
“โซเชียล แม็กเน็ต” (Social Magnet)  

4.  สร้างกระแสก่อนการขายจริง โดยกลยุทธ์นี้เป็นแนวทางใหม่ที่ยูนิลีเวอร์น ามาใช้เป็น
ครั้งแรก โดยใช้ดารา กับสื่อโซเชียลมีเดีย อย่างเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม เป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายของไอศครีมแท่งแม็กนั่มอยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 40 ปี 
คนท างานรุ่นใหม่ และนักศึกษา ดังนั้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงเหมาะสมอย่าง
มากในการสร้างกระแสให้กับสังคมในโลกออนไลน์ (Online) และในส่วนสื่อออฟไลน์ (Offline) 
เป็นการตอกย้ าการรับรู้อีกครั้งเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้า และสื่อสารไปยังกลุ่มคน
จ านวนมาก (Mass Media) อีกครั้งหนึ่ง  

ทั้งนี้การสร้างกระแสของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้น เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวแบรนด์
แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) หรือ Face of Magnum ด้วยการปล่อยแฟชั่นเซ็ตของ
เหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่กับไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ลงบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรม 
และเฟซบุ๊ค จากนั้นกลุ่มผู้รับสารได้รับรู้เนื้อหาสารที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพบนสื่อออนไลน์ แล้ว 
จากนั้น จัดกิจกรรม First to try ส่งไอศครีมแม็กนั่ม ไปให้คนที่เป็นผู้น าทางความคิด (Opinion 
Leader) ในอาชีพต่างๆ และบุคคลเหล่านี้ก็ได้ส่งต่อภาพ (Shared) ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อม
ติดแท็ก (Hashtag) #MagnumThaialnd เพ่ือแสดงถึงการกล่าวถึงไอศครีมแท่งแม็กนั่มอีกด้วย 
เมื่อเกิดเป็นกระแสสังคมเพียงช่วงเวลาไม่นาน และในขณะนั้นผู้รับสาร หรือเสพสื่อออนไลน์ได้เกิด
ความสงสัยในผลิตภัณฑ์ และอยากทราบ รวมถึงอยากมีความต้องการประสบการณ์เดียวกับเหล่า
ดารา เซเลบริตี้ หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 5 คน ทั้งนี้ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มจึงได้จัด
งานเปิดตัวแม็กนั่มอย่างเป็นทางการ และปรากฏว่าสินค้าขาดตลาด นับว่าเป็นการสร้างกระแส
ก่อนขายจริงที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก และปิดท้ายความฟินด้วยการจัดงาน Magnum ‘FIN’ 
Nomenon The Ultimate Chocolate Party เชิญเซเลบริตี้ระดับ A List มาร่วมงาน โดยมี
ระยะเวลาในการสร้างกระแสก่อนขายจริงดังนี้  
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ตารางท่ี 1 แสดงตารางเวลาในการเปิดตัวสินค้าครั้งใหม่ (Relaunch) กิจกรรมของแม็กนั่ม 

แหล่งที่มา: www.positioningmag.com  

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เปิดตัว Face of Magnum หรือแม็กนั่มแบรนด์แอมบาสเดอร์ 

วันที่ 7-22 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรม First to try ส่งไอศครีมแม็กนั่ม ไปให้คนที่เป็น 

Opinion Leader ในอาชีพต่างๆ  

วันที่ 22 มิถุนายน 2555 จัดงานเปิดตัวรีอลอนช์แม็กนั่มอย่างเป็นทางการ และปรากฎว่า

สินค้าขาดตลาด 

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 จัดงาน Magnum ‘FIN’ Nomenon The Ultimate Chocolate 

Party เชิญเซเลบริตี้ระดับ A List มาร่วมงาน  

 

5. ช่องทางการจ าหน่าย จากเดิมที่ไอศครีมแท่งแม็กนั่มจะกระจุกการจ าหน่ายอยู่ที่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ทั่วประเทศ ได้ขยายช่องทางเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ทั่ว
ประเทศ เช่น ตามร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป โดยมีตู้แช่ไอศครีมแท่งเม็กนั่มโดยเฉพาะ มี 3 
ขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ ท าเล รวมถึงยังได้ออกแบบร้านด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของไอศครีมแท่งแม็กนั่มอีกด้วย ซึ่งจะตั้งอยู่ตามต่างจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ 
และภูเก็ต เป็นต้น  
 
ภาพที่ 2 ตู้ไอศครีมแท่งตราแม็ฏนั่มตามร้านค้าสะดวกซ้ือ 

แหล่งที่มา: www.positioningmag.com 

    
 

http://www.positioningmag.com/
http://www.positioningmag.com/
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จากกลยุทธ์ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่แม็กนั่มได้ท าให้เกิด
เป็นกระแสสังคมอย่างยาวนาน และกลายเป็นกรณีศึกษาด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ 
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการท าการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และผู้รับสาร รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัย
จะท าการแจกแจงการสื่อสารการตลาดของไอศครีมแท่งแม็กนั่มที่น ามาใช้ในแคมเปญดังกล่าว โดย
แบ่งเป็นประเภทของการสื่อสารที่ไอศครีมแท่งแม็กนั่มน ามาใช้ในการบรรลุผลส าเร็จของการ
สื่อสาร และการท าการตลาด  

