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บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินโครงงานสหกิจ เรื่ อง การสื่ อสารการตลาด กรณี ศึกษา การใช้สื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ ใน 1 Campaign ของบริ ษทั Index Living Mall ซึ่งมีการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1. การวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
5. แนวคิดเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. การวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร
การวางแผนสาหรับแผนการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรมีท้ งั หมด 6 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ ทางการตลาด (Marketing Objective)
สามารถทาได้โดยการเตรี ยมข้อมูลแบบสรุ ปให้กบั ผูบ้ ริ หาร (Executive Summary) โดย
การนาเสนอเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ เพียงสั้นๆ ให้กบั ผูบ้ ริ หารทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ของบริ ษทั เพื่อประกอบการตัดสิ นใจว่าวัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ในแต่ละปี ควรเป็ นแบบใด
เพื่อให้แต่ ละหน่วยงานสามารถจัดทาวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตัวเองให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ได้ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งในรายงานฉบับนี้จะเน้นเฉพาะวัตถุประสงค์
ทางการตลาดของบริ ษทั เท่านั้น
วัตถุประสงค์ ทางการตลาด (Marketing Objective) เป็ นข้อความที่อยูใ่ นแผนการตลาด
ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นข้อความที่สามารถวัดผลสาเร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด เช่น ปริ มาณขาย ,ส่ วน
แบ่งทางการตลาด, กาไรหรื อผลตอบแทนจากการลงทุน โดย Marketing Objective ที่ดีจะบ่งบอก
เป็ นจานวนที่วดั ได้ในกลุ่มเป้ าหมาย และมีระยะเวลาที่กาหนดชัดเจน ซึ่ งวัตถุประสงค์ที่ต้ ั งขึ้นมา
จะต้องปฏิบตั ิได้และประสบความสาเร็ จได้จริ ง
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Sale-Oriented Objectives เป็ นวิธีการตั้งวัตถุประสงค์ของการ Promotional Program
โดยการวัดจากยอดขายเป็ นหลัก ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเป็ นสิ่ งชี้วดั ว่าการใช้เงินในการ
โฆษณาและการส่ งเสริ มการตล าดจะประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ โดยการตั้งวัตถุประสงค์จากยอดขาย
เป็ นหลักมีขอ้ ดี คือ สามารถวัดผลได้ง่าย แต่ก็มีขอ้ เสี ย คือ การที่ยอดขายของบริ ษทั ลดลง อาจเกิด
จากปั จจัยอื่นๆที่ไม่ใช่เกิดจากการใช้แผนการส่ งเสริ มการตลาดที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปการใช้ Marketing Mix ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ( เช่น การวางแผนในด้าน
สิ นค้า , ราคา หรื อ ช่องทางจัดจาหน่ายที่ไม่เหมาะสม ) ,การใช้เวลานานในการแสดงผลลัพธ์ของ
การใช้แผนการส่ งเสริ มการตลาด เช่นการโฆษณา เป็ นต้น
1.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ (Situation Analysis)
ขั้นตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและสถานการณ์ที่สาคัญในปัจจุบนั ของสิ นค้า
หรื อบริ การซึ่ งจะมีส่วนในการช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร

(Communication

Objective) โดยรวมของบริ ษทั ได้ ซึ่ งข้อมูลที่จาเป็ นในขั้นตอนนี้มี 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
- การประเมินเกี่ยวกับสถานะของสิ นค้าหรื อบริ การ โดยเน้นการศึกษาที่สินค้าหรื อบริ การ
ของบริ ษทั ว่าอะไรคือประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับโดยตรง โดยพิจารณาถึงการกระจายสิ นค้า
ตลอดจนราคาของสิ นค้าโดยจะต้องทาการสารวจตลาดอย่างแท้จริ ง แล้วทาการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปั ญหาที่เกิดกับสิ นค้าหรื อบริ การว่าอยูท่ ี่ใด เพื่อจะได้วธิ ี การในการแก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง
- การประเมินเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค โดยบริ ษทั จะต้องทาการศึกษาผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
(Target Market) เนื่องจากบริ ษทั จาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งเข้าให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวให้ได้
การศึกษาจะต้องศึกษาทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Geological) ประชากรศาสตร์ (Demographic)
จิตวิทยา (Psychological) รู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) และจานวนของกลุ่มเป้ าหมายด้วยว่า
มีมากน้อยเพียงใด มีส่วนแบ่งเท่าใดจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ รู ปแบบการใช้สินค้าและแน วคิดที่มีต่อ
สิ นค้าของบริ ษทั ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ยงิ่ บริ ษทั หาได้มากเท่าใดก็ยงิ่ จะทาให้การวางแผนและการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสารทาได้ง่ายและตรงกับปั ญหาของบริ ษทั มากขึ้นเท่านั้น
- การประเมินคู่แข่งขัน บริ ษทั จะต้องทราบว่าคู่แข่งขันเป็ นใครและกาลังดาเนินกลยุทธ์ ใด
อยูใ่ นปั จจุบ ั นนี้ ซึ่ งการที่บริ ษทั ยิง่ รู ้จกั คู่แข่งขันมากขึ้นเท่าใดก็จะยิง่ มีโอกาสวางแผนให้บรรลุ
เป้ าหมายได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งตรงส่ วนนี้บริ ษทั จะต้องพยายามค้นหาข้อมูลของคู่แข่งขันในทุกด้าน
ไม่วา่ จะเป็ นจุดอ่อน งบประมาณทางการตลาดที่ใช้ ยอดขายของสิ นค้า เ ป็ นต้น เพื่อจะได้นาเอา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดและกาหนดกลยุทธ์ที่จะ
ใช้ต่อไป
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1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ ทางการสื่ อสาร (Communication Objectives)
เป็ นข้อความที่อยูใ่ นแผนการสื่ อสารการตลาดซึ่ งเป็ นการสื่ อสารข้อความที่เหมาะสมไปยั ง
กลุ่มเป้ าหมายโดยที่ผจู ้ ดั การฝ่ ายการตลาดจะต้องสามารถถ่ายทอดข้อความที่อยูใ่ นวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด (Marketing Objectives) ให้ปรากฎในวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสาร (Communication
Objectives) และ วัตถุประสงค์ทางการส่ งเสริ มการตลาด (Specfic Promotion Objectives)อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน โดยสิ่ งสาคัญที่ควรพิจารณาในการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ทางการตลาด
มีดงั นี้
Target audience จะต้องมีความสัมพันธ์กบั Market Segment ของบริ ษทั
- ลักษณะที่สาคัญของสิ นค้า ความได้เปรี ยบ ประโยชน์ของสิ นค้าและวิธีการใช้
- ข้อมูล Brand ของบริ ษัท และคู่แข่ง เช่น ยอดขาย ส่ วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ทางการ
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายทางตลาดเป็ นต้น
- แนวคิดในการกาหนดตาแหน่งของสิ นค้า (Positioning) และหาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
- เพื่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้า การซื้ อซ้ า การเปลี่ยนตราสิ นค้า และเพิ่มการใช้สิ นค้า
ถึงแม้วา่ แผนการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรจะไม่ใช่การวางแผนทางการตลาด (Marketing
Objectives)
แต่ก็ตอ้ งอาศัยข้อมูล ทางการตลาดเป็ นพื้นฐานสาคัญ เพียงแต่วา่ การกาหนด
วัตถุประสงค์ ทางการตลาดนั้นจะเน้นการตั้งวัตถุประสงค์สาหรับสิ นค้าและบริ ษทั ในขณะที่การ
กาหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสาร (Communication Objective) นั้นจะมุ่งประเด็นไปยังรู ปแบบ
ของการสื่ อสารเป็ นสาคัญ ซึ่ งจะต้องทาการออกแบบรู ปแบบของการสื่ อสารแต่ละชนิด
(Communication Tasks) ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสารโดยรวม โดยบริ ษทั สามารถที่
จะทาแผนการสื่ อสารกา รตลาดได้ท้ งั ในระยะสั้น (ประมาณ 1 ปี ) และในระยะยาว (ประมาณ 3 - 5
ปี ) ลักษณะที่สาคัญของการกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร ได้แก่
- ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ ซึ่ งทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์น้ นั ต้องมีการกาหนด
เป็ นข้อความที่ชดั เจนที่ตอ้ งการจะสื่ อไปยังกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้วตั ถุประสงค์ที่กาหนดต้องมี
ความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงว่าข้อความที่บริ ษทั ต้องการสื่ อให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรับทราบคือ
อะไรและในด้านของ Creative ก็สามารถที่จะผลิตสื่ อที่สามารถสื่ อข้อความดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้วตั ถุประสงค์ดงั กล่าวก็ควรที่
จะประเมินผลได้และมีวธิ ี การในการตรวจสอบ ประเมินผลได้วา่ ข้อความที่สื่อออกไปเหมาะ สม
และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
- ระบุกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน
-
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- Benchmark และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะทาการกาหนดวัตถุประสงค์
นั้นทางบริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทราบถึงสถานะในปั จจุบนั ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เช่น การรับรู ้
ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ มีต่อบริ ษทั ว่าอยูใ่ นระดับไหน เพื่อที่จะสามารถประเมินได้วา่ บริ ษทั
จะต้องการเพิม่ ระดับของสภาวการณ์ดงั กล่าวให้เปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่บริ ษทั ได้ทาตาม
แผนงานที่วางไว้เสร็ จสิ้ นแล้ว ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องมีการกาหนด Benchmark ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
วัดผลดังกล่าว
- การกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานที่แน่นอน เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินงานแต่ละอย่างนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในแต่
ละอย่าง เช่น การสร้างการรับรู ้น้ นั อาจจะใช้เวลาเพียงไม่นานเมื่อเทียบกับการทา Re-positioning ที่
จะต้องอาศัยเวลานานกว่า
นอกจากนี้วตั ถุประสงค์ของการสื่ อสาร (Communication Objective) ที่ดีควรตอบคาถาม
ต่อไปนี้ได้
-

อะไรคือประเด็นสาคัญในการสื่ อสาร
อะไรคือถ้อยคาที่จะใช้ และมีความชัดเจนพอที่ผบู ้ ริ โภคจะเข้าใจหรื อไม่
อะไรคือพฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคควรจะทาหลังจากรับสารโฆษณาแล้ว
อะไรคือเหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคควรไปซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ

การกาหนดวัตถุประสงค์ สาหรับแผนการสื่ อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
เหตุผลที่ตอ้ งมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโฆษณา
1. โฆษณาเป็ นวิธีการหลักที่ใช้สืบทอดกันมาในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย ในขณะที่
ส่ วนผสมของกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดอื่นๆ เช่น การส่ งเสริ มการขาย การตลาดโดยตรง (Direct
marketing) และการประชาสัมพันธ์ จะนามาสนับสนุนเป็ นบางช่วงเพื่อเติมเต็มการโฆษณาให้
สัมฤทธิ์ ผลยิง่ ขึ้น
2. Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results (DAGMAR) ได้มี
อิทธิ พลต่อแวดวงการโฆษณามายาวนานซึ่ งวิธีการนี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของรู ปแบบการตอบสนอง
จากผูบ้ ริ โภคอย่างเป็ นลาดับขั้น และมองว่าทาอย่างไรนักการตลาดจึงจะสามารถพัฒนาข้อความ
หรื อโฆษณาที่สื่อออกไปเพื่อเปลี่ยนลาดับขั้นในการตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภคได้ โดยวิธีการดังกล่าว
นี้สามารถทาได้ 3 รู ปแบบคือ
