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หลกักำรและเหตุผล 
  ปัจจุบนักระแสการนิยมบริโภคด่ืมน ้ าสะอาดของคนไทยมีเพิ่มมากข้ึนเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตอ้งการความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
จึงท าให้ผูบ้ริโภคหันมาบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดเพิ่มมากข้ึนเพราะสามารถหาซ้ือได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และสะอาดปลอดภยั จึงท าใหธุ้รกิจการผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ดงัท่ี
เห็นจ าหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดมากมายหลายยีห่อ้ ซ่ึงจากขอ้มูลปี 2553 จะสังเกตเห็นไดว้า่มูลค่าตลาด
น ้าด่ืมบรรจุขวดของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 18,000 ลา้นบาท (ไทยโพสต,์ 2554: ออนไลน์) และ
ยงัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต  โดยปัจจุบนัจะพบว่ามีผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายน ้ าด่ืม
บรรจุขวดอยูท่ ั้งส้ินกวา่ 600 แบรนดท์ัว่ประเทศ โดยมีผูน้ าตลาดอยูใ่นปัจจุบนัคือ แบรนด์น ้ าด่ืมสิงห์ 
ซ่ึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 20% รองลงมาก็คือ แบรนด์น ้ าด่ืมเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ 
(ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2553: ออนไลน์) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในจ านวนผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายน ้ าด่ืม
บรรจุขวดทั้ง 600 แบรนด์ท่ีไดก้ล่าวมานั้น มีเพียง 8 แบรนด์เท่านั้นท่ีมีการท าการตลาดอยา่งจริงจงั 
ไดแ้ก่ บริษทัสิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั ภายใตช่ื้อแบรนด์น ้ าด่ืมสิงห์ บริษทัเสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
ภายใตช่ื้อแบรนด์น ้ าด่ืมคริสตลั บริษทัเนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั ภายใตช่ื้อแบรนด์น ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียว
ไลฟ์ บริษทัคอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั ภายใตช่ื้อแบรนด์น ้ าด่ืมชา้ง บริษทัทีทีซี น ้ าด่ืม
สยาม จ ากดั ภายใตช่ื้อแบรนดน์ ้าด่ืมสยาม บริษทัโคคาโคลา (ประเทศไทย) จ ากดั ภายใตช่ื้อแบรนด์
น ้าทิพย ์บริษทัเนปจูน อาหารและเคร่ืองด่ืม จ ากดั ภายใตช่ื้อแบรนดน์ ้าด่ืมเนปจูน บริษทัเอ็มวอเตอร์ 
จ  ากดั ภายใตช่ื้อแบรนดน์ ้าด่ืมสปริงเคิล และบริษทัรีเจนซ่ี บร่ันดีไทย จ ากดั ภายใตช่ื้อ แบรนด์น ้ าด่ืม
รีเจนซ่ี และจะเห็นไดว้า่ทั้ง 8 แบรนด์ท่ีไดก้ล่าวมาลว้นแต่เป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขนักนั
สูงมากไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงจากท่ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษา
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของน ้ าด่ืมบรรจุขวดจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่องทางหลักๆ ดังน้ี 
ร้านอาหารและสถานศึกษา 50% ร้านคา้ปลีกย่อย 30% โมเดิร์นเทรด และคอนวีเนียนสโตร์ 20% 
(Positioning Magazine, 2553: ออนไลน์) ในส่วนของแบรนด์ขนาดเล็กและเป็นแบรนด์ในทอ้งถ่ิน
จะมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีต ่าและมีช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในวงแคบและในบางพื้นท่ี
เท่านั้น และหากจะแบ่งส่วนตลาดของน ้ าด่ืมบรรจุขวดจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนตลาดยอ่ย 
(Segment) ตามขนาดและรูปแบบของบรรจุภณัฑคื์อ ตลาดน ้าด่ืมบรรจุถงัขนาด 20 ลิตร (10%) ตลาด
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น ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกขุ่นท าจาก Polyethylene นิยมเรียกวา่ขวด PE (20%) ตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวด
แกว้ (20%) และตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใสซ่ึงท าจาก Polyethylene terepthalate นิยมเรียกว่า
ขวด PET (50%) ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด 50% และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