และทั้ง 5 ข้อนั้นที่เป็นสูตรการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้คิดค้นสิ่งใดใหม่ๆ ขึ้นมา แต่เป็นเพียงการให้น้ าหนักและสัดส่วนที่
แตกต่างจากเดิม จัดเรียงความน่าสนใจ การให้ความส าคัญ ซึ่งเกิดจากการน ามาปรับเปลี่ยนตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนั่นเอง โดยจะอธิบายดังต่อไปนี้  

แคมเปญที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนี้ อยู่ภายใต้อีเว้นท์ที่ชื่อว่า “ช็อกโกแลต มาสเตอร์
คลาส” เพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของไอศครีมแท่งแม็กนั่ม และคุณภาพของ
สินค้าท่ีมีการใช้วัตถุดิบเป็นช็อกโกแลตแท้จากประเทศเบลเยี่ยม  

ในด้านการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้น ให้น้ าหนักกับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ เพราะ
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเป็นปัจเจกมากขึ้น สนใจในความรู้รอบตัว และเรื่องราวรอบตัว 
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ ติดตามภาพ
หรือกิจกรรมของดารา เซเลบริตี้ผ่านแอพลิเคชั่นอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ดังนั้นสื่อ
ออนไลน์ที่อยู่ในมือถือหรือ สมาร์ทโฟนของผู้บริโภค จึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญและมี
อิทธิพลกับผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยเหตุดังกล่าว กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในลักษณะแคมเปญที่จัดขึ้น
พร้อมกันทั่วโลก การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มที่เลือกมาใช้จึงหนีไม่พ้น
การน าเอาสื่อออนไลน์มาเป็นตัวสร้างกระแสก่อนการขายจริงด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาสารผ่านแบ
รนด์ แอมบาสเดอร์ทั้ง 5 ท่าน แต่ทั้งนี้การสื่อสารแบบดั้งเดิม หรือสื่อออฟไลน์ สื่อดั้งเดิม 
(Traditional Media) ก็ยังคงไม่ละทิ้งแต่ให้น้ าหนักที่สื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างกระแส เกิดการส่งต่อ 
แชร์ภาพต่างๆ ให้กัน และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในล าดับแรก ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้เปิดตัว Face of Magnum หรือแบรนด์
แอมบาสเดอร์ทั้ง 5 ท่าน ด้วยการให้ทั้ง 5 ท่าน โพส (post) ภาพในสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตา
แกรมของทั้ง 5 ท่าน ที่มีผู้ติดตามรวมแล้วกว่า 3 ล้านคน โดยภาพที่น าเสนอออกมานั้น แสดงให้
เห็นถึงความฟินของช็อกโกแลตระดับมาสเตอร์คลาสของไอศครีมแท่งแม็กนั่ม เช่น ภาพการลิ้ม
ลองรสชาติไอศครีมแท่งแม็กนั่มและมีสีหน้าหลังการทานที่มีความสุข เป็นต้น โดยภาพลักษณะ
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ดังกล่าวเกิดเป็น “กระแสฟิน” เมื่อได้ทานไอศครีมแท่งแม็กนั่มภายในเวลาอันรวดเร็ว โดย
นอกเหนือจากการที่เหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์จะโพสภาพดังหล่าวแล้ว ยังมีการตอกย้ าไปที่อ่ืน
ออนไลน์อ่ืนๆ อีกเช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) และเว็บไซต์กระทู้ต่างๆ ที่มีผู้ติดตามข่าวสารอยู่เป็น
ประจ า  

เมื่อเกิดเป็นกระแสฟินจากทั้ง 5 ท่านที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้ว ตราสินค้าไอศครีม
แท่งแม็กนั่ม ได้ส่งต่อไอศครีมแท่งดังกล่าวไปยังดารา ผู้มีชื่อเสียง และผู้น าความคิดในแขนงต่างๆ 
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็น ดารา ดีเจ อาจารย์สอนกวดวิชา พิธีกร เป็นต้น เพ่ือเขย่าให้กระแสฟินเมื่อ
ได้ลิ้มลองไอศครีมแท่งแม็กนั่มกระเพ่ือมออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น และเกิดเป็นธรรมเนียมในการ
โพสหรือแชร์ภาพความฟินเมื่อได้ลิ้มลองไอศครีมแม็กนั่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย โดยทั้งหมด
ของกระบวนการนี้ยังไม่มีการวางสินค้าขายตามท้องตลาดแต่เพียงอย่างใด นับว่าเป็นการสร้าง
ความต้องการซื้อของผู้บริโภค (Demand) ให้เกิดข้ึน  