Inside-out planning จะเน้นไปยังสิ่ งที่นกั การตลาดคิดว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งการพูด และ
เชื่อว่าสาคัญกับ Brand ตนเอง โดยใช้รูปแบบการสื่ อสารที่นกั การตลาดต้องการเป็ นหลัก

9
Outside-in planning วิธีการนี้จะเริ่ มจาก consumer เป็ นหลักแล้วย้อนกลับมาหา brand ใน
ภายหลัง ซึ่ งวิธีการนี้นกั การตลาดจะต้องทาการศึกษาสื่ อและระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผบู ้ ริ โภคและ
กลุ่มเป้ าหมายสามารถรับรู ้
Zero-based communications planning จะเน้นไปที่ชิ้นงานที่ตอ้ งทาและมองหาสื่ อหรื อแนว
ความ คิดที่ดีที่สุดที่จะสามารถทาให้งานนั้นๆประสบความสาเร็ จได้
1.4 การกาหนดงบประมาณ (Budget)
ถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่าย ผูบ้ ริ หารทุกคนจะรู ้สึกกลัวกับการที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ดังนั้น
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอเรื่ องงบประมาณที่ตอ้ งเกิดขึ้นในการดาเนินกิจกรรมต่างๆตาม
แผนก็คือหลังจากการกาหนดเป้ าหมายทางการตลาดและส่ วนผสมทางการตลาดเสร็ จสิ้ นลงแล้ว
โดยทาการกาหนดงบประมาณสาหรับช่องทางการสื่ อสารทั้งหมดหรื อกิจกรรมในการส่ งเสริ มการ
ขายทั้งหมด อันได้แก่ การขายโดยบุคคล การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการประชาสัมพันธ์
ในการกาหนดงบประมาณสาหรับการโฆษณามักจาแนกโดยใช้ผลที่มีต่อยอดขายเป็ น
เกณฑ์ โดยมี Modelที่นิยม คือ Marginal Analysis และ Sales Response Model
Marginal Analysis
แนวคิดของ Marginal Analysis คือเมื่อค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่ม ยอดขาย และ กาไร
ขั้นต้นจะเพิม่ ขึ้น

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองแนวคิด Marginal Analysis
ตามค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งก็จะเริ่ มลดลง และกาไรสุ ทธิ จะเป็ นผลมาจาก
กาไรขั้นต้นหักลบด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ซึ่ งหลักการพื้นฐานของ Marginal Analysis คือ
- เพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ถ้าค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่มขึ้นนั้นต่ากว่า รายรับส่ วนที่เพิ่มขึ้น

10
- ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ถ้าค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่มขึ้นนั้นมากกว่า รายรับส่ วนที่เพิ่มขึ้น
- รักษาค่าใช้จ่ายในการโฆษณาให้คงเดิม ถ้าค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่มขึ้นนั้นเท่ากับรายรับ
ส่ วนที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม Marginal Analysis Model จะไม่เป็ นที่ นิยมในการจัดทางบประมาณในการ
โฆษณา เพราะการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง Promotion Effort กับยอดขาย รวมทั้ง Marginal
Analysis Model มีสมมติฐานที่เป็ นจุดอ่อน ดังนี้
สมมติฐานที่วา่ ยอดขายเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการทาโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย มีขอ้
โต้แย้งคือ วัตถุประสงค์ของการโฆษณาและส่ งเสริ มการขายอาจจะเป็ น การรับรู ้ ทัศนคติ ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อยอดขายในภายหลัง
สมมติฐานที่วา่ ยอดขายเป็ นผลมาจากการโฆษณาและส่ งเสริ มการขายเท่านั้น มีขอ้ โต้แย้ง
คือ ยอดขายอาจจะเป็ นผลมาจากส่ วนประสมทางการตลาดอื่นๆ เช่น สิ นค้า ราคา และช่องทางกา ร
จัดจาหน่ายก็ได้
Sales Response Model
มีงานวิจยั จานวนมากที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
แต่รูปแบบที่นกั โฆษณานิยมใช้กนั นั้นมี 2 รู ปแบบคือ The Concave-downward function และ SShape Response Curve

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองแนวคิด Sales Response Model
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The Concave-downward function ผลของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาจะเป็ นไปตาม
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ คือ Law of Diminishing Returns คือ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิม่ ขึ้น
ในขณะที่มูลค่าส่ วนเพิ่มลดลง
S-Shape Response curve อธิบายผลของค่าใช้จ่ายทางโฆษณาที่มีต่อยอดขาย ซึ่ งสามารถ
แบ่งการใช้งบประมาณทางโฆษณาออกได้เป็ น 3 ช่วง คือ การใช้จ่ายงบประมาณโฆษณาช่วงแรก
ช่วงกลาง และช่วงปลาย โดยกล่าวไว้วา่ การใช้จ่ายงบประมาณในการโฆษณาช่วงแรกจะมีผลต่อ
ยอดขายเพียงเล็กน้อย การใช้จ่ายงบประมาณในการโฆษณาในช่ว งกลางจะมีผลต่อการเพิ่มยอดขาย
อย่างมาก แต่การใช้จ่ายงบประมาณในการโฆษณามากเกินไปในช่วงปลายก็ส่งผลต่อการเพิ่ม
ยอดขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในทางปฏิบัติบริษัทมีวธิ ีกาหนดงบประมาณในการส่ งเสริมการขาย 2 แบบ ได้ แก่
Top-Down เป็ นวิธีที่บริ ษทั ส่ วนใหญ่นิยมใช้กนั คือ เป็ นวิธีที่ทางผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูก้ าหนด
และจัดสรรงบประมาณให้กบั แผนกต่างๆ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ นวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดเป็ นยอดเงินที่บริ ษทั จะจ่ายได้ (Affordable Method) วิธีน้ ีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั จะ
สอบถามไปยังฝ่ ายบัญชีวา่ ในปี นี้บริ ษทั พอจะมีเงินจ่ายค่าโฆษณา
ส่ งเสริ มการขาย ฯลฯ เป็ น
ยอดเงินเท่าไร ยอดเงินที่ฝ่ายบัญชีแจ้งจะถูกนามากาหนดเป็ นงบประมาณส่ งเสริ มการขายสาหรับปี
นั้น วิธีน้ ีมีขอ้ ดีคือง่ายต่อการกาหนดงบประมาณ แต่มีขอ้ เสี ยคือ ไม่คานึงถึงยอดขายเนื่องจาก
โปรแกรมการส่ งเสริ มการขายใดๆ ย่อมส่ งผลกระทบต่อยอดขาย นอกจากนี้ ยังทาให้งบประมาณ
ส่ งเสริ มการขายในแต่ละปี ไม่ใกล้เคียงกันทาให้การวางแผนการตลาดในระยะยาวทาได้ยาว
2. กาหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ต่อยอดขาย (Percentage of Sales Method) วิธีน้ ีผบู ้ ริ หาร จะ
คานวณยอดขายทั้ งปี และกาหนดเปอร์ เซ็นต์ต่อยอดขายนั้น ซึ่ งจะได้งบประมาณส่ งเสริ มการขาย
สาหรับปี หน้า วิธีน้ ีมีขอ้ ดีคือ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายกับ
ยอดขายและสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจ่าย กล่าวคือ บริ ษทั จะสามารถจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่ งเสริ มการขายจานวนเท่าไร ย่อมขึ้นกับยอดขายที่เกิดขึ้น แต่วธิ ี น้ ีมีขอ้ เสี ยคือ ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขายเป็ นผลจากยอดขายซึ่ งถูกกาหนดจากเปอร์ เซ็นต์ของยอดขายในอดีต แทนที่จะเป็ นค่าจ่าย
ส่ งเสริ มการขายเพื่อให้เกิดยอดขาย และไม่มีการบอกวิธีกาหนดเปอร์ เซ็นต์ที่เหมาะสมเพียงแต่
กาหนดให้เป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง หรื อกาหนดให้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา เป็ นต้น
3. กาหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ต่อยอดขายที่เท่ากับของคู่แข่ง (Competitive Parity Method) โดย
ผูบ้ ริ หารจะสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายการตลาดเกี่ยวกับเปอร์ เซ็นต์ต่อยอดขายที่คู่แข่งใช้ไปในการ
ส่ งเสริ มการขาย และนามากาหนดเป็ นค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั ให้อยูใ่ นเป อร์เซ็นต์
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เดียวกัน ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อว่า ถ้าหากต้องการรักษาสัดส่ วนครองตลาด (Market share) ของ
บริ ษทั ให้คงเดิม จาเป็ นต้องใช้งบประมาณในการส่ งเสริ มการขายเป็ นสัดส่ วนต่อยอดขายเท่ากับ
ของคู่แข่ง แต่มีขอ้ เสี ย คือ ไม่คานึงถึงความแตกต่างของบริ ษทั คู่แข่งในด้าน งบประมาณทั้งหมด
ชื่อเสี ยง วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการขาย ฯลฯ
Build-up เป็ นวิธีการจัดสรรงบประมาณที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารของบริ ษทั
เป็ นหลัก และงบประมาณส่ วนนั้นจะต้องสามารถนาไปใช้ให้บรรลุเป้ าหมายได้ ดังนั้นการจัดสรร
งบประมาณแบบนี้จะเริ่ มต้นจากกา รกาหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสารและทาการกาหนด
แผนงานเพื่อให้วตั ถุประสงค์น้ นั ประสบความสาเร็ จและทาการวิเคราะห์หาต้นทุนของแผนงานแต่
ละชนิ ดที่ตอ้ งทาแล้วทาการรวบรวมเป็ นแผ นงบประมาณ เพื่อทาการเสนอให้แก่ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิ
ต่อไป จะเห็นได้วา่ การกาหนดงบประมาณในแบบนี้น้ นั จ ะเป็ นการกาหนดงบประมาณในแบบ
Bottom-Up นัน่ เอง ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ นวิธีดงั ต่อไปนี้
1. กาหนดจากวัตถุประสงค์และงานที่จะทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั ๆ (Objective and
Task Method) โดยเริ่ มแรก ผูบ้ ริ หารจะกาหนดวัตถุประสงค์และงานที่จะทาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น้ นั ๆ จากนั้นจึงนามาคานวณเป็ นต้นทุนของงานนั้นๆ และนาต้นทุนของทุกงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการขายมารวมกันจะได้งบประมาณในการส่ งเสริ มการขาย วิธีน้ ีมีขอ้ ดีคือ
พิจารณารายละเอียดปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการขายได้ แต่การนามาใช้ยงั ไม่แพร่ หลายมาก
นัก เนื่องจากมีข้ นั ตอนการคานวณค่อนข้างยุง่ ยาก
ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการนาเสนองบประมาณเพื่อให้ผบู ้ ริ หารทาการพิจารณาจึงควร
แสดงค่าใช้จ่ายด้านสื่ อสารการตลาดในอดีตด้วยเพื่อจะได้เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่
กาหนดขึ้นใหม่ รวมทั้งนาเสนอค่าประเมินผลงานหลังจากดาเนินกิจกรรมว่าเกิดผลกระทบ
(impact) กับกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่และมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าสามารถนาเสนอ
งบประมาณของคู่แข่งขันด้วยก็จะเป็ นผลดีในการที่จะทาให้ผบู ้ ริ หารบริ ษทั ลูกค้าตัดสิ นใจได้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น โดยการนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายตามแผนการที่กาหนด
1.5 การพัฒนาโปรแกรมการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร
ในขั้นตอนนี้บริ ษทั จะต้องทาการกาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่ อโฆษณา

(Media

Objectives) เพื่อจะได้มองเห็นภาพของกิจกรรมต่างๆที่ใช้สื่อโฆษณาตลอดระยะเวลาของแผนงาน
นอกจากนี้จะต้องทาการกาหนดว่าสื่ อโฆษณาใดเป็ นสื่ อหลักและสื่ อรอง และควรจะระบุ
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รายละเอียดของสื่ อโฆษณาแต่ละชนิดอย่างชัดเจน รวมถึงระยะเวลาในการใช้สื่อ โดยการพัฒนา
โปรแกรมการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรนี้บริ ษทั จะต้องทาการผสมผสานสื่ อโฆษณาทั้งหมดที่
บริ ษทั ต้องการใช้ท้ งั หมดไม่วา่ จะเป็ นการใช้การโฆษณา การตลาดโดยตรง การส่ งเสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์รวมทั้งการขายโดยพนักงานขาย โดยวัตถุประสงค์ของสื่ อโฆษณาแต่ละชนิด
นั้นจะต้องมีการสอดคล้องกันและตรงกับวัตถุปร ะสงค์ของการสื่ อสารโดยรวมด้วยซึ่งการพัฒนา
โปรแกรมการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรนั้นจะต้องเริ่ มต้นจากการเขียนแผนการทาโฆษณาซึ่ ง
มักจะเริ่ มจากจุดทัว่ ๆไป สู่ จุดที่เฉพาะมากขึ้นซึ่ งจะทาให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นว่าปั ญหาของสิ นค้า
หรื อบริ การมีวธิ ี การแก้ไขโดย ไขการโฆษณาได้ อย่างไร ดังนั้นการจัดทาแผนการโฆษณาจึงถือว่า
เป็ นขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อน
ซึ่งประกอบไปด้ วย 5 ประเด็นสาคัญคือ
1.5.1 กลุ่มตลาดเป้ าหมาย (Target Market) ในส่ วนนี้ตอ้ งทาการระบุกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายของสิ นค้าหรื อบริ การว่าเป็ นกลุ่มใด มีจานวนมากน้อยเพียงใด ลัก ษณะทางกายภาพและ
จิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เป็ นอย่างไร มีพฤติกรรมการซื้ อและการใช้สินค้าอย่างไรบ้าง และที่
สาคัญมีพฤติกรรมการรับสื่ อโฆษณาอย่างไร เพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านี้มากาหนดแผนการโฆษณา
1.5.2 วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารโฆษณา (Advertising Communication Objectives) เป็ น
ส่ วนที่แสดงวัตถุประสงค์ของการโฆษณาว่าอะไรเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญ มีหลักการเขียนง่ายๆ คือ
ชัดเจน เข้าใจง่าย นาไปปฏิบตั ิได้ และที่สาคัญสามารถประเมินผลการเพิม่ การลดลงและการ
เปลี่ยนแปลงของการรับรู ้ ความพึงพอใจ ความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคได้วา่ มีผลต่อการโ ฆษณามาก
น้อยเพียงใด
1.5.3 กลยุทธ์งานสร้างสรรค์การสื่ อสาร (Creative Strategy) ส่ วนนี้สาคัญมากเพราะถ้านัก
โฆษณาเลือกกลยุทธ์งานสร้างสรรค์ที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสม ก็จะทาให้เสี ยทั้งงบประมาณและ
เวลาที่ลงทุนในการทาโฆษณาทาการสร้างสรรค์งานโฆษณา ข้อมูลดังกล่าวได้แก่
สิ นค้าหรื อบริ การ (Product or Service) ทาการศึกษาลักษณะที่แท้จริ ง เช่นการออกแบบ
ของสิ นค้าว่าสิ นค้าทามาจากอะไร มีข้ นั ตอนการผลิตอย่างไร มีส่วนผสมอะไรเป็ นพิเศษหรื อไม่
เป็ นต้น
1.5.3.1 ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หาข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
ลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และสภาพจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา ถ้านัก
โฆษณาเข้าใจผูบ้ ริ โภคแล้วก็เท่ากับว่าแผนดังกล่าวมีแนวโน้มจะสาเร็ จแล้วกว่าครึ่ ง
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1.5.3.2 การแข่งขัน (Competition) ศึกษาคูแ่ ข่งขันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของสิ นค้าว่า
เป็ นบริ ษทั ใด สิ นค้า ยีห่ อ้ อะไร มีวธิ ี การโฆษณาการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายอย่างไร
บ้าง
1.5.3.3 ประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากสิ นค้าคู่แข่งขัน (Competitive Consumer Benefit) ที่
คู่แข่งขันบอกแก่ผบู ้ ริ โภคและประโยช น์ดงั กล่าวถ้านามาเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าของลูกค้าเรา
ได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบอย่างไร เพื่อจะนามาเป็ นข้อมูลในการสร้างสรรค์โฆษณา (Advertising
Message) ในการที่จะชักชวนโน้มน้าวให้ผบู้ ริ โภคเปลี่ยนยีห่ อ้ (Switch) มาใช้สินค้าของเรา ซึ่ง
เทคนิคในการสร้างสรรค์โฆษณาง่ายๆ ก็คือนักโฆษณาต้องมองประโยชน์ของสิ นค้าในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค (The consumer’s point of view) ไม่ใช่มุมมองของนักการโฆษณาหรื อนักการตลาด
1.5.3.4 ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ (The Support for the Benefit) ต้องพยายามหาเหตุผล
ทีสนับสนุนว่าอะไรคือประโยชน์ที่ผู ้ บริ โภคจะได้รับจากสิ นค้า โดยยึ ดหลักง่ายๆ คือพยายามนา
เหตุผลจากคุณสมบัติที่แท้จริ งของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีอยูม่ าบอกแก่ผบู ้ ริ โภค เช่น บางเบากว่า
ปริ มาณมากกว่า ผสมด้วยส่ วนผสมพิเศษ เป็ นต้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็นความแตกต่างของสิ นค้า
หรื อบริ การ
1.5.3.5 สร้างข้อมูลจูงใจกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market Incentive Statement) ซึ่งมีเทคนิค
การเขียน มากมาย มีหลักการง่ายๆคือ ต้องเป็ นการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดโดยใช้
ยีห่ อ้ ของสิ นค้า และประโยชน์ของสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มผูซ้ ้ื อ / ใช้สินค้าจะได้รับหลังการใช้
สิ นค้า / บริ การนั้นๆ แล้ว โดยข้อความจะต้องบอกกลุ่มเป้ าหมายให้ได้วา่ สาเหตุใดที่ทาให้เขาต้อง
ตัดสิ นใจเลือกใช้สินค้า /บริ การของเรา
6. การประเมินผล (Evaluation)
เป็ นการกาหนดว่าแผนงานการสื่ อสารการตลาดจะทาการประเมินผลอย่างไรและทาใน
เวลาใด ถ้าต้องทาก่อนเริ่ มแผนโครงการต้องระบุไว้ในแผนการประเมินผลด้วย และควรวางแผน
ถึงการใช้วธิ ีการประเมินผล รวมทั้งต้องอธิ บายสิ่ งเหล่านี้โดยสรุ ปพร้อมยกเหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน ซึ่งถ้าปรากฎว่าการประเมินผลนั้นไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ทางบริ ษทั ก็ควรที่
จะต้องพิจารณาหาสาเหตุและทาการแก้ไขไปที่สาเหตุของปั ญหานั้นๆ ซึ่ งอาจจะเกิดจากการที่
บริ ษทั ตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั การตั้ง
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร หรื อการกาหนดงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น
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2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับสื่ อโฆษณา
การโฆษณาเป็ นการจ่ายเงินเพื่อการสื่ อสารต่อคนจานวนมากโดยมีการแนะนาหรื อ
กล่าวถึงผูส้ นับสนุนโดยการใช้รูปแบบสื่ อชนิดต่างๆเพื่อชักชวนหรื อโน้มน้าวใจผูร้ ับชม
การโฆษณา (Advertising) เป็ นการเชิญชวน ชักจูงให้ประชาชนเกิดความอยากที่จะใช้
หรื อกระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความต้องการใช้บริ การ การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่ อสาร
ข้อมูลที่ไม่ใช้บุคคล (ใช้สื่อ ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจา
เกี่ยวกับกับสิ นค้า (Good) และบริ การ (service) หรื อความคิด (Ideas) ซึ่งสามารถระบุผอู้ ุปถัมภ์
รายการ (ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าที่โฆษณา ) โดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับ
โฆษณา สื่ อโฆษณาดังกล่าวประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
สื่ อแพร่ ภาพกระจายเสี ยง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
สื่ อกลางแจ้ง ได้แก้ ป้ ายโฆษณาต่าง ๆ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์เป็ นต้น

หลักสาคัญของการโฆษณาประกอบด้ วย
1. กลยุทธ์ การโฆษณา (Advertising Strategy) กลยุทธ์การโฆษณาเป็ นการวางแผนการ
โฆษณาเสมือนเป็ นคาแนะนา และกาหนดจุดของงานการโฆษณา
2. การสร้ างสรรค์ ความคิด (Creative Idea) การสร้างสรรค์ความคิดเป็ นจุดศูนย์กลางของ
การโฆษณาโดยต้องดึงจุดที่น่าสนใจและจดความจาจากผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณา
3. การสร้างสรรค์ให้สาเร็ จ (Creative Execution) ประสิ ทธิผลของความสาเร็ จในงาน
โฆษณาต้องมาจากคุณภาพของลายละเอียดลักษณะทางกายภา พของการเขียนการปฏิบตั ิ การตั้งค่า
การนาเสนอและช่องทางการนาเสนอสื่ อโฆษณาที่มีคุณภาพประกอบกัน
4. การสร้างสรรค์สื่อ (Creative Media) ในการสร้างสรรค์หรื อการเลือกสื่ อโฆษณาใน ทุกๆ
ข้อความ ที่นาส่ งต้องเลือกช่องทางสื่ อที่มีความเหมาะสมกับความที่ตอ้ งการจะนาเสนอ
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ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องในการโฆษณา
ธุ รกิจโฆษณานั้นมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องใกล้ชิดอยูด่ ว้ ยกัน 6 ฝ่ ายได้แก่
1.ผูโ้ ฆษณา (Advertiser) ได้แก่ผทู ้ ี่เป็ นเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การหรื อผู ้ที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ าย
เพื่อซื้ อเวลาในการโฆษณาผลิตภัณฑ์บริ การหรื อข่าวสารใดๆไปยังผูร้ ับสารซึ่ งเป็ นกลุ่มผู ้บริ โภค
เป้ าหมายผูโ้ ฆษณาได้แก่กลุ่มหรื อบุคคลต่ างๆอาทิ เช่ น เจ้าของสิ นค้ า ผูค้ า้ ส่ ง , ผูค้ า้ ปลีกหน่วยงาน
ผูข้ ายบริ การตัวแทนจาหน่ายฯลฯ
2.บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา (Advertising Agencies) เป็ นหน่วยงานอิสระที่ทาหน้ าที่ในการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาตั้งแต่ การวางแ ผนเตรี ยมงานการกาหนดสิ่ งโฆษณาให้กบั ลูกค้ าซึ่ งก็คือ ผู้
โฆษณาและยังมีหน่วยงานสนับสนุนงาน โฆษณาซึ่ งทาหน้าที่ในการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่ น ถ่าย
ภาพยนตร์ ภาพทัศน์ให้เสี ยงประกอบเป็ นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพราะความต้องการสร้างสรรค์ การ
โฆษณาอย่างสมบูรณ์ที่สุด
3.สื่ อโฆษณา (Media) โดยทัว่ ไปสื่ อโฆษณาก็จะได้แก่ สื่ อ มวลชลต่างๆคือโทรทัศน์วทิ ยุ
หนังสื อ พิมพ์นิตยสารสื่ อเหล่ านี้มีประสิ ท ธิ ภาพสู งยิง่ ในการเสนอสารโฆษณาแม้ว่ าสื่ อ เหล่ านี้จะมี
ราคาสู งก็ตามแต่เมือเปรี ยบเทียบถึงผลที่ได้รับแล้วนับว่ามีความคุ่มค่านักโฆษณา ให้ความสาคัญกับ
สื่ อโฆษณาเหล่านี้มากนอกจากสื่ อมวลชลดังกล่าวแล้วสื่ อโฆษณายังมีอีกหลาย ประเภทเช่นสื่ อ
โฆษณาจุดขายสื่ อโฆษณาเคลื่อนที่ป้ายโฆษณาต่างๆสื่ อโฆษณาทางไปรษณี ยแ์ ละสื่ ออื่นๆ
4.กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (Consumers) หมายถึงกลุ่มผูซ้ ้ื อผูใ้ ช้สินค้าที่เป็ น กลุ่มเป้ าหมายของ
การโฆษณาเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการโฆษณาให้ความสาคัญมากที่สุดเพราะเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่ผู ้
โฆษณาต้องการโน้มน้าวชักจูงใจให้เชื่อถือชื่นชอบสิ นค้าและบริ การของตน
5.หน่วยงานรัฐ (Governmental Section) เป็ นหน่ วยงานที่มีความสาคั ญและมีอิทธิ พลต่ อ การ
ทางานด้ านโฆษณาเป็ นอย่ างมากเพราะหน่ วยงานของรัฐบาลจะเป็ นผูว้ างระเบียบกฎเกณฑ์ และ
ควบคุมให้ การโฆษณาในประเทศเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยเหมาะสมและช่วยรักษาผลประโยชน์ และ
คุม้ ครองให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับสารซึ่ งได้แก่ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง สมควร ที่สุด
เท่าที่จะทาได้ในปั จจุบนั
ทฤษฎีการสื่ อสารทฤษฎีน้ ีสามารถอธิ บายถึงนิยามและกระบวนการโฆษณาซึ่ งจะทาให้
เกิดความเข้าใจได้วา่ เมื่อมีการสื่ อสารโฆษณาเกิดขึ้นแล้วผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไรโดยอาศัย
แบบจาลองในเรื่ องการสื่ อสารระหว่างบุคคลมาอธิ บายดังนี้
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ภาพที่ 2.3 แบบจาลองขบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคล
จากแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคลนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสื่ อสาร จาก
ผูส้ ่ งสารซึ่ งส่ งสารโดยการเข้ารหัสออกมาเป็ นสัญลักษณ์เช่น คาพูดหรื อภาษาเขียนผ่านสื่ อไป ยัง
ผูร้ ับสารซึ่งทาการถอดรหัสที่ผู้ ส่ งสารได้ส่งมาและผูร้ ับสารจะมีประสบการณ์ร่วมในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับสารนั้นนอกจากนั้นผูส้ ่ งสารก็ยอ้ มมีความอยากรู ้ถึงผลการสื่ อสารของตนด้วยดังนั้น ผล
สะท้อนกลับจากผูร้ ับสารจึงเป็ นสิ่ งที่สามารชี้ให้เห็นได้วา่ สารที่ส่งไปนั้นมีความกระจ่าง เพียงพอ
หรื อไม่ซ่ ึ งแสดงให้เห็นดังประสิ ทธิ ภาพในการส่ งสารด้วยยิง่ ไปกว่านั้นในกระบวนการ สื่ อสารยังมี
องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารนั้นคือสิ่ งรบกวน ที่เกิดจาก
ตัวผูร้ ับเองเมื่อทาการส่ งสาร เช่น ลายมืออ่านยากหรื อเสี ยงขาดหายขณะ ที่พดู สิ่ งรบกวน ภายนอก
เกิดจากสิ่ งแวดล้อมต่างๆรอบตัวมากมายเช่นมีคนอื่นพูดแทรกขึ้นมาขณะที่กาลังส่ งสาร เป็ นต้น
การสื่ อสารโฆษณานี้สามารอธิ บายได้ดว้ ยแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคล ซึ่ ง
ได้กล่าวไปแล้วแต่การสื่ อสารโฆษณาเป็ นการสื่ อสารมวลชลและจะมีแบบจาลองที่ซบั ซ้อนกว่า
กระบวนการสื่ อสารจากภาพจะเห็นได้วา่ กระบวนการสื่ อสารโฆษณานั้นจะประกอบด้วยผูส้ ่ งสาร
หรื อเรี ยกว่าผูโ้ ฆษณาซึ่ งอาจจะเป็ นบุคคลประเภทเหล่านี้คือผูผ้ ลิตที่เป็ นโรงงานสานบริ การ ผูค้ า้
ปลีกหรื อองค์กรต่างๆผ็โฆษณาจะทาการส่ งสารโดยจะเข้ารหัสสารซึ่ ง ผูท้ าการเข้ารหัสนั้น ผู ้
