
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ีคือ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

ไอดาโมเดล (AIDA model) คือ โมเดลแสดงล าดบัขั้นการตอบสนองของผูบ้ริโภค
ต่อการส่ือสารการตลาดซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ล าดบัขั้นดงัน้ี (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2546: 
727-729) 

1. ความใส่ใจ (Attention : A) เป็นการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความใส่ใจ พร้อมท่ีจะรับ
ฟังข่าวสาร 

2. ความสนใจ (Interest : I) เป็นการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
อาจท าได้ด้วยการท าความเข้าใจความต้องการของผูบ้ริโภค และแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ท่ี
น าเสนอ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งไร 

3. ความปรารถนา (Desire : D) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากข้ึนจน
กลายเป็นความปรารถนา อยากไดผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นเจา้ของหรือบริโภคผลิตภณัฑ์นั้น 

4. การเกิดพฤติกรรม (Action : A) เป็นการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือตามท่ีเสนอขาย และปิดการขาย 

 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

คือ กระบวนการของกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีใชเ้พื่อวางแผน พฒันา ใชง้าน และประเมินผลโปรแกรมส่ือ
สารตราสินค้าท่ีมีการท างานสอดประสานกัน วดัผลได้และมีความจูงใจในช่วงเวลาหน่ึงๆ กับ
ผูบ้ริโภค พนกังาน ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายคือการสร้างผลตอบแทน
กลบัมาในรูปของตวัเงินและสร้างตราสินคา้และมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว (กมล ชยัวฒัน์, 
2551) 
 
 

http://www.ismed.or.th/SME2/src/upload/knowledge/1181551229466d0a7d70693.pdf
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เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดมี 6 อย่างคือ 
1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่ใชบุ้คคล ท่ีตอ้งจ่ายเงิน

เพื่อส่ือสารเร่ืองขององค์กร สินคา้ บริการหรือแนวคิดของผูใ้ห้การสนบัสนุน ผ่านการโฆษณาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

2. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นเคร่ืองมือท่ีองคก์รส่ือสารโดยตรงกบั
ผูบ้ริโภคเป้าหมายเพื่อสร้างการตอบสนองและ /หรือการซ้ือสินคา้หรือบริการ เช่น การขายตรง 
การตลาดทางโทรศพัท ์

3. การตลาดแบบโตต้อบ/อินเทอร์เน็ต (Interactive/Internet Marketing) เป็นการ
ท าการส่ือสารผ่านส่ือแบบโต้ตอบโดยใช้อินเทอร์เน็ต สามารถตอบโต้หรือแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหวา่งกนัไดท้นัที 

4. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ท่ีเพิ่ม
มูลค่าหรือส่วนเพิ่มให้กบัพนกังานขาย จดัจ าหน่ายหรือผูบ้ริโภคสามารถเพิ่มยอดขายได ้สามารถ
แบ่งการส่งเสริมการขายได้เป็นสองประเภทหลกัๆ ได้แก่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค 
(Consumer-Oriented) เช่น การแจกสินคา้ตวัอยา่ง ส่วนลด และการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง 
(Trade-Oriented) เช่น การใหร้าคาพิเศษ ส่วนยอมใหใ้นรูปของสินคา้ 

5. การใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ (Publicity/Public Relations) เป็นการส่ือสารโดยไม่
ใชบุ้คคลเก่ียวกบัองคก์รสินคา้ในรูปของเน้ือข่าว บทความวชิาการ มีการวางแผนอยา่งรอบคอบและ
ใหข้อ้มูลโดยพยายามควบคุมเร่ืองภาพลกัษณ์ท่ีดีออกสู่สาธารณชน 

6. พนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารแบบตวัต่อตวัท่ีพนกังานขาย
พยายามช่วยเหลือ และ/หรือชกัชวนกลุ่มผูซ้ื้อคาดหวงัใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการของบริษทั 