ในขั้นตอนต่อไปคือการเปิดตัวตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มในรูปแบบใหม่อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งระยะเวลาหลังจากที่เกิดกระแสได้ไม่นาน เพราะหากทิ้งไว้นานผู้ที่ติดตาม อยากลอง
ทาน และจะมาเป็นลูกค้าของตราสินค้าในอนาคต จะเกิดความเบื่อหน่ายและไม่มั่นใจในตราสินค้า
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อไป โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ เป็นการเชิญเหล่าดารา เซเลบริตี้
และผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ ของประเทศไทย ได้มาลิ้มลองรสชาติของไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ที่มี
การปรับปรุงคุณภาพช็อกโกแลต บรรจุภัณฑ์ที่มีความหรูหรา พรีเมี่ยมมากข้ึน นอกจากนั้น ยังมีกูรู
ด้านช็อกโกแลตมาเพ่ือตอกย้ าความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกนัยหนึ่งด้วยถึงความคุ้มค่าและรสชาติ
ของไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ซึ่งปรากฏว่าสินค้าขาดตลาดเพียงเวลาไม่นาน ในช่วงนี้นอกจากยังคงมี
ความต่อเนื่องเรื่องของการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีการใช้ Traditional Media 
สื่อออฟไลน์ หรือสื่อดั้งเดิม อย่างการโฆษณาโทรทัศน์ นิตยสาร เข้ามาร่วมด้วย เพ่ือเป็นการตอก
ย้ าให้ผู้รับสารและผู้บริโภคมั่นใจในตัวสินค้าเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงสื่อสารไปยังกลุ่มที่ไม่ได้รับเสพ
สื่ออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและตรงตามกลุ่มที่
ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้วางไว้อีกด้วย  

และด้วยกระแสที่ดีอย่างต่อเนื่องประกอบกับยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วคือ 
สามารถขายได้ 10 ล้านแท่ง ภายในระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น จึงน ามาซึ่งแม็กนั่มคาเฟ่ ใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 ของโลก และแห่งแรกของเอเชีย มีเมนูหลากหลายที่ให้ผู้บริโภคได้
ลองลิ้มลอง หรือสามารถเลือกส่วนผสมของไอศครีมแท่งได้ตามความชอบของแต่ละคนอีกด้วย กับ
เมนู make my magnum ที่ท าให้มีผู้ไปใช้บริการมากมายอย่างล้นหลามทุกวัน  

จากการประสบความส าเร็จดังกล่าวที่ไม่ใช่เพียงในด้านยอดขาย ยังหมายรวมถึงการจดจ า
ได้ของตราสินค้า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนเกิดจากการ
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สื่อสารการตลาดเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มในครั้งนี้ โดยใช้
เครื่องมือการสื่อสารหลักๆ กล่าวคือ การแชร์ภาพผ่านอินสตาแกรม ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง 
5 ท่าน รวมถึงขอดาราและผู้มีชื่อเสียงในสังคม ที่ได้รับไอศครีมแท่งแม็กนั่มและแชร์ภาพความฟิน
เมื่อทานไอศครีมลงบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างความต่อเนื่องของเนื้อหาที่มีการแชร์ผ่าน
เฟซบุ๊ค โดยการน าภาพของดาราที่มีการแชร์ลงสื่อสังคมออนไลน์มาน าเสนออีกครั้งในเฟซบุ๊ค  
การน าเสนอวิดิโอสั้นและหนังสั้น ผ่าน youtube.com เช่นภาพเบื้องหลังการถ่ายท าวิดิโอสั้น
ต่างๆ การสร้างเรื่องที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการแชร์เรื่องราวต่อกันให้ได้ติดตาม ซึ่งผู้รับสารได้รับรู้ถึง
ความต่อเนื่องของเนื้อหาสารที่แม็กนั่มต้องการน าเสนอ ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารด้านออฟไลน์อย่าง
โฆษณาทางโทรทัศน์ก็ยังคงมีอยู่ด้วยการน าเสนอความคุ้มค่า และคุณค่าที่ได้รับเมื่อได้ลองทาน
ไอศครีมแท่งแม็กนั่ม  

และยังมีความต่อเนื่องเกิดข้ึนไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่ติดตามตราสินค้า ได้แก่ กิจกรรมในหน้า
แฟนเพจให้ผู้ติดตามได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัล การร่วมตามหาขุมทรัพย์ที่หายไปของ
ไอศครีมแม็กนั่มสีทอง (Magnum Gild) การเลือกฟินคู่กับเหล่าดาราที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิดใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางแม็กนั่มจัดขึ้นกับเหล่าดารานักร้อง เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มเพ่ือการสร้างภาพใหม่ นั่น
คือ ไอศครีมแท่งแม็กนั่มเป็นไอศครีมช็อกโกแลตแท้จากประเทศเบลเยี่ยม ที่มีความหรูหรา พรี
เมี่ยม และมีความคุ้มค่าเม่ือได้ลิ้มลองให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภค โดยผลของการกลยุทธ์การสื่อสาร
ดังกล่าวประสบความส าเร็จมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งในเรื่องยอดขายและคุณค่าที่เกิดขึ้นของ
ตราสินค้าที่ได้รับจากผู้บริโภค ทั้งนี้วัดจากการมีส่วนร่วมและผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องมากกว่า 
9,993,252 ผู้ใช้เฟซบุ๊ค การติดแท็ก (Hashtag) หรือการกล่าวถึง 1,1014,555 ผู้ใช้อินสตาแกรม 
(Instagram) และผู้ชมวิดิโอ หนังสั้นผ่านเว็บไซต์ youtube.com กว่า 2,624,659 ผู้ใช้ ซึ่ง
ประสิทธิผลทางการสื่อการการตลาดในเชิงสถิติจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 