โฆษณาก็จะมอบให้เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายการผลิตและสร้าางสรรค์งานโฆษณาซึ่ งได้แก่ผเู ้ ขียนบท
โฆษณาผูก้ บั ฝ่ ายศิลป์ เป็ นต้น ผ้เข้ารหัสจาทาการเข้ารหัสออกมาเป็ นสิ่ งโฆษณ า(Advertisement) ซึ่ง
ประด้วยข้อความโฆษณาภาพประกอบเพลงประกอบเสี ยงประกอบตลอดจนพาดหัวหรื อ ส่ วนนา
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ต่างๆสิ่ งโฆษณานี้จะเห็นสารของการโฆษณาที่จะนาไปสู่ ผรู ้ ับสารโดยการผ่านสื่ อต่างๆ อันได้แก่
หนังสื อพิมพ์วทิ ยุกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์แผ่นป้ ายโฆษณาตามรถประจาทางหรื อ ป้ ายรถฯลฯ
สารที่ผา่ นสื่ อเหล่านี้จะไปสู่ การรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งกระบวนการรับรู ้น้ ีคือการ รับสารที่
ส่ งมาและ ทาการถอดรหัสสารนั้นโดยอาศัยประสบการณ์ทศั นคติ ค่านิยมฯลฯเป็ น พื้นฐานของการ
รับรู ้จากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายซึ่ งการรับรู ปมีหลายระดับกลุ่มเป้ าหมายบางคน อาจจะเลือกรับสาร
ที่ผา่ นสายตาเข้ามาแล้วก็ลืมไปบางคนจะสนใจและติดตามอ่านหรื อชมสารที่ ผ่านเข้ามา
บางคนมีการรับรู ้ถึงขั้นที่มีความเข้าใจสารที่ผสู ้ ่ งสารเสนอมาแล ะบางคนจะจดจาในสาร นั้น
ได้ซ่ ึ งขั้นนี้เป็ นขั้นท้ายสุ ดของการรับรู ้ที่นกั โฆษณาต้องการให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายมีการรับรู ้ใน ขั้นนี้
เพื่อที่จะได้พฒั นาไปสู่ การเลือกซื้ อสิ นค้าต่อไป

ภาพที่ 2.4 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารโฆษณา
จากการนาแบบจาลองการสื่ อสารระหว่างบุคคลมาอธิ บายการสื่ อสารโฆษณานี้จะเห็นว่ามี
ส่ วนที่แตกต่างกันชัดเจนคือ ช่องทางการสื่ อสาร หรื อสื่ อ และกลุ่มเป้ าหมาย เพราะการสื่ อสาร
โฆษณาจะมีลกั ษณะที่เป็ นการสื่ อสารมวลชน สารโฆษณาจะส่ งไปถึงกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นผูร้ ับสาร
ขนาดใหญ่ หรื อมีจานวนมาเป็ นมวลชล และสิ่ งที่ใช้ส่งสารนานาประเภทนั้นก็จะเป็ นสื่ อมวลชน
เช่นเดียวกัน ดังนั้นในการสื่ อสารการโฆษณา การเลือกสื่ อจะต้องพยายามเลือกสื่ อที่สามารถึง
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กลุ่มเป้ าหมายที่ผโู ้ ฆษณาต้องการมากที่สุด สาหรับการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายนั้นเป็ นเรื่ อง
จาเป็ นสา หรับการโฆษณา ผูโ้ ฆษณาต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเป้ าหมายของตนเป็ นอย่างดี เพื่อที่จะ
สามารถเสนอสารที่เหมาะสมไปยังผูร้ ับสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ในทางที่เราต้องการ
ตัวแปรอีกตัวในกระบวนการสื่ อสารโฆษณานั้นคือ สิ่ งรบกวน (Noise) ซึ่ งมีอยูม่ ากมาย
เช่น การแข่งขันโฆษณาสิ นค้าประเภทเดียวกันนั้นมีความกว้างขวางมาก ย่อมทาให้เกิดการหันเห
ความสนใจของผูร้ ับสารได้สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขโดยการเสนอสารอย่างรอบคอบที่สุด
องค์ประกอบสุ ดท้ายของการสื่ อสารโฆษณา คือ ผลสะท้อนกลับของสารซึ่งเป็ น
เครื่ องชี้ให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของการโฆษณาอันเป็ นสิ่ งที่ผโู ้ ฆษณาต้องการทราบที่สุด
ในวงการโฆษณา ข้อมูลในเรื่ องผลการโฆษณาเหล่านี้จะได้จากการสารวจข้อมูลวิจยั ต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ผลตามความจริ งที่สุดที่มาใช้ในการปรับปรุ งการโฆษณาต่อไป
ประเภทของสื่ อโฆษณา สื่ อโฆษณานับว่ามีความสาคัญที่เป็ นช่องทาง ในการนาข่าวสาร
โฆษณาจากผูโ้ ฆษณาไปสู่ ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีวา่ พื้นที่สื่อโฆษณา
มีราคาสู งมาก ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อวิทยุ สื่ อกลางแจ้ง ตลอดจนสื่ อโรง
ภาพยนตร์ สื่ อเหล่านี้เรี ยกว่า สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) หรื อสื่ อมวลชล (Mass Media) ที่สื่อ
ดังกล่าวสามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ท้ งั ยังมีการพัฒนาให้สามารถสื่ อสารกับสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่ม ๆ หรื อที่เรี ยกว่า สื่ อเฉพาะกลุ่ม (Niche Media) เช่นนิตยสารต่าง ๆ ที่มี
มากกว่า 300 ฉบับในประเทศไทย
เครื่ องมือที่ใช้ในการโฆษณาไปสู่ ผบู ้ ริ โภคนั้นเราเรี ยกว่า สื่ อโฆษณา (Media) หมายถึง การ
กระทาที่มุ่งเน้นการแบ่งแยก จาแนก จัดประเภทชนิดสื่ อโดยผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณารวมถึงผู ้
สร้างสรรค์งานโฆษณาของธุ รกิจโดยจะถูกจัดการด้วยหน่วยงานมืออาชีพ ในการเลือกสื่ อปรกติการ
วางแผนเลือ กสื่ อจะเลือกจาก 2 ชนิดด้วยกันประกอบด้วยสื่ อจากภายในและสื่ อภายนอก การ
โฆษณาที่ดีและสัมฤทธิ์ ผลได้อย่างเต็มที่ข้ ึนอยูก่ บั การเลือกสื่ อโฆษณาที่ถูกต้องและมีขอ้ มูลสื่ อ
โฆษณาอย่างเพียงพอปั ญหาที่นกั โฆษณาต้องประสบกันอยูเ่ สมอ คือสื่ อโฆษณาที่ไม่อาจเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคหรื อป ระชาชนและการขาดแคลนข้อมูลสื่ อโฆษณา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ น
ในการวางแผนโฆษณา
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สื่ อโฆษณาทีส่ าคัญและใช้ กนั อยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. สื่ อโฆษณาหนังสื อพิมพ์ หรื อหนังสื อพิมพ์น้ นั ถือได้วา่ เป็ นสื่ อมวลชลที่ได้รับความ
นิยมในหมู่ของผูบ้ ริ โภคสู งในทุกวงการ ในต่างประเทศนั้นถือได้วา่ เป็ นสื่ อมวลชลสื่ อแรกในตอน
เช้าของประชาชนถึงแม้วา่ ในช่วงหลังสื่ อวิทยุโทรทัศน์และสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงเข้ามามีบทบาทร่ วม
ก็ตาม ดังนั้นผูโ้ ฆษณาทัว่ ไปจึงมองเห็นว่าเป็ นสื่ อโฆษณาที่มีความสาคัญสู งต่อความสาเร็ จทาง
การตลาดของตนตลอดเวลา
ลักษณะเด่ นของสื่ อโฆษณาหนังสื อพิมพ์
1.โฆษณาที่ใช้หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง
2. การลงโฆษณาบนหน้าหนังสื อพิมพ์น้ นั ทาได้ง่ายเนื่องจากเนื้อที่ในหน้าหนังสื อพิมพ์มี
มาก ดังนั้นการลงข้อความบรรยายสรรพคุณสิ นค้า รวมไปถึงการผลิตศิลปกรรมต้นแบบจึงทาได้
ง่าย
3.นักโฆษณาสามารถวางแผนลงสิ่ งโฆษณาของต้นในวันใด สัปดาห์ใดก็ได้แล้วแต่ตอ้ งการ
นอกจากนั้นการตระเตรี ยมยังสามารถทาได้ล่วงหน้าอีกด้วย
4.นักโฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ได้ง่าย โดยการ
เลือกหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเป็ นสื่ อโฆษณา
5.นักโฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเฉพาะได้ง่ายโดยการเลือกหนังสื อพิมพ์
เฉพาะเรื่ องเป็ นสื่ อโฆษณา
ข้ อจากัดของสื่ อโฆษณาหนังสื อพิมพ์
1.ในกรณี ของหนังสื อพิมพ์รายวันทัว่ ไป ผูโ้ ฆษณาเข้าถึงกลุ่มบริ โภคเป้ าหมายได้ยากเพราะ
ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์เป็ นคนทัว่ ไป
2.ข้อจากัดเบื้องต้นของสื่ อหนังสื อพิมพ์ก็คือ ผูอ้ ่านต้องเป็ นผูร้ ู ้หนังสื อ
3.คุณภาพของสิ่ งพิมพ์รูปภาพโฆษณารวมไปถึงสี่ ที่ใช้ในการโฆษณานั้นต่าเนื่องจาก
คุณภาพของกระดาษหนังสื อพิมพ์ต่า
4.สิ่ งโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ผา่ นตาผูบ้ ริ โภคน้อยครั้ง เพราะอายุของหนังสื อพิมพ์น้ นั สั้ น
มาก คนอ่านหนังสื อพิมพ์จบภายในวันเดียว
2 .สื่ อโฆษณานิตยสาร เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ทเี่ ป็ นสื่ อมวลชลอีกประเภทหนึ่งทีไ่ ด้ รับความนิยม
ในหมู่ผ้ ูอ่านและผู้บริโภคในประเทศไทยสู ง ดังจะเห็นได้วา่ ตามร้านหรื อตามแผงขายหนังสื อจะมี
นิตยสารวางขายอยูเ่ ต็มไปหมด ลักษณะของนิตยสารเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เย็บเข้าเป็ นรู ปเล่มแน่ชดั มีปก
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ซึ่ งส่ วนใหญ่ใยให้สีสันสวยงาม ใช้กระดาษดีกว่าหนังสื่ อพิมพ์มีออกวางขายเป็ นประจารวมทั้งส่ ง
ให้กบั สมาชิก
ตามความหมายทางวิชาการ นิตยสารหมายถึงสิ่ งพิมพ์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่หลากหลาย
เอาไว้ดว้ ยกันเป็ นเล่มเดียวกัน หรื อ จะเป็ นการรวบรวมเนื้อหาสาระที่มีความน่าสนใจถึงแม้วา่ จะ
หลากหลายเรื่ องราวแต่เป็ นเรื่ องประเภทเดียวกัน ด้วยการนาเรื่ องราวต่าง ๆ มาแปรสภาพให้
กลายเป็ นต้นฉบับทั้งเรื่ องและภาพหลังจากนั้นจึงนาไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็ นรู ปเล่ม
วางขายเป็ นรายประจา คือ รายสัปดาห์ รายปั กษ์ รายเดือน รายสามเดือน รายสี่ เดือน หรื อแม้แต่ราย
หกเดือน
ลักษณะเด่ นของสื่ อโฆษณานิตยสาร
1.ผูโ้ ฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายจากการเลือกประเภทของนิตยสาร
2.สิ่ งโฆษณาผ่านตาผูบ้ ริ โภคย่อยครั้ง เพราะนิตยสารมีอายุในการใช้งานนานกว่า
หนังสื อพิมพ์
3.ศิลปกรรมต้นแบบในนิตยสารส่ วนมากมีคุณภาพดี เพราะกระดาษมีคุณภาพสู งกว่าทาให้
สิ่ งโฆษณามีประสิ ทธิ ภาพสู งในการจูงใจผูบ้ ริ โภค
4.จานวนผูอ้ ่านต่อฉบับ (Readership) สู งทาให้สิ่งโฆษณาผ่านตาคนจานวนมาก
5.ประเภทและชื่อของนิตยสารเป็ นการสร้างค่านิยมเฉพาะกลุ่มให้แก่ผอู ้ ่านการ
เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มพิเศษจึงสามารถทาได้ง่าย
6.นิตยสารเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในวงกว้างเพราะมีจาหน่ายทัว่ ประเทศ
ข้ อจากัดของสื่ อโฆษณานิตยสาร
1.อัตราค่าโฆษณาจะแพงกว่าสื่ อชนิดอื่น เนื่องจากใช้สีสันและกระดาษที่มีคุณภาพดี
2.ไม่เหมาะสาหรับการโฆษณาที่ตอ้ งใช้ความรวดเร็ วฉั บพลัน เพราะระยะเวลาในการวาง
จาหน่ายยาวนานกว่าสื่ ออื่น
3.สื่ อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์ สื่ อมวลชนในรู ปแบบของวิทยุโทรทัศน์หรื อที่เรี ยกกันสั้น ๆ ว่า
ทีวนี ้ นั มีความสาคัญต่อธุ รกิจโฆษณามากทั้งทางด้านการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร รวมทั้งรายได้ที่เป็ น
ของสถานีต่าง ๆ เองการโฆษณานั บว่ามีบทบาทสาคัญต่อองค์การสื่ อวิทยุโทรทัศน์เนื่องจากเป็ น
แหล่งรายได้หลักของแต่ละสถานีถึงแม้วา่ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ในประเทศไทยขณะนี้ทุกช่องจะเป็ น
ของรัฐหรื อหน่วยงานรัฐก็ตาม แต่งบประมาณที่มาจากรัฐบาลเพื่ออุดหนุนช่วยเหลือแต่ละสถานีน้ นั
มีจานนวนน้อยมากและในบางครั้งอาจจะไม่ได้งบจากรัฐบาลเลย
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ดังนั้นแต่ละสถานีจึงจาเป็ นที่จะต้องผูกติดรายดังกล่าวนี้มีทางได้จาก 2 ทางซึ่ งเป็ นทั้งจาก
การโฆษณาโดยตรงและโดยอ้อมได้แก่
1. การขายเวลาสาหรับการโฆษณาในรายการที่สถานีเป็ นผูจ้ ดั หรื อผลิตเอง
2. การให้เช่าเวลาสาหรับจัดและและผลิตรายการของสถานีแก่ผจู ้ ดั และผูผ้ ลิตรายการ
จากภายนอกซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นองค์กรในภาคเอกชน
เมื่อพิจารณาจากแหล่งรายได้ของวิทยุโทรทัศน์จากแหล่งทั้ง 2 ทางดังกล่าวจะเห็นได้วา่
ในทางแรกนั้นรายได้ของสถานีจะมีมาจากการโฆษณาโดยตรง แต่ทางที่สองนั้นจะเป็ นรายได้จาก
ธุ รกิจโฆษณาที่มีมาในทางอ้อม เพื่อผูเ้ ช่าเวลาหรื อผูผ้ ลิตรายการภาคเอกชนเหล่านี้จะเสี ยค่าเช่าเวลา
ให้แก่สถานี แล้วจึงนาเวลาที่เช่าไปแล้วนั้นออกแบ่งขายให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ในการซื้ อเวลาโฆษณา
เหมือนกัน และเนื่องจากเงินค่าเช่าเวลานี้ถือว่าเป็ นต้นทุนการผลิตรายการ หลังจากที่ภาคเอกชนนา
เงินมาชาระให้สถานีแล้ว เงินจานวนนี้จึงมีที่จากธุ รกิจโฆษณาเช่นเดียวกัน
ลักษณะเด่ นของสื่ อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์
1.สามารถจูงใจผูบ้ ริ โภคได้สูงเพราะมีภาพเคลื่อนไหวอยูบ่ นจอประกอบด้วยแสงสี และ
เสี ยงอีกทั้งผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจสรรพคุณของสิ นค้าได้ง่าย เนื่องจากมีการสาธิตวิธีการใช้
อย่างชัดเจน
2.สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้าง
3.อัตราค่าโฆษณาต่ามากเมื่อเทียบกับสื่ ออย่างอื่นถ้าพิจารณาถึงการเข้าถึง
4.สื่ อวิทยุโทรทัศน์น้ นั ง่ายต่อความเข้าใจ รวมทั้งเข้าถึงได้ในทุกที่ที่มีเครื่ องรับรู ปแบบของ