 
ประเภทส่ือโฆษณา เ ป็นเค ร่ืองมือส าคัญในการถ่ายทอดข่ าวสารไปยัง

กลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชนซ่ึงมีอยู่มากมายหลายวิธีสามารถแบ่งประเภทของส่ือโฆษณาตาม
วถีิทางท่ีข่าวสารผา่นไปยงักลุ่มผูรั้บข่าวสารได ้4 ประเภทดงัน้ี (ดารา ทีปะปาล, 2546) 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสารซ่ึงหนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีนิยมใช้เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถใช้สะดวกสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือคนทัว่ไปไดอ้ยา่งกวา้งขวางส่วนนิตยสารเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมาย
เฉพาะซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ นิตยสารส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภค นิตยสารส าหรับกลุ่มนกัธุรกิจ และ
นิตยสารส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
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2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุส่ือสารผา่นทางสาย
เคเบิ้ลหรือผา่นใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) ผา่นทางดาวเทียม ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือส่ือท่ี
เกิดข้ึนใหม่ เช่น เทเลเทก็ซ์ (Teletext) วดีีโอเทก็ซ์ (Videotext) และโทรสาร(Facsimile) เป็นตน้ 

3. ส่ือนอกอาคารสถานท่ี (Out of Home หรือ Outdoor Media) หมายถึง ส่ือท่ี
ผูบ้ริโภคพบเห็นทัว่ไปเม่ือออกจากบา้นและสัญจรไปมาในสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงส่ือโฆษณาน้ีสามารถ
ท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น น าไปติดไวก้ลางแจง้ ส่ิงก่อสร้าง บนรถไฟ หลงัรถเมล์หรือท่ีสนามบิน 
เป็นตน้ ตวัอย่างของส่ือนอกอาคารสถาน เช่น แผ่นป้าย Billboard แผน่ป้ายโปสเตอร์ทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร  โฆษณาบนแผ่นป้ายรถประจ าทาง ป้ายโฆษณาทั้ งภายในตัวรถ            
ป้ายโปสเตอร์นอกตวัรถ ป้ายโปสเตอร์สถานีชานชาลาและท่ีพกัผูโ้ดยสาร เป็นตน้ 

4. ส่ือประเภทอ่ืนๆ (Other Media) 
4.1 ส่ือโฆษณาในร้านคา้แหล่งซ้ือ เช่น การจดัตูโ้ชวสิ์นคา้ตามผนงัชั้นวาง

ท่ีเคาเตอร์หรือทางออกโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นโปสเตอร์ สติกเกอร์ ธงราวป้ายแขวน 
(Mobile) และแผน่ป้ายผา้ (Banner) เป็นตน้ 

4.2 ส่ือโฆษณาเจาะตรง เช่น การโฆษณาทางไปรษณีย ์ คือ ข่าวสารการ
โฆษณาสินค้าและบริการท่ีจดัในรูปของส่ิงพิมพ์แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยงัผูบ้ริโภคตามบญัชี
รายช่ือการตลาดโดยใชโ้ทรศพัท ์(Telemarketing) เป็นตน้ 

4.3 ส่ือสินคา้และบรรจุภณัฑ์ (Merchandise and Packing) ไดแ้ก่ ตวัสินคา้
และบรรจุภณัฑ์รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีจดัท าข้ึนเป็นพิเศษเพื่อเป็นของแถมของแจก ของช าร่วยหรือ
น าไปแจกใหก้บัผูบ้ริโภคเน่ืองในโอกาสต่างๆ 