ในด้านของสื่อออฟไลน์ (Offline) หรือสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) จากพฤติกรรมการ
รับสื่อของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการเสพสื่อด้านออนไลน์เพ่ิมมาก
ขึ้น รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น ท าให้การโฆษณาโทรทัศน์นั้นถูกลดทอนลงไปตามสัดส่วนของพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ก็ยังจ าเป็นอยู่ในการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือให้
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือโน้มน้าว และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าสื่อออนไลน์จะมีอิทธิพลสูงแต่สื่อโฆษณาโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักที่ผู้บริโภค
ทั่วประเทศยังคงเปิดรับอยู่  โดยตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ได้ผลิตโฆษณาโทรทัศน์ออกมา
เพ่ือเป็นการตอกย้ าการรับรู้หลังจากท่ีมีการปล่อยกระแสของไอศครีมแท่งแม็กนั่มผ่านสื่อออนไลน์
ไปแล้วนั่นเอง โดยโฆษณาที่ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มน าเสนอออกมานั้น มี 3 ช่วง คือช่วง
เปิดตัวไอศครีมแท่งแม็กนั่มโฉมใหม่ และดึงส่วนผสมช็อกโกแลตแท้จากเบลเยี่ยมมาเป็นจุดดึงดูด 

http://www.youtube.com/
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ช่วงที่สอง คือการเปิดตัวแม็กนั่มคาเฟ่ในประเทศไทย เพ่ือแจ้งให้บุคคลทั่วไปทราบและเข้าไปใช้
บริการ ซึ่งมีก าหนดปิดท าการอย่างชัดเจน อันเป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อให้รวดเร็วขึ้น และช่วงที่
สาม คือการแนะน าสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มรสชาติใหม่ ซึ่งโฆษณา 2 ชิ้นหลังนี้น าแสดงโดยแบ
รนด์แอมบาสเดอร์ เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถร้อยเรียงในเนื้อหาสารที่ได้รับกันอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากสื่อโฆษณาโทรทัศน์แล้ว ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ยังมีการน าเสนอภาพในลักษณะ
การถ่ายแฟชั่น (Fashion Set) ลงบนปกนิตยสารชั้นน าของประเทศไทย ซึ่งถูกปล่อยออกมา
ในช่วงระยะเวลาการท าแคมเปญ และสื่ออ่ืนๆ ก าลังถ่ายทอดเนื้อหาเดียวกันอยู่ เพ่ือเป็นการตอก
ย้ าภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในใจผู้รับสาร แฝงไปด้วยความหมายโดยนัย ได้แก่ ภาพแบรนด์แอม
บาสเดอร์ใช้ช็อกโกแลตป้ายตามร่างกาย และแสดงอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทานไอศครีม
แม็กนั่ม เป็นต้น นอกจากนี้ภาพต่างๆ ที่น าเสนอผ่านนิตยสารนั้น ได้ถูกน ามาเผยแพร่ต่อบนสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค อินสตาแกรมด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นการสื่อสารข้ามสื่อ (Transmedia) 
บนเนื้อหาสารเดียวกัน  

เมื่อเกิดการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นกระแสอย่างแพร่หลายในสังคม กระตุ้นให้
เกิดความต้องการซื้อและสินค้าขาดตลาดภายในเวลาไม่นาน และได้รับการตอกย้ า สร้างความ
น่าเชื่อถือเชื่อมั่นผ่านการรับรู้ด้วยสื่อดั้งเดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่จะท าให้ผู้รับสารได้เข้าใจและมี
ภาพที่เกิดขึ้นในใจต่อตราสินค้าได้ คือการได้มีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้า จึงมีการจัดอีเว้นท์ 
(Event) หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารส านักงาน ย่านใจกลาง
ธุรกิจ อย่างถนนสีลม สุขุมวิท สามย่าน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง
กับตราสินค้า และมีความประทับใจต่อตราสินค้ากลับไป อันเป็นผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าในระยะยาว 

3. ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่ม  

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปีขึ้น
ไป โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และเมื่อจ าแนกตามอาชีพแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายได้มากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป  