สื่ อยังเป็ นความบันเทิงอย่างหนึ่งทาให้ผบู ้ ริ โภครับข้อความโฆษณาได้ง่ายกว่า
ข้ อจากัดของสื่ อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์
1.ผูโ้ ฆษณาไม่สามารถกาหนดกลุ่มเป้ าหมายพิเศษลงไปให้ตายตัวได้เนื่องจากผูช้ ม
โทรทัศน์เป็ นคนทัว่ ไป
2.อัตราโฆษณาจะสู งมากถ้าผูโ้ ฆษณาใช้วทิ ยุโทรทัศน์เป็ นสื่ อเพื่อเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคเพียงกลุ่ม
เดียว
3.ผูบ้ ริ โภคสามารถหลีกเลี่ยงสิ่ งโฆษณาได้ง่ายในปั จจุบนั เพราะมีสถานีวทิ ยุโทรทัศน์มาก
ขึ้น การเปลี่ยนสถานีเพื่อหารายการอื่นชมสามารถทาได้ง่าย
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4.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้ผบู ้ ริ โภคสมามารถหลีกเลี่ยงสิ่ งโฆษณาทางวิทยุ
โทรทัศน์ได้ง่ายขึ้น เช่น การคิดค้นประดิษฐ์เครื่ องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ผูช้ มไม่ตอ้ ง
เดินไปที่ตวั เครื่ องก็สามารถเปลี่ยนคลื่นหนีสิ่งโฆษณาได้
4. สื่ อโฆษณาวิทยุกระจายเสี ยง ในประเทศไทยนั้นทั้งหมดเป็ นของรัฐหรื อหน่วยงานของ
รัฐทั้งสิ้ น แต่ในหลายกรณี ที่ภาครัฐให้สัมปทานหรื อให้เอกชนเช่าเวลาในการจัดและผลิตรายการไป
เหมือนกับสื่ อวิทยุโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามรู ปแบบในการดาเนินการกิจการขององค์กร
วิทยุกระจายเสี ยงนี้มีแตกต่างกันออกไปและสามารถจะจาแนกออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1.รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐโดยตรงเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินการบริ หารงานทั่ วไปและ
งานออกอากาศโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ไม่มีการโฆษณาสิ นค้าและบริ การแทรกและในขณะ
ออกอากาศรายการต่างๆ เช่น สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงของกรทรวงศึกษาธิ การ และสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงสังกัด
กระทรวงกลาโหมบางสถานี เป็ นต้น
2.รัฐบาลหรื อหน่วยงานชองรัฐเป็ นเจ้าของและเป็ นผูบ้ ริ หารด้านนโยบายหลักและทัว่ ไป
ส่ วนงานด้านการจัดรายถาวรนั้น ให้เอกชนเข้ามาดาเนินการในรู ปแบบของการเช่าเวลาจัดรายการ
โดยอนุญาตให้มีการโฆษณาสิ นค้าได้ เช่น สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง กองพบที่ 1รักษาพระองค์
3.รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตเป็ นเจ้าของและเป็ นผูด้ าเนินการโดยตรงเป็ นรู ปแบบสถานี
เพื่อการค้ามีการโฆษณาได้ เช่น สถานีวทิ ยุ ท.ท.ท. ขององค์การสื่ อมวลชลแห่งประเทศไทย
4.รัฐวิสาหกิจเป็ นเจ้าของแต่ได้ให้เอกชนเข้ามาดาเนินการบริ หารสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
นั้นในรู ปแบบชองสัมปทานหรื อเช่าช่วงในระยะเวลาหนึ่งหรื ออาจจะเป็ น 5 ปี หรื อ10 ปี หรื อ 15 ปี ก็
ได้ในรู ปแบบนี้ เอกชนมักจะเป็ นผูล้ งทุนในการก่อตั้งแล้วส่ งมอบสถานีดงั กล่าวให้แก่รัฐวิสาหกิจ
เป็ นเจ้าของ แล้วเอกชนนั้นจึงทาสัญญาเช่าช่วงหรื อซื้ อสัมปทานในภายหลังรู ปแบบนี้ทาเพื่อการค้า
โดยตรงจึงมีโฆษณาได้
ลักษณะเด่ นของสื่ อโฆษณาวิทยุกระจายเสี ยง
1.เหมาะกับการออกประกาศเผยแพร่ ขอ้ ความโฆษณาได้บ่อยครั้ง ถ้าผูโ้ ฆษณาต้องการย้า
ข้อความ
ผู ้ โฆษณาของตน เนื่องจากอัตราค่าโฆษณามีราคาถูก นอกจากนั้นยังมีหลายสถานี
ให้เลือกและสามารถโฆษณาได้บ่อยครั้ง
2.วิทยุกระจายเสี ยงมีประสิ ทธิภาพมากในกรณี ที่เป็ นสื่ อเสริ ม เพราะสามารถเรี ยกร้องความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคได้โดยใช้ความถี่ในการโฆษณาสู งเป็ นการเตือนความทรงจากระตุน้ การซื้ อขาย
จากกลุ่มผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้นยังสามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และ
ประชากรศาสตร์ได้อีกด้วย
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3.วิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่มีความยืดหยุน่ สู งการผลิตโฆษณาทาได้รวดเร็ วและมีตน้ ทุน
ในการผลิตต่าเหมาะสาหรับรองรับเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่ค่อนข้างจะฉับไว
4.วิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่ใช้ในการทดสอบการตลาดได้ดีสาหรับสิ นค้าใหม่เพราะ
สามารถย้าการแนะนาสิ นค้าโดยการออกโฆษณาด้วยความถี่สูง นอกจากนั้นยังมีงบประมาณในการ
ทดสอบตลาดไม่แพงมากอีกด้วย
ข้ อจากัดของสื่ อสื่ อโฆษณาวิทยุกระจายเสี ยง
1.มีสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงหลายสถานีแข่งขันกันในท้องถิ่นต่าง ๆ การพิจารณาเลือกใช้
มักจะทาด้วยความยากลาบาก
2.โฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงมองไม่เห็นภาพและความเคลื่อนไหว ได้ยนิ แต่เสี ยงแล้วเกิด
มโนภาพตามเท่านั้นการชักจูงใจทาได้ยากกว่า นอกจากนั้นถ้าเป็ นในช่วงเวลาขับรถซึ่ งผูฟ้ ังจะต้อง
ใช้สมาธิ สูงสิ่ งโฆษณาอาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้
5. ป้ายโฆษณากลางแจ้ ง ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมานั้น ถ นนหนทางในประเทศไทยได้มีการ
สร้างเชื่อมโยงเพิม่ ขึ้นมากมายทั้งในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่การปกครองที่ยอ่ ยลงไป ใน
กรุ งเทพมหานครนั้นการสร้างถนนประเภทไฮเวย์และทางด่วนพิเศษ เป็ นจุดที่ทางราชการ
ดาเนินการเพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของยวดยายพาหนะที่เพิ่มขึ้นมากทุ กปี และเพื่อพยายาม
แก้ปัญหาการจราจรในเมืองหลวงของเราซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ร่ าลือกันไปถึงต่างประเทศ จากการคมนาคม
ติดต่อกันในเมืองใหญ่ของประเทศไทยจึงเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวสัญจรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งเพื่อภารกิจอันเป็ นเป้ าหมายของแต่ละบุคคล การเดินทางจึงกลายเป็ น
ส่ วนหนึ่งใน
ชีวติ ประจาวันของคนเมืองใหญ่สาเหตุน้ ีเองจึงเป็ นที่มาของสื่ อโฆษณาประเภทภายนอกอาคาร
ขณะที่ผเู ้ ดินทางสัญจรไปมานั้น วันหนึ่งจึงได้พบป้ ายโฆษณาหลากหลายสี หลายขนาด
เป็ นจานวนมาก สื่ อโฆษณารวมทั้งข้อความของสื่ อประเภทนี้บอกถึงคุณสมบัติของสิ นค้าและ
บริ การรวมทั้งสรรพคุณชนิดต่าง ๆ ของสิ นค้าที่ผโู ้ ฆษณาต้องการที่จะสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ป้ ายโฆษณาเหล่านี้บางป้ ายมีขนาดใหญ่มาก บางป้ ายก็มีไฟกระพริ บสวยงามเรี ยกร้องความ
สนใจได้ดี บางป้ ายถึงขนาดมีสีสันพร้อมเคลื่อนไหวได้ สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน ส่ วน
ใหญ่ ป้ ายโฆษณาภายนอกอาคารเหล่านี้จะถูกติดอยูบ่ นหลังคาตึกสู ง ๆ หรื อบนแท่นยึดอยูก่ บั พื้น
ข้างถนนตามสี่ แยกหรื อริ มถนนทัว่ ไป บางป้ ายมีขนาดย่อมลงมาก็จะถูกติดอยูก่ บั ผนังตึก ซึ่ ง
ป้ ายโฆษณาเหล่านี้เรารวมเรี ยกว่าป้ ายโฆษณาภายนอกอาคารนัน่ เอง
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ลักษณะเด่ นของป้ายโฆษณากลางแจ้ ง
1.สื่ อโฆษณาภายนอกอาคารเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้าง
2.อัตราค่า โฆษณาต่าเมื่อเทียบกับอัตราค่าโฆษณาต่อหัวกับสื่ อประเภทอื่น
3.ข้อความโฆษณาผ่านสายตาผูบ้ ริ โภคบ่อยครั้ง ผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งอ่านข้อความโฆษณา
อย่างน้อยสองครั้งต่อวัน คือช่วงไปทางานและช่วงกลับจากทางาน
4.การสื่ อความหมายระหว่างป้ ายโฆษณากับผูอ้ ่านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
5.อายุการใช้งานของสื่ อยาวนานกว่า เนื่องจากความคงทนของวัสดุที่ใช้
ข้ อจากัดของป้ายโฆษณากลางแจ้ ง
1.ผูอ้ ่านที่สัญจรไปมาจับใจความในป้ ายโฆษณาได้นอ้ ย เพราะรถยนต์แล่นผ่ายป้ ายด้วย
ความเร็ ว
2.ป้ ายโฆษณาภายนอกอาคารไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายได้
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ การใช้สินค้าและ
บริ การโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลังการกระทาดังกล่าว
บุคคลที่เ กี่ยวข้องกับกระบวนการบริ โภค (Consumption Process) ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ 1) การกาหนดความต้องการของบุคคลหรื อของกลุ่ม 2) การแสวงหาและซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ 3) การใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั เพื่อประโยชน์ที่ตอ้ งการจากผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการซื้ อและกระบวนการแลกเปลี่ยนรวมถึง
กระบวนการเข้าครอบครองการบริ โภค การจัดวางสิ นค้า บริ การ ประสบการณ์และความคิด
การจัดหาสิ นค้า หมายถึงกิจกรรมการแสวงหาและซื้ อสิ นค้าเพื่อให้ได้สินค้ามาไว้ใน
ครอบครองกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการเสาะหาข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์การพิจารณา
เลือกซื้ อ การประเมินตรายีห่ อ้ และกิจกรรมการซื้ อซึ่ งรวมถึงวิธีการที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์และ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้ อทุก ๆ ส่ วน
การบริ โภค หมายถึงวิธีการ สถานที่ และเวลาที่บุคคลได้บริ โภคสิ นค้าและบริ การ
การจัดการสิ นค้าเหลือใช้ หมายถึงวิธีที่ผบู ้ ริ โภคจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้และ
บรรจุภณั ฑ์เมื่อเลิกใช้การศึกษาตั้งแต่รูปแบบ ปริ มาณสิ นค้าที่เหลือใช้วธิ ี การขจัดบรรจุภณั ฑ์
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3. การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)
เป็ นการค้นหาหรื อวิจ ั ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การเลือกบริ การ โดยใช้คาถาม
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W1H ประกอบด้วย
1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market) เป็ นคาถามเพื่ อทราบ
ส่ วนประกอบของกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) ว่าเป็ นใคร
2.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงสิ่ งที่ตลาดหรื อ
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ หรื อผลประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
3.ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ (Why does the consumer buy) เป็ นการหาวัตถุประสงค์หรื อเหตุผล
ในการซื้ อ
4.ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ (Who participates in the buying) เพื่อทราบถึงบทบาทกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
5.ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When does the consumer buy) เพื่อทราบโอกาสในการซื้ อ
6.ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใด (Where does the consumer buy) เพื่อทราบสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคจะไปซื้ อ
7.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่อทราบขั้นตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ดันแคนได้แบ่งสถานการณ์การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 ประเภทด้วยกันคือ
1.การตัดสิ นใจโดยการใช้กระบวนการทางความคิด
2.การตัดสิ นใจโดยการใช้ประสบการณ์
3.การตัดสิ นใจโดยใช้นิสัยหรื อการทาซ้ า ทั้ง 3 ประเภทของการตัดสิ นใจอธิบายโดย
แบบจาลองดังต่อไปนี้
แบบจาลองความคิด เป็ น สานการณ์ทางการตัดสิ นใจที่เรามักใช้โดยทัว่ ๆ ไปโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สถานการณ์ที่ผบู ้ ริ โภคมีความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจซื้ อสู ง ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นเมื่อสิ นค้ามีระดับ
ความเกี่ยวข้องสู งนัน่ เอง หรื อเป็ นสถานการณ์การซื้ อครั้งแรก ไม่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อน หรื อสิ นค้า
ไม่คุน้ เคย กับการซื้ อ เช่น ยา เป็ นต้น เราเรี ยกการซื้ อแบบนี้วา่ การซื้ อแบบไตร่ ตรอง (Considered
Purchase)