4.4 ส่ือเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น สมุดโทรศพัท์หน้าเหลือง ปฏิทิน ถุงกระดาษ 
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และการโฆษณาบนทอ้งฟ้า เช่น การเขียนบอลลูนท่ีเขียนขอ้ความ
โฆษณาหรือการใชเ้คร่ืองบินปล่อยควนัให้เป็นรูป เป็นตน้ 
 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กนกศกัด์ิ เปรมปราโมชย ์(2547) ไดท้  าการศึกษากระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 321 คน พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ16 - 20 ปี การศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา เป็นนกัเรียน/
นักศึกษา สถานภาพโสด ลกัษณะการพกัอาศยั อยู่บา้นกับครอบครัว/ญาติ ประเภทของน ้ าด่ืมท่ี
บริโภคเป็นประจ าคือ น ้าด่ืมบรรจุถุง ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือพบวา่สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถุงคือ ราคาท่ีถูกกว่าน ้ าด่ืมบรรจุภาชนะอ่ืน ดา้นการประเมินทางเลือก พบว่า
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ผูต้อบแบบสอบถามจะท าการเปรียบเทียบความสะอาดของน ้ าด่ืมบรรจุถุงกบัยี่ห้ออ่ืนก่อนการซ้ือ 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจะท าการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถุงจากร้านคา้ใกลบ้า้นมาก
ท่ีสุด และถา้หากยี่ห้อท่ีเคยซ้ือเป็นประจ าหมดก็จะท าการเปล่ียนไปซ้ือยี่ห้ออ่ืน ด้านการบริโภค
ผูต้อบแบบสอบถามจะซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุถุงเพื่อบริโภคในท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุด ด้านความพึงพอใจ
หลงัจากการซ้ือพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อความใสสะอาดของน ้ า
ด่ืม ราคา ความสะอาด ปริมาณเทียบกบัราคา และความสะดวกในการบริโภคตามล าดบั 

พชัรินทร์ อินตะ๊สงค ์(2548) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) 
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวด เหตุผลเพราะมัน่ใจในคุณภาพและความสะอาด 
พฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นประจ าไดแ้ก่ การประเมินผลทางเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการตดัสินใจ 
ส่วนพฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นบางคร้ัง ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจ การคน้หาขอ้มูลและการรับรู้ปัญหา 2) 
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดได้แก่ความสะอาด ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ใกลบ้า้น มีบริการส่งถึงบา้นและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 3) ปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัแตกต่าง
กันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดแตกต่างกัน ส่วนด้านเพศและอายุมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมไม่แตกต่างกนั 4) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นสังคมและปัจจยัดา้น
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวด 

พชัรินทร์ สมพุฒิ (2551) ไดท้  าการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดของประชาชนในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จ  านวนสมาชิกใน
ครอบครับ 3 – 5 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ของครอบครัวต่อดือน ระหว่าง 5,001 – 
10,000 บาท เม่ือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา
หรือต ่ากวา่ ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคดา้นจิตวิทยา ผูบ้ริโภคตดัสินใจบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดด้วยตวัเอง และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าน ้ าด่ืมมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นสังคม ผูบ้ริโภคคิดวา่ราคาน ้ าด่ืมท่ีจ าหน่ายในปัจจุบนั เหมาะสมแลว้ หากราคาน ้ าด่ืมใน
อนาคตปรับสูงข้ึนผูบ้ริโภคจะด่ืมน ้ าประปาแทน ถ้าพิจารณาในด้านของผูผ้ลิตควรจะพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน ปัจจยัดา้นการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ในดา้นความสะอาด ด้านราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในด้านราคาว่าเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้น
สถานท่ีผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญั การมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่วนพฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืม 
ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคยี่ห้อศรีแกว้ รูปแบบภาชนะบรรจุคือ ขวดขาวขุ่นแบบคืนขวด ขนาด 950 ซีซี 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20%20%20อินต๊ะสงค์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พัชรินทร์%20สมพุฒิ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 

9 

 

ส่วนจ านวนของน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือในแต่ละคร้ังคือ 2 ถงั และ 1 ลงั โดยผูผ้ลิตมีบริการ
จดัส่งถึงบา้น ทั้งน้ีเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดเพราะผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อ
คุณภาพของน ้าด่ืมมาก 

ประภาพร ไชยชนะชมภู (2552) ไดท้  าการศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นมผงส าหรับเด็กโตของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่      
โดยท าการศึกษาศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นมผงส าหรับ
เด็กโตของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาถึงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยเคร่ืองมือการส่ือสาร ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว การขายโดยบุคคล การตลาดเจาะตรง ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นมผงส าหรับเด็กโตของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือ
ท่ีไดรั้บและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ และขอ้มูลประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นมผงส าหรับเด็กโต ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
และใชม้าตราวดัแบบ Likert Scale ในการวดัระดบัผลของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนมผงส าหรับเด็กโต  
 