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์มากที่สุด 2-3 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น และเปิดรับสื่อวิทยุ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ในด้านการ
เปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างอ่าน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อนิตยสาร 
โดยอ่านน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นจ านวนมากที่สุด ในด้านการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เช่น 
เว็บไซต์ข่าวสาร การค้นหาข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ บนโลกออนไลน์ (Search Engine) 
ต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน และ
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สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูป เปิดรับมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันเช่นกัน และ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมกิจกรรมหรืออีเว้นท์ 
เป็นจ านวน 1 ครั้งต่อเดือน มากที่สุด และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับผู้อ่ืนมากกว่า 4 ครั้งต่อ
สัปดาห์  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงพฤติกรรมด้านการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิดรับสื่อเฟซบุ๊ค (Facebook) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อยูทูป (Youtube) และอันดับ
สามคือสื่ออินสตาแกรม (Instagram) จากพฤติกรรมการรับสื่อดังกล่าวพบว่า ท าให้เข้าใจได้ว่าสื่อ
ออนไลน์เริ่มเข้ามามีผลกับการรับสื่อของประชาชนในปัจจุบัน จึงศึกษาเพ่ิมเติมว่า การรั บสื่อ
ออนไลน์นั้นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับสื่อในช่วงเวลา 20:00 – 00:00 น. มากที่สุด ซึ่งมี
เพ่ือนอยู่ในสังคมออนไลน์ หรือผู้ติดตาม มากถึง 501 คนขึ้นไป ทั้งนี้ได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงเหตุผลที่
เข้าหรือติดตามสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น มีพฤติกรรมด้านการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือต้องการติดตามข่าวสารในแต่ละวัน รองลงมา คือเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ในสังคมออนไลน์ และเพ่ือแชร์รูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้เป็นเหตุผลของการ
เปิดรับและติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 

  ในด้านการจดจ าและการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของตราสินค้าไอศครีม
แท่งแม็กนั่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จดจ าสื่อสารของไอศครีมแท่งแม็กนั่มผ่านสื่อโทรทัศน์
ได้มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอินเตอร์เน็ต ในด้านของการจดจ าข้อมูล
ที่ได้รับจากการตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มที่กลุ่มตัวอย่างจดจ าได้คือ มีการจดจ าข้อมูลที่ได้รับ
จากตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้มากที่สุดเรื่อง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รองลงมาคือเรื่อง
การน าเสนอ วิดิโอ, โฆษณา, หนังสั้น และข้อมูลโปรโมชั่นสินค้า ตามล าดับ  

นอกจากนั้น จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า ในด้านการจดจ าจากการสื่อสารของตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้ 3 ล าดับ คือ กลุ่มผู้รับสารสังเกตเห็นตู้ไอศครีมตราสินค้าแม็กนั่ม
โดยเฉพาะตามร้านค้าสะดวกซ้ือ เป็นพฤติกรรมที่สร้างการจดจ าให้กับผู้รับสารมากที่สุด รองลงมา
คือ กลุ่มผู้รับสารทราบว่า คุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม เป็นแม็กนั่มแอมบาสเดอร์ของตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่ม และกลุ่มผู้รับสารเคยชมภาพยนตร์โฆษณาชุดของตราสินค้าไอศครีมแท่ง
แม็กนั่ม  

ในด้านความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าในด้าน ไอศครีมแท่งแม็กนั่มมีรสชาติอร่อย
มากที่สุด  รองลงมาคือ ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มง่ายต่อการหาซื้อทาน และตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
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จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการแบ่งรูปแบบการสื่อสารออกเป็น 3 ส่วนเพ่ือหาความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม คือ สื่อออนไลน์ (Online), สื่อออฟไลน์ (Offline) 
และการสร้างการจดจ าและการรับรู้ให้เกิดขึ้นผ่านเนื้อหาการสื่อสาร (Brand Recall) ว่าการ
สื่อสารรูปแบบใดส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม  

จากการศึกษาและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS for Window พบว่า ตัวแปรที่
สามารถน ามาอธิบายภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้มาที่สุดคือ การสร้างการจดจ าและการรับรู้ให้
เกิดขึ้นผ่านเนื้อหาการสื่อสาร (Brand Recall) รองลงมาคือสื่อออฟไลน์ ส่วนสื่อออนไลน์ไม่
สามารถน ามาอธิบายความสัมพันธ์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มจากเอกสารนั้น พบว่าการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารของตราสินค้า
นั้นเป็นไปตามแนวคิดของการสื่อสารการตลาดหรือ Integrated Marketing Communication 
(IMC) (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) ที่ว่า พ้ืนฐานของการส ารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับสาร
ที่เป็นเป้าหมาย ทัศนะ การวางแผน IMC ถือเกณฑ์แนวความคิด 5 ประการ คือ 

1. IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย ตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มเลือกใช้สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ในแคมเปญนี้ แต่มีสัดส่วนของการใช้สื่อนั้น
แตกต่างไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาสนใจสื่อออนไลน์มากกว่า 