แบบจาลองประสบการณ์ จะให้ความสาคัญที่การประเมินความรู ้สึกมากกว่าแบบแรกเช่น
เห็นโฆษณาสิ นค้าแล้วรู ้สึกอบอุ่น รู ้สึกว่าสิ นค้ามีภาพลักษณ์หรู หราโดดเด่น รู ้สึกว่าเราจะสวยขึ้น
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กว่านี้ถา้ ได้ใช้ยาสระผมยีห่ อ้ นี้ เป็ นต้น โฆษณาที่สามารถกระตุน้ ให้เกอดการตอบสนองเชิงอารมณ์
ได้จะประสบผลสาเร็ จ สถานการณ์แบบนี้มกั เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวข้องต่าหรื อสิ นค้า
ที่ไม่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างตราสิ นค้ามานัก
แบบจาลองนิสัย เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และสิ นค้าที่ซ้ื อมาใช้น้ นั สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ดีอยู่ ผูบ้ ริ โภคจึงข้ามขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลและขั้นตอนการ
ประเมินทางเลือกไปเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อทันที อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจซื้ อแบบนี้จะคงยังเกิดขึ้น
ตลอดไปเมื่อสิ นค้านั้น ๆ ยังตอบสนองความต้องการได้ดีอยูห่ รื อผูบ้ ริ โภคยังไม่ถูกกระตุน้ ให้
แสวงหาทางเลือกอื่น ๆ หรื อยังไม่มีความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้น มักจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์การซื้ อ
สิ นค้าที่ตอ้ งใช้เป็ นประจา เช่น สิ นค้าอุปโภคบริ โภคทั้งหลาย
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยภายนอกหรื อปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (External or Social and Cultural Factors)
วัฒนธรรม หมายถึง การเรี ยนรู ้ การใช้ชีวติ การมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
แวดล้อมต่างๆ ที่ทาให้สังคมหนึ่งแตกต่างจากอีกสังคมหนึ่งโดยทั้งหมดนี้เป็ นที่ยอมรับและสื บทอด
ผ่านกันระหว่างสมาชิกในสังคม
จากคาจากัดความ วัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่คนในสังคมกระทาเหมือนกันและก่อให้เกิดวิธี
ดาเนินชีวติ ที่มีความเชื่อและค่านิยมที่อาจแตกต่างกันออกไป บางคนจึงกล่าวว่าวัฒนธรรมเป็ นตัว
กาหนดให้เกิดบุคลิกภาพของสังคมสามารถมองเห็นไ ด้จากสิ่ งที่จบั ต้องได้เช่น ศิลปะ วรรณกรรม
งานก่อสร้าง เสื้ อผ้า ดนตรี เป็ นต้น
ชั้นทางสั งคม (Social Class) เป็ นการจัดกลุ่มคนในสังคมออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามลาดับ
จากการใช้แนวคิดของกรณี มี กับ การไม่มี โดยใช้ฐานในการแบ่งด้านรายได้ อาชีพ อานาจ ความ
เป็ นอยู่ เป็ นต้น ช นชันทางสังคมจึงหมายถึง การจัดกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในสังคมที่คนในกลุ่มจะมี
ลักษณะเหมือนกันในด้านวิถีชีวติ ค่านิยม บรรทัดฐาน ความสนใจ และพฤติกรรม การแบ่งชนชั้น
ทางสังคมออกได้เป็ นระดับใหญ่ ๆ คือ
1.ชนชั้นระดับสู ง (Upper Upper Class) คือชนชั้นสู งสุ ดในสังคมมีประวัติครอ บครัวที่สืบ
เชื้อสายมจากตระกูลร่ ารวยมีอานาจและความมัง่ คัง่
2.ชนชั้นสู งระดับล่าง (Lower Upper Class) มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวที่ประกอบอาชีพที่
รายได้มาก จนทาให้เป็ นผูม้ ีหน้าตาในสังคมและเป็ นที่ยอมรับ

28
3.ชนชั้นกลางระดับสู ง (Upper Middle Class) เป็ นบุคคลที่ทางานหนัก ขยันประกอบอาชีพ
ทาให้ประสบผลสาเร็ จ และให้ความสาคัญกับการศึกษามาก เพราะการศึกษาทาให้มีอาชีพที่ดี
4.ชนชั้นกลางระดับล่าง (Lower Middle Class) เป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคมที่ทางานหา
เงินเพื่อซื้ อบ้าน ซื้ อรถ และสิ่ งจาเป็ น มีอาชีที่มีรายได้พอประมาณกับการสร้างครอบครัวได้
5.ชนชั้นล่างระดับสู ง (Upper Lower Class) เป็ นกลุ่มคนที่มีชีวติ แบบซ้ า ๆ มีกิจกรรม
เหมือนๆเดิม ทางานหนัก โดยเป็ นอาชีพที่มีรายได้ไม่มากนัก จึงไม่สามารถหยุดงานได้ เป็ นงานที่มี
ต้องใช้ทกั ษะหรื อความคิดมากนัก
6.ชนชั้นล่างระดับล่าง (Lower Lower Class) เป็ นกลุ่มคนที่ใช้ชีวติ ไปวัน ๆ ทางานเพื่อหา
เช้ากินค่า ไม่มีความรู ้ในการประกอบอาชีพ ใช้แรงงานเป็ นหลัก เนื่องจากแต่ละชนชั้นจะมีการใช้
จ่ายเงินและใช้เวลาไปกับสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันไป และมีพฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่ อ
โฆษณาแตกต่างกันด้วยเช่นกัน รวมทั้งมีการตอบ สนองต่อโฆษณาในลักษณะที่แตกต่างกันด้วย
เพราะชนชั้นทางสังคมเป็ นตัวบ่งบอกถึงรสนิยมด้วยว่าชอบ
หรื อไม่ชอบอะไรแบบไหน
กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็ นกลุ่มที่ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ นจุดในการเปรี ยบเทียบเพื่อใช้ใน
การตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้าผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกถึงความเหมือนกันบา งอย่างระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบุคคล
อ้างอิงนั้น ๆ หรื อรู ้สึกถึงความผูกพันทางอารมณ์บางอย่างทาให้ผบู ้ ริ โภคใช้กลุ่มบุคคลนั้น เป็ น
ตัวอย่างเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมที่กลุ่มอ้างอิงทาหรื อมีความเชื่อ ค่านิยมและเป้ าหมายแบบ เดียวกัน
กับกลุ่มอ้างอิง อิทธิ พลกลุ่มอ้างอิง แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ
1.อิทธิ พลด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิ พลเนื่องจากผูบ้ ริ โภคต้องการแสวงหา
ข่าวสารข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับสิ นค้าที่ตอ้ งการจะซื้ อ อาจหาข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูอ้ ยู่
ในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรื อ คนรู ้จกั เพื่อน ครอบครัว
2.อิทธิ พลด้านการใช้ประโยชน์สินค้า หรื ออิทธิ พลด้านการยินยอมตามกลุ่ม เป็ นกลุ่มที่มี
อานาจมากที่สุดเพราะเป็ นตัวปรับทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมให้เป็ นไปตามกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับของกลุ่ม
3.อิทธิ พลด้านการแสดงออกซึ่ งค่านิยม ผูบ้ ริ โภคจะทาตามกลุ่มอ้างอิง เพราะการมี
พฤติกรรมหรื อการเลือกใช้ตราสิ นค้านั้น ๆ จะก่อให้เกิดความภูมิใจ การแสดงถึงความเป็ นตัวตน
หรื อแสดงถึงการไปถึงเป้ าหมายสาคัญของชีวติ ครอบครัว
(Family) เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นกลุ่มที่สาคัญที่สุดในการสอนเกี่ยวกับ
การเป็ นผูบ้ ริ โภค เพราะกระบวนการที่บุคคลพัฒนารู ปแบบเฉพาะของพฤติกรรมและประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภค ผ่านการติดต่อปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในครอบครัว ดังนั้นการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลในครอบครัวจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างไร
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บทบาทการบริโภคของครอบครัว สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 5 บทบาทคือ
1.ผูร้ ิ เริ่ ม คือบุคคลที่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มที่จะซื้ อสิ นค้าเป็ นคนแรกของครอบครัว
2.ผูม้ ีอิทธิ พล คือบุคคลที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อในทางใดทางหนึ่ง
3.ผูต้ ดั สิ นใจ คือบุคคลที่เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกสิ นค้าอาจเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหลักหรื อร่ วม
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับตราสิ นค้าที่จะซื้ อ สถานที่ซ้ื อ เวลาในการซื้ อ เป็ นต้น
4.ผูซ้ ้ื อสิ นค้า คือผูท้ ี่ทาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
5.ผูช้ ้ือสิ นค้า คือผูท้ ี่ใช้สินค้าที่ซ้ื อมา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) หมายถึงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
และส่ วนบุคคลของประชากรที่หมายรวมถึงอายุ เพศ รายได้ การศึกษา รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ
สถานภาพสมรส และขนาดครอบครัว ปกติลกั ษณะเหล่านี้มกั จะใช้เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ผรู ้ ับ
สารเป้ าหมายโฆษณา เนื่องจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ทาให้ผรู ้ ับสารเป้ าหมาย
มีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) หรื อปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological)
ปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนบุคคลนั้นคือ ปั จจัย
จิตวิทยาของบุคคลนั้นที่ทาให้บุคคลหนึ่งแตกต่างไปจากอีกบุคคลหนึ่ง นัน่ คือปั จจัยด้านแรงจูงใจ
และความต้องการ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ทัศนคติ วิถีทางในการดาเนินชีวติ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจและความต้องการ (Motivation and Need)
แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นพื้นฐานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ของมนุษย์ แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่
สามารถใช้บรรยายแรงที่ขบั เคลื่อนพฤติกรรมส่ วนตัวให้ออกมาในรู ปของการกระทา โดยแรง
ขับเคลื่อนนี้จะขับเคลื่อนตามสิ่ งที่เห็นหรื อจากเครื่ องยึดเหนี่ยวภายใน
จุดแรกเริ่ มของการเกิดแรงจูงใจคือความต้องการเมื่อบุคคลมีความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะผลัดดันให้เกิดพฤติกรรม แรงจูงใจเป็ นสภาพภายในจิตใจของบุคคลซึ่ งผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายหรื อเป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างรุ นแรงทาให้บุคคลค้นหาวิธี
เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นได้มีนกั จิตวิทยาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้ ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีแรงจูงใจลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow is Hierarchy of Needs)
แนวคิดหลักของดร. อับราอัม มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกไว้ 5 ขั้นคือ
1.ความจาเป็ นทางด้านร่ างกายหรื อทางสรี ระ (Physiological Needs) เป็ นความต้องการ
ลาดับพื้นฐานสุ ดคือความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ตอ้ งการเพื่อการดารงชีวติ ได้แก่ อากาศ อาหารยา
น้ า เครื่ องนุ่งห่ม
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2.ความมัน่ คงและความปลอดภัย (Security and Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้าน
สรี ระเป็ นที่พอใจแล้วจะเกิดความต้องการให้ตนเองมัน่ คงในเรื่ องความไม่แน่นอนต่าง ๆรวมถึง
ความปลอดภัยจากอันตรายจะเป็ นสิ่ งที่ขบั เคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยมีความสาคัญกว่า
ความจาเป็ นชนิดแรกโดยผูม้ ีฐานะดีจะให้ความสาคัญมากกว่าผูท้ ี่ยากจน
3.การยอมรับในสังคม (Social or Belonging Needs) เนื่องจากผูบ้ ริ โภคแสวงหา
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความพอใจกับบุคคลอื่น ๆ เช่นความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวจึงมีผลิตภัณฑ์จานวนมากที่โฆษณาโดยเน้นความสัมพันธ์และการยอมรับจากสังคม
4.ความภาคภูมิใจในตนเอง (Ego or Self-esteem Needs) โดยความภูมิใจมักมีแรงผลักดัน
จากภายในและภายนอก แรงผลักดันภายในเป็ นการยอมตนเองว่ามีความสาเร็ จตามที่ตนเองต้องการ
รวมทั้งพอใจสิ่ งที่ตนทาไป ส่ วนความภูมิใจภายนอกเป็ นสิ่ งที่ได้รับจากผูอ้ ื่น เช่นชื่อเสี ยง เกียรติยศ
ผูผ้ ลิตจึงเสนอสิ นค้าที่บ่งบอกความสาเร็ จและสถานภาพ เช่น นาฬิกาโรเล็กซ์เป็ นต้น
5.ความสาเร็ จส่ วนตัว (Self-actualization or Self-fulfillment Needs) การได้มีหรื อได้เป็ น
ในสิ่ งที่ตนฝันไว้และตามศักยภาพตนนักการตลาดจึงนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่เป็ นสัญลักษณ์
(Symbol) ของการมีความจาเป็ นในระดับนี้ เช่นรถยนต์ที่คุณภาพสู งจากเยอรมัน ไวน์คุณภาพสู ง
จากฝรั่งเศส เป็ นต้น
การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการซึ่ งบุคคลเลือก จัดการ และตีความสิ่ งเร้า เกิดเป็ นภาพ
ในการมองโลกที่มี่ความหมายและเป็ นเรื่ องราวโดยกระบวนการในการเรี ยนรู้ เกิดเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามา
สู่ ประสาทสัมผัสที่รับรู ้ได้ดว้ ยตัวรับประสาทสัมผัสซึ่ งหมายถึงอวัยวะในการรับรู ้ท้ งั 5 คือ ตาจมูก
ปาก หู และผิวหนัง โฆษณาถือเป็ นสิ่ งเร้าที่ผรู ้ ับสารโฆษณาสามารถรับรู ้ได้ โดยผ่านการมองเห็น
และการได้ยนิ การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคในแต่ละตราสิ น ค้าจะเป็ นปั จจัยหนึ่งในการตัดสิ นใจว่าเขาจะ
ซื้ อตราสิ นค้าใดโดยขั้นตอนในการเลือกรับรู ้ประกอบด้วยการเลือกเปิ ดรับ การเลือกสนใจการเลือก
เข้าใจ และการเลือกจดจา
การเรี ยนรู้ (Learning) หมายถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนเกิดขึ้นจากกาลเวลาที่เปลี่ยนไป โดย
สภาพสิ่ งแวดล้อมภายนอกเป็ นตัวกระตุน้ ซึ่ งสภาพดังกล่าวเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสิ่งประกอบดังต่อไปนี้
คือต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรม (ต้องมีการยอมรับการเปลี่ยนพฤติกรรม )และต้องเกิดจากสภาวะ
ภายนอกเป็ นตัวกระตุน้ เท่านั้น (Blythe, 2008, p.111)
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติก รรมหรื อความโน้มเอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา โดยทฤษฏีดงั กล่าวเป็ นการศึกษาถึงการเกิดการเรี ยนรู ้
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(Leaning) การตอบสนอง (Response) ทฤษฎีน้ ีเรี ยกว่าทฤษฎีสิ่งกระตุน้ -การตอบสนอง(Stimulusresponse or S-R theory) โดยทฤษฎีดงั กล่าวเป็ นการเสริ มแรงพื้นฐานสาหรั บการเรี ยนรู้คือ ทฤษฎี
S-R ศึกษาปั จจัยภายนอกในขณะที่ให้ความสาคัญต่อกระบวนการทางจิตวิทยาต่าสุ ด โดยทฤษฎี
S-R เชื่อว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดในช่วงเวลาและจังหวะที่ใกล้เคียงกันระหว่างสิ่ งกระตุน้ และ
การตอบสนอง การเรี ยนรู ้เกิดจากการสร้างความต่อเนื่องระหว่างสิ่ งกระตุน้ กั บการตอบสนอง
ประกอบด้วย
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning Theory) ทฤษฎีน้ ีสมมติวา่ การ
เรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการต่อเนื่องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งกระตุน้ และการตอบสนองตัวอย่าง
ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดคือ รู ปแบการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการศึกษาสัตว์โดยนักวิจยั ชาวรัสเซี ยที่ชื่อว่าพาฟลอฟ
โดยพาฟลอฟ สังเกตว่า เวลาให้เนื้อบดสุ นขั จะน้ าลายไ หลเมื่อเห็นเนื้อบด เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างการเห็นอาหารกับการน้ าลายไหล เป็ นการะบวนการต่อเนื่องที่ทาให้เกิดกระบวนการ
ต่อเนื่องแบบมีเงื่อนไข อาหารแสดงสิ่ งกระตุน้ ที่ไม่มีเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus) และน้ าลาย
ไหลเป็ นการตอบสนองที่ไม่มีเงื่อนไข (Unconditioned Response) น้ าลายไหลอยูใ่ นเงื่อนไขที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสิ่ งกระตุน้ (Neutral Stimulus) พาลฟลอฟได้ใช้กระดิ่งกับการเสนออาหาร
หลังการทาหลายครั้งสุ นขั เริ่ มเรี ยนรู ้โดยน้ าลายไหลอันเนื่องมาจากเสี ยงกระดิ่งอย่างเดียว ดังนั้น
เสี ยงกระดิ่งเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่มีเงื่อน ไข (Conditioned Stimulus) ซึ่ งจะทาให้เกิดการตอบสนองที่มี
เงื่อนไข (Conditioned Response) เหมือนกับการปฏิบตั ิการแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditioned
Reaction)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการปฏิบัติ (Operant Conditioning) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยถือ
เกณฑ์ที่กระบวนการลองผิดลอง ถูก (Trial-and-error process) ด้วยอุปนิสัยซึ่ งกาหนดจากผลของ
ประสบการณ์ดา้ นบวกหรื อการส่ งเสริ มแรงด้านบวก (Positive Referentation) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าบุคคล
มีการเรี ยนรู ้จากการซื้ อตราสิ นค้า ต่าง ๆ อย่างลองผิดลองถูก และเมื่อเลือกตราสิ นค้าที่สร้างความ
พอใจได้แล้วเขาจะเกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ าเกิดความภักดีในตราสิ นค้า การโฆษณาและการส่ งเสริ ม
การขายที่มีผลต่อการทดลองใช้จะเป็ นตัวกาหนดและกระตุน้ ให้เกิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการ
ปฏิบตั ิ
ทัศนคติ(Attitude) หมายถึง ความรู ้สึก ความเชื่อ ที่มีผลต่อแนวทางในการประพฤติตนโดย
พัฒนาจากวัตถุป ระสงค์ เหตุการณ์ ผูค้ น และเวลาที่เปลี่ยนไปที่เกิดจากการเรี ยนรู ้รวมถึง
ประสบการณ์ที่ตนได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ
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องค์ ประกอบของทัศนคติประกอบด้ วย
1.องค์ประกอบด้านความเชื่อ (Cognitive Component) คือความรู ้ ความเชื่อที่เกี่ยวกับวัตถุ
(ตราสิ นค้า ) ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานขององค์ประกอบที่ 2 ต่อไป ความเชื่อเกี่ยวกับตราสิ นค้าจึงเป็ น
ความคิดเกี่ยวกับคุณสมบีติของตราสิ นค้าในลักษณะต่าง ๆ
2.องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) คือความรู ้สึกที่มีต่อวัตถุหรื อ
อารมณ์ที่ถูกกระตุน้ ขึ้นมาโดยวัตถุน้ นั ๆ เช่น ความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบเป็ นต้น
3.องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มพฤติกรรม (Conative Component) คือพฤติกรรมที่บุคคล
ต้องการกระทาต่อวัตถุหรื อความตั้งใจที่จะเกิดพฤติกรรมบุคลิกภาพและวิธีทางดาเนินชีวติ
(Personality and Lifestyle)
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะทางจิตวิทยาที่เป็ นเอก ลักษณ์ทาให้บุคคลนั้น ๆ ตอบสนองต่อ
สิ่ งแวดล้อมในลักษณะเหมือนเดิมบุคลิกภาพจึงถือได้วา่ เป็ นความประทับใจโดยรวมของบุคคลที่
บุคคลอื่นมองเห็นได้จากการแสดงออกต่อสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ทาให้บุคคลหนึ่งมีความ
แตกต่างไปจากอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็ นปั จจัยภายใน ที่มีผลต่อความคิด ความรู ้สึก
การกระทา การสื่ อสาร หรื อแม้แต่ความฝันของผูบ้ ริ โภคทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยด์ (Freudian
Theory) กล่าวว่าบุคคลจะดาเนินชีวติ ภายใต้หลักเกณฑ์ของจิต 3 ระดับคือ
1.จิตระดับต่าสุ ดเรี ยกว่าอิด (Id) ซึ่งจะดาเนินภายใต้กฎเกณฑ์ของความพอใจคือพฤติกร รม
เกิดขึ้นจากความปรารถนาหลัก ๆ ของบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความพอใจสู งสุ ดและเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เจ็บปวด
2.จิตระดับสู งสุ ดเรี ยกว่า ซูปเปอร์ อีโก้ (Superego) จะดาเนินไปภายใต้หลักเกณฑ์ทาง
ศีลธรรมซึ่ งจะคอยถ่วงสมดุลกับอิดว่าคนเราควรจะทาตามใจตนเองได้แค่ไหน
3.จิตระดับกลางเรี ยกว่า อีโก้ (Ego) เป็ นจิตที่อยูต่ รงกลางระหว่างอิดและซูปเปอร์ อีโก้ที่คอย
ทาให้จิต 2 ระดับแรกมีความสมดุลโดยดาเนินไปภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็ นจริ งดังนั้นจะเป็ น
จิตที่หาหนทางตอบสนองความต้องการของอิดในแบบที่เป็ นที่ยอมรับจากผูอ้ ื่นได้
วิถีทางในการดาเนินชีวติ คื อรู ปแบบในการบริ โภคซึ่งแสดงออกมาให้เห็นโดยวิธีการใช้
เวลาและใช้เงินในมุมมองผูบ้ ริ โภคทาให้บุคคลที่มีการใช้เวลาและใช้เงินที่แตกต่างกันไปมีวถิ ีทาง
ดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันออกไปโซโลมอนกล่าวว่าสิ นค้าเปรี ยบเสมือนหิ นบล๊อคที่สร้างขึ้นเป็ น
วิถีทางดาเนินชีวติ หมายความว่า บุคคลจะเลือกสิ นค้าเพราะสิ นค้านั้นมีการเชื่อมโยงเกี่ยวเองกับวิถี
ชีวติ ของเขา
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4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหนึ่ง ๆ จากทางเลือก
อื่น ๆ ที่มีอยู่
ชนิดของการตัดสิ นใจหรื อระดับของการตัดสิ นใจ (Level of Decision Making)
1.การตัดสิ นใจตามความเคยชิน เป็ นการตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคเกือบไม่ตอ้ งพิจารณาอะไร
เนื่องจากมีความเคยชินในการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ แล้วขั้นตอนเริ่ มจากยอมรับปั ญหาจากนั้นมีการ
เสาะหาข้อมูลภายใน (เป็ นการใช้ความจาระยะยาวที่มีอยู)่ ที่กาหนดให้เลือกยีห่ อ้ เดิ ม ยกเว้นยีห่ อ้ นั้น
มีปัญหาจึงทาการประเมินใหม่ การตัดสิ นใจชนิดนี้มีระดับความเกี่ยวพันในการซื้ อต่าเช่นการซื้ อสบู่
ยาสี ฟัน ผงซักฟอก เป็ นต้น แบ่งเป็ น 2 ชนิดย่อยคือ
การตัดสิ นใจกรณี มีความภักดีในยีห่ อ้ เป็ นสภา วะที่มีความเกี่ยวพันในสิ นค้าสู งแต่มีความ
เกี่ยวพันในการซื้ อต่าเนื่องจากผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจแล้วว่ายีห่ อ้ ใดดีที่สุดสาหรับตน
การตัดสิ นใจกรณี ซ้ื อเป็ นสภาวะที่ผบู ้ ริ โภคยังตัดสิ นใจไม่ชดั เจนว่ายีห่ อ้ ใดถูกที่สุด แต่มี
การซื้ อซ้ าเพราะยังไม่พบว่ามียหี่ อ้ ใดดีกว่านี้ในช่วงเวลานั้น
2.การตัดสิ นใจที่จากัด เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อโดยใช้ขอ้ มูลจากภายนอก (หาเพิ่ม ) และภายใน
(จากความจา) มีทางเลือกน้อยใช้กฎเกณฑ์ในการตัดสิ นใจอย่างง่ายซึ่ งพิจารณาเพียง 2-3คุณลักษณะ
และประเมินทางเลือกอย่างจากัดการตัดสิ นใจชนิดนี่อยูร่ ะหว่าง 2 ขั้วของการตัดสิ นใจทั้ง 3 แบบ
ตัวอย่างของการตัดสิ นใจชนิดนี้ เช่น การซื้ อหมากฝรั่งที่ต้ งั โชว์ไว้อย่างสะดุดตาซึ่ งผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
ไม่แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปรี ยบเทียบว่ายีห่ อ้ นั้นดีที่สุดหรื อยังเนื่องจากพิจารณาจากราคาที่ถูก
และความอร่ อยก็เพียงพอแล้ว บางกรณี อาจจะซื้ อตามสภาพอารมณ์ในขณะนั้น เช่นเบื่อสิ นค้ายีห่ อ้ ที่
ใช้อยูจ่ ึงอยากทดลองยีห่ อ้ ใหม่
3.การตัดสิ นใจที่กว้างขวาง เป็ นการตัดสิ นใจที่ตอ้ งหาข้อมูลอย่างมากทั้งจากภายนอก (หา
เพิ่ม ) และภายใน (ความจา) มีกฎเกณฑ์การตัดสิ นใจที่ซบั ซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับทางเลือกที่
หลากหลายและจะต้องมีการประเมินที่สาคัญภายหลังการซื้ อด้วยตัวอย่างของการตัดสิ นใจลักษณะ
นี้ เช่น การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะพิจารณาทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ
ข้อที่เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอย ราคา การรับประกับรู ปทรง ความทันสมัย การบริ การภายหลังการ
ซื้ อ ฯลฯ การซื้ อ ในบางกรณี อาจมีการตัดสิ นใจด้วยอารมณ์แต่ก็มกั จะเกี่ยวข้องกับการขบคิดอย่าง
มากด้วย เช่น การซื้ อเสื้ อผ้าที่จะใช้ในงานสาคัญ การซื้ อเพชร เป็ นต้น
กระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision Making Process)
ประกอบด้วย 5 ส่ วนดังนี้
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ผลกระทบของสถานการณ์ (Situational Influences)
ผลกระทบของสถานการณ์ หมายถึง ปั จจัยภายนอกทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ เวลาและสถานที่ใด ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมในขณะนั้น โดยไม่รวมปั จจัยที่เกี่ยวกับบุคคล สิ่ งกระตุน้ คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์การบริ โภคเกิดขึ้นใน 4 สถานการณ์คือ
1.สถานการณ์การสื่ อ สาร (Communication Situation) หมายถึงการที่นกั การตลาดจะ
สื่ อสารให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้น้ นั ผูบ้ ริ โภคต้องมีความสนใจในผลิตภัณฑ์และการเปิ ดรับต่อการ
สื่ อสารนั้น
2.สถานของการซื้ อ (Purchase Situation) หมายถึงสถานการณ์ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคอยากจะซื้ อ
เช่นการสร้างบรรยากาศของการซื้ อ
3.สถานการณ์ของการใช้ (Usage Situation) เช่นจะใช้อะไรเมื่อใด (จะดื่มน้ าส้มคั้นทั้งวัน
หรื อเฉพาะมื้อเช้า)