จากท่ีไดก้ล่าวมาจะแสดงให้เห็นวา่ตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดมีการแข่งขนัท่ีสูง ท าให้
ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดแต่ละรายตอ้งแข่งขนัเพื่อเป็นผูค้รองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงการส่ือสารการตลาดก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้เน่ืองจาก
การส่ือสารการตลาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และท าให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดการตอบสนองต่อตราสินคา้และเกิดการซ้ือสินคา้ในท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบนัผูผ้ลิตน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดมีการท าการส่ือสารการตลาดผา่นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายชนิด เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นทางโทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์อินเทอร์เน็ต และการเป็นสปอนเซอร์ ซ่ึง
การส่ือสารการตลาดในแต่ละคร้ังนั้นย่อมมีทั้งท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ แต่จะท า
อยา่งไรการส่ือสารการตลาดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคุม้กบังบประมาณท่ีลงทุนไป ซ่ึงจากขอ้มูล
ในปี 2553 ท่ีผา่นมาผูผ้ลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดแบรนดข์นาดใหญ่ (สิงห์ เนสทเ์ล่ ชา้ง) ไดใ้ชง้บประมาณ
ทางการตลาดเฉล่ียแต่ละแบรนด์ประมาณ 60 – 100 ลา้นบาท (ไทยโพสต,์ 2554: ออนไลน์) และยงัมี
แผนท่ีจะเพิ่มงบประมาณในอนาคต นัน่แสดงให้เห็นวา่ผูผ้ลิตต่างตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ส่ือสารการตลาด แต่หากการส่ือสารการตลาดท่ีท าลงไปไม่สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ งบประมาณต่างๆท่ีลงทุนไปก็เสียเปล่า ดงันั้นจะท าอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพใน
การส่ือสารการตลาดมากท่ีสุด 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 1,632,548 คน 
และมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดในภาคเหนือ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.), 2552: ออนไลน์) ซ่ึง
เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมต่างเขา้มาแข่งขนัในตลาดน ้ าด่ืมในจงัหวดั
เชียงใหม่หลายรายส่งผลให้ตลาดน ้ าด่ืมภายในจงัหวดัเชียงใหม่มีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง ประการ
ท่ีหน่ึงคือมีการแข่งขนัระหว่างแบรนด์ขนาดใหญ่กับแบรนด์ท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีข้ึน
ทะเบียนกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีมากถึง 328 ราย (ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเชียงใหม่, 2554) ประการท่ีสองคือปัจจุบนัองค์กรธุรกิจ ร้านอาหาร สถานศึกษา ในจงัหวดั
เชียงใหม่ไดห้นัมาสั่งผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดภายใตแ้บรนด์ของตนเอง (House Brand) เพื่อบริโภคและ
จ าหน่ายในหน่วยงานหรือร้านคา้ของตนเอง โดยท าการสั่งผลิตผา่นบริษทัผลิตน ้ าด่ืมภายในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ บริษทั เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จ ากดั และบริษทั เพียวเมาน์เทน 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตภายใตแ้บรนด์น ้ าด่ืมกลาเซีย ประการท่ีสามคือผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในทอ้งถ่ิน
มีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าแบรนด์ขนาดใหญ่ในดา้นตน้ทุนท่ีถูกกว่าเน่ืองจากไม่ไดเ้สียค่าใช้จ่ายในการท า
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การตลาดมากนัก ประการท่ีส่ีคือน ้ าด่ืมเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีโอกาสในการเปล่ียนแบรนด์ (Brand 
Switching) ของผูบ้ริโภคมีอยู่สูงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนไปบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดแบรนด์
อ่ืนๆ ได้ง่าย ซ่ึงทั้งส่ีประการท่ีกล่าวมาล้วนแต่มีผลกระทบโดยตรงต่อแบรนด์ขนาดใหญ่ทั้งส้ิน      
ท าให้ผูผ้ลิตแบรนด์ขนาดใหญ่จ าเป็นจะตอ้งหากลยุทธ์ทางการตลาดของน ้ าด่ืมบรรจุขวดในการ
แข่งขันกับแบรนด์ท้องถ่ิน โดยใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่ือสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมในการท าการตลาด  ซ่ึงจะมีส่วน
ช่วยให้ผูผ้ลิตส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในบางคร้ังการ
ส่ือสารการตลาดยงัส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ และขาดการศึกษาพฤติกรรม
ในการตอบสนองต่อการส่ือสารการตลาดอย่างจริงจงั ท าให้มีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคไดไ้ม่เต็ม
ประสิทธิภาพเป็นผลใหเ้กิดความเสียเปรียบต่อคู่แข่งในตลาด  

ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด วา่เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
แต่ละชนิดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากน้อยเพียงใดและเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผูท่ี้สนใจ ผูผ้ลิตผูจ้ดัจ  าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดเพื่อน าไปประกอบการวางแผนเลือกกิจกรรม 
และใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าให้ทราบถึงการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
2. สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนกลยุทธ์การ

ส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
 
นิยำมศัพท์ 

กำรส่ือสำรกำรตลำด หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารท่ีผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดได้
กระท าข้ึนเก่ียวกบัน ้ าด่ืมบรรจุขวดไปยงัผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
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ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการส่ือสาร
การตลาดได้แก่ การโฆษณาการตลาดทางตรง การตลาดแบบโตต้อบสองทาง/อินเทอร์เน็ต การ
ส่งเสริมการขาย การแจง้ข่าว/การประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นกังานขาย 

ผลต่อกำรตัดสินใจ หมายถึง ผลการส่ือสารการตลาดของผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ี
มีต่อระดบัการตอบสนองตาม AIDA Model ในการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด และระดบัความ
มากนอ้ยของผลดงักล่าว 

น ้ำดื่มบรรจุขวด หมายถึง น ้ าด่ืมบริสุทธ์ิ ใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน บรรจุในขวด
พลาสติกส์ใสซ่ึงท าจาก Polyethylene terepthalate 

ผู้บริโภค หมายถึง ประชากรในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีบริโภคหรือเคย
บริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวด 

ร้ำนค้ำปลีกย่อย หมายถึง ร้านคา้ขนาดเล็กท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค
รวมทั้งน ้าด่ืมบรรจุขวด ตามแหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ เช่น ร้านโชห่วย 

โมเดิร์นเทรด หมายถึง ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค
รวมทั้งน ้าด่ืมบรรจุขวด เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้สะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท 

คอนวีเนียนสโตร์ หมายถึง ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภครวมทั้งน ้าด่ืมบรรจุขวด เช่น 7-eleven มินิมาร์ท 
 

 