2. IMC จะเริ่มที่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือองค์กร จะเห็นได้ว่าตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้เป็นไปตามพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายสนใจด้านไหน ช่องทางไหน มีความคิด ความเชื่อให้กับคนกลุ่มไหน 
เช่นการเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคใน
หลากหลายรูปแบบไลฟ์สไตล์ เป็นต้น  

3. IMC พยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารทั้งที่ใช้คนและใช้สื่อ ในกรณีของตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้น ที่เห็นได้ชัดคือการให้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของตราสินค้าไอศครีม
แท่งแม็กนั่ม หรือที่เรียกว่า Face of Magnum แชร์ภาพบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดข้อสงสัย และเป็นประเด็นขึ้นในสังคม อีกทั้งยังมีการส่งไอศครีมแท่งแม็กนั่มไปให้เหล่า
ผู้น าทางความคิดต่างๆ ในสังคม และร่วกันแชร์ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย จากกรณี
ดังกล่าว มีผู้เข้ามาติดตามเป็นจ านวนมาก และเกิดเป็นกระแสภายในเวลาไม่ก่ีวันนั่นเอง 

4. IMC จะสร้างการติดต่อสื่อสาร 2 ทางกับกลุ่มเป้าหมาย จากที่กล่าวมา
ข้างต้นว่าการสื่อสารของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้น สื่อไปทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งออนไลน์และ
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ออฟไลน์ แต่ให้น้ าหนักและสัดส่วนที่แตกต่างกันตามพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยในการ
สื่อสารแบบออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสของสังคม เกิดพฤติกรรมการซื้อ แต่ในส่วนของ
ออฟไลน์นั้นได้ผลในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า  ซึ่งจะกล่าวในการอภิปราย
ผลการวิจัยต่อไป  

5. การสื่อสารการตลาด (IMC) และเครื่องมือการตลาด (4Ps) ให้สอดคล้อง
กัน ภายใต้แผนเดียวกันและบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยการสื่อสารการตลาดของตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มมีหลากหลายรูปแบบเครื่องมือ และช่องทาง แต่ไม่ว่าจะการสื่อสารผ่าน
ช่องทางไหน ออนไลน์ หรือออฟไลน์ ข้อมูลที่ถูกน าเสนอหรือเผยแพร่ออกมานั้นเป็นเรื่องราว
เดียวกัน มีเนื้อหา และความหมายที่สอดคล้องกัน เพ่ือไม่ให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด อีก
ทั้งเครื่องมือการตลาดของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม (4Ps) มีความชัดเจนท าให้การสื่อสารถูก
ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและ
เหมาะกับภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีได้วางไว้ คือหรูหรา ระดับพรีเมี่ยม มีรสนิยมดี และขยายช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับแต่ก่อน จะมีเฉพาะร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไป นอกจากนั้นยังสร้างความโดดเด่น
และแตกต่างด้วยการมีตู้แช่ไอศครีมแม็กนั่มโดยเฉพาะ เพ่ือสื่อถึงความพรีเมี่ยม มีระดับ และเหนือ
ชั้น นั่นเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เรื่องของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มได้มีการวางกลยุทธ์อย่างดี ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือออกแบบการ
สื่อสารและใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากมีผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เป็น
จ านวนมาก มีการร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านแฟนเพจ Magnum อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเมื่อ
ซื้ อ ไ อ ศ ค รี ม แ ม็ ก นั่ ม ท า น  ผู้ บ ริ โ ภ ค มั ก มี ก า ร ถ่ า ย ภ า พ พ ร้ อ ม ติ ด แ ท็ ก  ( Hashtag) 
#MagnumThailand ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย นับได้ว่าตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม
ประสบความส าเร็จด้านการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็วเพราะ สื่อสังคมออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง นอกจากนั้นยังขยายและเพ่ิมจ านวนลูกค้าใหม่ๆ ได้ 
มีการปฏิสัมพันธ์เกิดความใกล้ชิดระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค สร้างกิจกรรมบนสื่อสังคม
ออนไลน์ โปรโมตสินค้า และแจ้งโปรโมชั่นส่งเสิรมการขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไม่สูงมากนัก วิลาส ฉ ่าเลิศวัฒน์ (วิลาส ฉ ่า
เลิศวัฒน์, 2011: 16) และส่งผลด้านวัตถุประสงค์ทางการตลาด คือเรื่องยอดขาย ที่มียอดขายสูง
ถึง 10 ล้านแท่ง ภายใน 1 เดือน หลังจากที่มีการสร้างกระแสช่วงเวลาของกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบของการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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 ในด้านประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่มนั้น พฤติกรรมการรับสื่อทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่
หลากหลาย ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หลากหลายนั่นเอง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษานี้ เป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 26 – 30 ปี มากเป็นอันดับหนึ่ง และ 36 ปี ขึ้นไป มาเป็น
อันดับสอง ซึ่งทั้งสองช่วงอายุดังกล่าวนี้ มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 
ปี มักสนใจสื่อออนไลน์ สังคมออนไลน์ การติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หรือดูโฆษณาผ่านยูทูป 
(www.youtube.com) มากกว่ากลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วง 36 ปี ขึ้นไป เพราะคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มแรก และมีพฤติกรรมการรับสื่อในรูปแบบเดิมอยู่ ได้แก่ การ
ฟังข่าวจากวิทยุ การรับสื่อโฆษณาผ่านโทรทัศน์ นิยมอ่านหนังสือพิมพ์ในช่วงเช้า และรับสื่อ
นิตยสารมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง โดยสื่อแบบดั้งเดิม หรือสื่อออฟไลน์นี้เป็นสื่อที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมใน
วงกว้าง สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถสร้างการรับรู้ได้ในปริมาณมาก และการที่ตราสินค้า
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มมีการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบและไม่ละทิ้งสื่อออฟไลน์ ที่ยังคงมีความเป็น 
Mass Media มากกว่าสื่อออนไลน์ ครอบคลุมมากกว่าท าให้เพ่ิมโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ 
และจดจ าสารที่ต้องการสื่อออกไปได้ง่าย ประกอบกับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อออฟไลน์ มี
การสื่อสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาสาร และความหมายแฝงที่ต้องการน าเสนอ ท าให้สื่อ
แต่ละประเภทช่วยเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลไปยังกลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลิต
ตา ลายลิขิต (2547) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือการสร้างตราสินค้าของบริษัทที่
แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจกับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค พบว่า เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ในตราสินค้าองค์กร (Brand 
Awareness) ได้แก่ การลงโฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัท การโฆษณาผ่านป้ายสื่อโฆษณา 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ ของบริษัท ถึงแม้ว่างานวิจัยดังกล่าวจะศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ผลการศึกษาดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับการศึกษาปัจจุบัน ที่มีการน าสื่อ
ออนไลน์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการสื่อสารการตลาด แต่การสร้างภาพลักษณ์ของตรา
สินค้านั้น ยังคงต้องอาศัยการสื่อสารแบบออกสู่สาธารณะชน ( Mass Media) หรือสื่อสารออกไปสู่
มวลชนอยู่  

และจากเหตุผลในการเข้าใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
ใช้เพ่ือติดตามข่าวสารทั่วไปในแต่ละวัน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน หรือการแชร์ภาพบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ล้วนเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้สึกและพึงพอใจส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งเลย แต่ทั้งนี้การติดตามข่าวสาร กิจกรรมหรือ
โปรโมชั่นหน้าแฟนเพจ เป็นการติดตามความเคลื่อนไหว และเพ่ือร่วมสนุกกับตราสินค้าซึ่งสืบ
เนื่องมาจากการเกิดประสบการณ์ท่ีดีต่อตราสินค้าและสืบเนื่องมายาวนานจึงเกิดการเข้าไปติดตาม
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ในแฟนเพจเฟซบุ๊คได้โดยอาจก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  (Brand Loyalty) ได้ใน
อนาคต นอกจากนี้จ านวนเพ่ือนในสื่อสังคมออนไลน์ ยังมีผลต่อการเกิดกระแสขึ้นในสังคมอีกด้วย 
เนื่องจากจ านวนเพื่อน เปรียบเสมือนเลขยกก าลังที่จะทวีคูณผู้รับสารหากเมื่อเราแชร์ภาพ หรือวิดิ
โอ สิ่งเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่รับ
สาร และส่งต่อสารให้กับเพ่ือนและผู้ติดตามอยู่เป็นประจ า แชร์ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ติดตาม
แฟนเพจของสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้น ซึ่งความส าเร็จของ
กระแสสังคมล้วนมาจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว กล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษานี้มีพฤติกรรมการรับสารที่ทันสมัย ใช้สื่อออนไลน์อยู่เป็นประจ า ไม่ได้เป็นผู้รับสารที่ 
Passive แต่เป็นผู้รับสารที่ Active อีกทั้งยังมีการส่งต่อ (Shared) และอัพเดทสถานะอยู่เป็น
ประจ า เสมือนเป็นผู้น าทางความคิด (Opinion Leader) ได้ในสังคมออนไลน์ และเป็นลักษณะ
ของผู้รับสารที่ท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นกระแสของสังคมได ้ 

และส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้มากที่สุด คือการสร้างการจดจ าและ
การรับรู้ให้เกิดขึ้นผ่านเนื้อหาการสื่อสาร (Brand Recall) ให้กับตราสินค้า ได้แก่ การติดตั้งตู้
ไอศครีมแท่งแม็กนั่มในร้านค้าสะดวกซื้อเพ่ือสร้างความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่ง ประกอบ
กับส่งเสริมภาพลักษณ์ความหรูหราเหนือระดับให้กับตราสินค้า  การเปิดร้านแม็กนั่มคาเฟ่ใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 ของโลก โดยการน าเชฟจากต่างประเทศมาเป็นผู้สร้างสรรค์เมนูที่
ท าจากช็อกโกแลตแท้ให้กับผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงการได้เห็นสื่อโฆษณาของตราสินค้าไอศครีมแท่ง
แม็กนั่ม ที่มีพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของตราสินค้าเป็นผู้ถ่ายทอด ซึ่งผู้ที่
สร้างการจดจ าตราสินค้าและส่งผลถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้ดีที่สุด คือ คุณอนันดา เอเวอริ่
งแฮม ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่สร้างความรู้สึกและสร้างการรับรู้ถึงความสุข หรือความรู้สึก “ฟิน”  
เมื่อได้ทานไอศครีมแท่งแม็กนั่ม โดยกิริยาท่าทางที่แสดงออกมาเมื่อได้ลิ้มลองรสชาติไอศครีมผ่าน
สื่อโฆษณาโทรทัศน์ ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกอยากลองทานและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 
และตัดสินใจเข้าใช้บริการที่ร้านแม็กนั่มคาเฟ่นั่นเอง  

สรุป 
ผลของการศึกษาจากงานวิจัยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่างช่องทางการสื่อสารออนไลน์จะเข้ามามี

บทบาทอย่างมากในการประสบความส าเร็จครั้งนี้ เกิดเป็นกระแสสังคม (Talk of the town) 
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อไอศครีมแท่งแม็กนั่มมาทานกันมากมาย จนเป็นกระแสแม็กนั่ม ฟีเวอร์ ส่ง
ภาพ (Shared) ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ติดตามในสื่อออนไลน์กว่า 10 ล้านคน แต่จาก
งานวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้สื่อออนไลน์นั้นไม่สอดคล้องกับการสร้างภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม กล่าวคือจากการศึกษาและผลของการวิจัยพบว่า สื่อดั้งเดิม 
(Traditional Media) หรือสื่อออฟไลน์ (Offline) และ การสร้างการจดจ าของตราสินค้าให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับสาร สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าได้ดีกว่าสื่อออนไลน์ เพราะสื่อออฟไลน์
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เป็นช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับและจดจ าได้มากที่สุด คือ สื่อโฆษณาโทรทัศน์ สื่อออฟไลน์ 
เป็นการสื่อสารออกไปในวงกว้าง มีผู้คนรับรู้ สั่งสมความน่าเชื่อถือและส่งเสริมด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้ดีกว่า ในขณะเดียวกัน การใช้เครื่องมือการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
สามารถน ามาสร้างกระแสให้กับสินค้าได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น สร้างความฮือฮาและเกิ ด
เป็นประเด็นได้ในสังคม และเป็นเพียงกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้น
ในทันที แต่ไม่สามารถน ามาอธิบายเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้ ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริม
การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้ามากที่สุดคือการสร้างการจดจ าให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร กล่ าวคือ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น
โฆษณาโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขเมื่อได้ทานไอศครีมแท่งแม็กนั่ม การน าเสนอสารด้วย
แบรนด์แอมบาสเดอร์เพ่ือเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ตราสินค้า การรับสื่อนิตยสารที่ มีการถ่าย
แฟชั่นและแทรกไอศครีมแท่งแม็กนั่มลงไปในเนื้อหานั้น รวมถึงการได้มีประสบการณ์ร่วมกับร้าน
แม็กนั่มคาเฟ่ การได้เดินเข้าร้านค้าสะดวกซื้อและพบตู้ไอศครีมแท่งแม็กนั่มที่ตั้งไว้โดดเด่นจาก
ไอศครีมทั่วไป ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นส่วนส่งเสริมด้านการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้ามากกว่า
สื่อออนไลน์ที่ฉาบฉวย ได้ความน่าสนใจเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเพ่ือตอกย้ าการรับรู้จากการ
สั่งสมภาพที่เกิดขึ้นในใจ ที่ผ่านมาของตราสินค้าไอศครีแท่งแม็กนั่มเท่านั้นเอง กล่าวโดยสรุปคือ 
“ถ้าไม่ใช้สื่อออฟไลน์ภาพลักษณ์ก็ไม่มี หากไม่ใช้สื่อออนไลน์กระแสก็จะไม่เกิด” ดังนั้น ทั้งสอง
อย่างควรควบคู่กันไปและให้น้ าหนักความส าคัญท่ีเหมาะสมตามแต่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว   

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าว ท าให้ทราบประสิทธิผลของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้

สามารถน าไปปรับใช้กับธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในด้านความต้องการสร้าง
กระแสให้เกิดขึ้นหรือเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และสามารถเลือกใช้เครื่องมือการ
สื่อสารให้เหมาะสมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารได้ นอกจากนั้นควรมีการศึกษากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการณ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม
แบบเจาะลึกถึงประสิทธิผลของการสื่อสาร โดยจ าแนกเป็นกระแสสังคมจากสื่อออนไลน์ หรือ
ภาพลักษณ์จากการสร้างตราสินค้าผ่านสื่อออฟไลน์โดยเฉพาะ 
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