4.สถานการณ์ของการจากัด (Disposition Situation) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคต้องกาจัด
ผลิตภัณฑ์ก่อนหรื อภายหลังการใช้ลกั ษณะเฉพาะของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการบริ โภคมี 5
ข้อดังนี้
1.ลักษณะทางกายภาพ เช่นการสร้างบรรยากาศในร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
2.สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง การกระทาของผูบ้ ริ โภคซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจาก
บุคคลอื่น ๆ ที่อยูโ่ ดยรอบ
3.เวลา การมีเวลามาหรื อน้อยสามารถส่ งผลกระทบต่อ การตัดสิ นใจ เช่นการเลือกยีห่ อ้ เดิม
ที่เคยใช้เนื่องจากไม่มีเวลาพิจารณาทางเลือกอื่นๆ
4.เหตุผลที่ตอ้ งการบริ โภค เช่นการซื้ อสาหรับตนเองหรื อเป็ นของขวัญ
5.สภาวะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว เช่นพื้นฐานทางด้านอารมณ์
กระบวนการยอมรับปัญหา (The Process of Problem Recognition)
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเริ่ มต้นจากการยอมรับความจริ งว่ามีปัญหาหรื อมีความจาเป็ น
เกิดขึ้นเนื่องจากในแต่ละวันมักจะมีปัญหาให้ผบู ้ ริ โภคแต่ละคนแก้ไขด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การบางชนิดอยูเ่ สมอ
ลักษณะของการยอมรับปัญหา
การยอมรับปัญหา หมายถึง ผลลัพธ์ของค วามแตกต่างระหว่างสภาวะที่ตอ้ งการกับสภาวะ
ที่เป็ นจริ งของผูบ้ ริ โภคซึ่งมีระดับมากเพียงพอที่จะกระตุน้ กระบวนการของการตัดสิ นใจ
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สภาวะที่เป็ นจริ ง คือ วิธีการหรื อสิ่ งที่แต่ละคนรับรู ้ได้เกี่ยวกับความรู ้สึกของตนและรับรู ้
สถานการณ์ในขณะนั้น
สภาวะที่ตอ้ งการ คือ วิธีการหรื อสิ่ งที่แต่ละคนต้องการจะรู ้สึกหรื ออยากให้เป็ นในขณะนั้น
ปัญหาของผูบ้ ริ โภค มี 2 ชนิด คือ ชนิดตื่นตัวคือปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักหรื อจะเกิด
ความตระหนักเมื่อเหตุการณ์ดาเนินไปตามปกติ และปั ญหาชนิดเฉื่ อย คือปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้
ตระหนัก
กระบวนการของการเสาะหาข้ อมูล (Information Search Process)
เมื่อผูบ้ ริ โภคยอมรับว่ามีปัญหามักจะมีการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาจากความจาชนิดยาว
เพื่อใช้หาคาตอบแต่ถา้ ข้อมูลไม่เพียงพอจึงหาจากภายนอกเพิ่มเติม การเสาะหาข้อมูลจากแหล่ง
ภายนอกอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตอ้ งมีการยอมรับปั ญหาก่อนเพร าะเป็ นการหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เก็บไว้ใช้ในภายหลังและมักจะเป็ นกระบวนการที่น่ารื่ นรมย์ เช่น อ่านนิตยสาร ชมนิทรรศการ โดย
ชนิดของข้อมูลเมื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการตัดสิ นใจประกอบด้วย ข้อพิจารณาในการประเมิน
เพื่อให้ได้คาตอบ ทางเลือกหรื อคาตอบต่าง ๆ ที่มีให้ และลักษณะของแต่ละทางเลือกเมื่อใช้แต่ละ
ข้อพิจารณา สาหรับยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปเมื่อแบ่งตามความรู ้จกั และความชอบของผูบ้ ริ โภคมี 3
กลุ่มคือ กลุ่มที่สนใจหรื อรู ้จกั หรื อชอบ กลุ่มที่รู้สึกเฉย ๆ หรื อสารองไว้ และกลุ่มที่ไม่ควรยุง่ เกี่ยว
หรื อไม่ชอบ
ผูบ้ ริ โภคใช้ขอ้ มูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก 5 แหล่ง คือ ความจาแหล่งส่ วนตัว (เช่น
เพื่อนครอบครัว ) แหล่งอิสระ (เช่น นิตยสาร สื่ อชนิดต่างๆ ) กิจกรรมทางด้านการตลาด (เช่น
พนักงานขาย เว็บไซต์โฆษณา ) และประสบการณ์ (เช่นเคยใช้มาก่อนโดยการแสวงหาข้อมูล )
ผูบ้ ริ โภคพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนที่ตนรับรู ้ได้เกี่ยวกับ 4 ปัจจัย
ประกอบด้วย
1.ลักษณะเฉพาะของตลาด เช่นทางเลือกช่วงราคา การกระจายสิ นค้าและข้อมูลที่มีให้ซ่ ึ ง
ผูบ้ ริ โภคทราบโดยวิธีการรับรู ้มิใช่ทราบตามสภาพความเป็ นจริ ง
2.ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คือความแตกต่างระหว่างร ะหว่างยีห่ อ้ ต่าง ๆ หากมีความ
แตกต่างมากผูบ้ ริ โภคจะใช้ความพยายามมากขึ้นในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเหล่านั้น
3.ลักษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคการแสวงหาข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความรู ้
สถานภาพทางสังคม อายุ วัฎจักรชีวติ ครอบครัวผูบ้ ริ โภค ระดับความเกี่ยวพันของ ผูบ้ ริ โภคกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์
4.ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ เช่นการซื้ อเพื่อมอบเป็ นของขวัญมักจะตัดสิ นใจแตกต่าง
จากการใช้เองการประเมินทางเลือกและการเลือกใน
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การประเมินทางเลือกและการเลือกนั้นเกี่ยวข้องกับ 4 ปั จจัยดังต่อไปนี้
1.กระบวนการที่ผบู้ ริ โภคใช้เลือกจากทางเ ลือกต่าง ๆ กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีกลุ่มของข้อพิจารณา
ที่ใช้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นจึงกาหนดระดับความสาคัญของแต่ละข้อพิจารณานั้น
และใช้กฎของการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้ยหี่ อ้ ที่ตอ้ งการ มาตรการหรื อข้อพิจารณาของผูบ้ ริ โภคอาจจะ
มีหรื อไม่มีเหตุผลเพื่อบรรลุเป้ าหมายบางป ระการซึ่งอาจจะเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดหรื อเป็ น
เพียงผลประโยชน์ที่พอดีระหว่างข้อดีและข้อเสี ยที่มีในแต่ละทางเลือก ทั้งนี้ข้ ึนกับสถานการณ์ของ
การตัดสิ นใจนั้นด้วยพื้นฐานของข้อพิจารณาทางเลือกของผูบ้ ริ โภค มี 3 ชนิด
1.1 ใช้ความรู ้สึก มักจะเป็ นสิ นค้าที่เกี่ยว กับการบอกสถานภาพรสนิยมหรื อตามที่ผบู ้ ริ โภค
ชอบ เช่นเสื้ อผ้า นาฬิกา การเลือกกิจกรรมที่จะทาในบางเวลา เช่นวันหยุด บางครั้งอยากไป
ชายทะเลบางครั้งอยากนอนเล่น ๆ ที่บา้ นการตัดสิ นใจที่ใช้ความรู ้สึกมักมีทางเลือกที่หลากหลายจึง
ทาให้ตอ้ งใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกัน
1.2 อิงทัศนคติ การเลือกสิ นค้าชนิดนี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติทวั่ ไป ความประทับใจโดยรวม
การหยัง่ รู ้ ลางสังหรณ์ โดยไม่มีการนาแต่ละลักษณะของยีห่ อ้ ต่าง ๆ มาเปรี ยบเทียบกัน (ในขณะที่
ตัดสิ นใจ)
1.3 อิงประโยชน์ของแต่ละคุณลักษณะ การตัดสิ นใจประเภทนี้ผบู ้ ริ โภคอาจนาความรู ้
เกี่ยวกับคุณลักษณะของแต่ละยีห่ อ้ มาเปรี ยบเทียบกันทีละข้อ จากนั้นนาแต่ละยีห่ อ้ มาจัดลาดับในแต่
ละคุณลักษณะเมื่อประกอบกับความประทับใจโดยรวมที่มีต่อคุณภาพของแต่ละยีห่ อ้ จึงตัดสิ นใจซื้ อ
2.ลักษณะเฉพาะของข้อพิจารณาที่ใช้ประเมิน หมายถึง มิติลกั ษณะทางกายภาพและ
ผลประโยชน์ที่ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมองหาในการตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไขปั ญหา
เฉพาะเจาะจงทากาลังประสบอยู่
3.ความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการประเมินผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ต้ งั ข้อพิจารณาไว้ กรณี ที่
ผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งกาลังพิจารณาเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของสิ นค้าเพื่อตัดสิ นใจซื้ อแต่อาจจะประเมิน
ความรู ้สึกตามแต่ละผูบ้ ริ โภคที่สัมผัสได้เขาจึงใช้ขอ้ พิจารณาอื่น ๆ ด้วย เช่น ประเทศผูผ้ ลิตการ
รับประกันสิ นค้าลักษณะดังกล่าวเป็ นข้อพิจารณาทางอ้อมที่เรี ยกว่า ตัวบ่งชี้ทดแทน
4.กฎการตัดสิ นใจซึ่งผูบ้ ริ โภคใช้กฎที่ผบู้ ริ โภคนามาใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือกยีห่ อ้ ที่
เหมาะสมที่สุดให้กบั ตนเองมี 2 ชนิดคือ กฎของการไม่ชดเชยและกฎของการชดเชย ซึ่ งเป็ นสาระ
ของบทที่เกี่ยวกับทัศนคติ
การเลือกร้ านค้ าและการซื้อ
1.ลาดับการตัดสิ นใจซื้ อระหว่างการเลือกร้านค้ากับการเลือกยีห่ อ้ สาหรับการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคนั้นลาดับของการเลือกร้านค้าและยีห่ อ้ มีคามสาคัญต่อกลยุทธ์การตลาดโดยผูบ้ ริ โภคมี
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ลาดับของการเลือกคือ การเลือกยีห่ อ้ (รวมถึงรุ่ นก่อนการเลือกร้านค้า ) การเลือกร้านค้าก่อนเลือก
ยีห่ อ้ และการเลือกยีห่ อ้ และร้านค้าพร้อม ๆ กัน
2.ลักษณะสาคัญของร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีกมี 2 ชนิดคือร้านค้าปลีกซึ่งมีสถานที่สาหรับ
ผูบ้ ริ โภคไปเยีย่ มชมสิ นค้าได้และผูค้ า้ ปลีกที่ไม่มีสถานที่ให้เยีย่ มชมสิ นค้า
3.คุณลักษณะสาคัญของร้านค้าปลีกที่มีผลต่อการเลือกร้านค้าประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีกมีลกั ษณะเช่นเดียวกับจินตภาพของผลิตภัณฑ์สาหรับสิ่ งที่ทาให้เกิด
จินตภาพของร้านค้าปลีกเช่นลักษณะทางกายภาพของร้าน บรรยากาศในร้านค้า เป็ นต้น
ยีห่ ้ อ ร้านค้าปลีกสาหรับปัจจัยสาคัญที่ทาให้ยหี่ อ้ ร้านค้าประสบความสาเร็ จ คือสิ นค้ามี
คุณภาพดีและราคาพอสมควรสาหรับกลุ่มเป้ าหมาย
การโฆษณาร้านค้าและกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่นการลดราคา การมีกิจกรรมพิเศษมักจะ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสนใจมากขึ้น
ทาเลและขนาด เป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อให้ลูกค้าเป้ าหมายสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกและ
รวดเร็ ว หรับขนาดของร้านค้าปลีกบ่งบอกถึงความหลากหลายและปริ มาณของสิ นค้าที่วางจาหน่าย
4.ลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการเลือกร้านค้า ในการเลือกร้านค้ามีความต่างกัน 2 ด้าน
คือความเสี่ ยงที่รับได้ผบู ้ ริ โภคแต่ละรายแตกต่างกันในการรับรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงต่าง ๆ และจุด
มุ่งเน้นการตระเวนซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคบางคนเดินตระเวนหาสิ นค้าด้วยเหตุผลอื่น ๆ มากกว่าการไป
ร้านค้าเพื่อซื้ อสิ นค้า
5.ผลกระทบของร้านค้าที่มีต่อการเลือกยีห่ อ้ ผูบ้ ริ โภคบางคนมีการซื้ อทั้งแบบวางแผนและ
ไม่วางแผนล่วงหน้าก่อนมาร้านค้า สาหรับการซื้ อที่ไม่มีการวางแผนหมายถึงการตัดสิ นใจซื้ อที่
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นร้านค้าแล้วโดยผูบ้ ริ โภคอาจอยูใ่ นสภาวะใดดังต่อไปนี้ การตัดสิ นใจเลือก
ยีห่ อ้ ก่อนที่จะมาร้านค้า การตัดสิ นใจเลือกชนิดผลิตภัณฑ์แต่ยงั ไม่สนใจยีห่ อ้ การตัดสิ นใจเลือก
สิ นค้าทดแทน การไม่ตดั สิ นใจใด ๆ มาก่อนเข้าไปในร้านและการตัดสิ นใจในร้านซึ่ งเป็ นผลรวม
จากการตัดสิ นใจในเรื่ องดังกล่าวข้างต้น
5. แนวคิดเกีย่ วกับผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึง บุคคลหนึ่งหรื อหลายบุคคลคนที่แสดงออกซึ่งสิ ทธิที่
จะต้องการและบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในตลาด
ผูบ้ ริ โภค คือ บุคคลหรื อครัวเรื อนซึ่งอาจจะประกอบด้วยคน ๆ เดียวหรื อหลายคนและ
เป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการส่ วนตัวหรื อครัวเรื อน
หรื ออาจกล่าวได้วา่ ทุกคนคือผูบ้ ริ โภคและทุกคนไม่จาเป็ นต้องการผลิตภัณฑ์เหมือนกัน ๆ
ผูบ้ ริ โภคอาจต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่มีขายในตลาดแต่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับความพอใจก็ต่อเมื่อ
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กิจการได้ตระหนักถึงความต้องการและผลิตภัณฑ์น้ ั นออกจาหน่ายผูบ้ ริ โภคอาจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตัวเอง ครอบครัว หรื อซื้ อสิ นค้าเพื่อสร้างความพอใจให้กบั กลุ่มสังคม
ที่ตนอาศัยอยูต่ ามองค์ประกอบของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
1.ผูบ้ ริ โภคต้องเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการ ความต้องการที่วา่ นี้ตอ้ งเป็ นความต้องการขั้ นปฐม
ภูมิคือเป็ นความต้องการที่มีอยูใ่ นตัวผูบ้ ริ โภคโดยไม่จาเป็ นที่จะต้องเห็นตัวผลิตภัณฑ์ก่อน เช่นเวลา
หิ วไม่จาเป็ นต้องเห็นอาหารก่อนจึงรู ้สึกหิ วแต่พอถึงเวลาจะรู ้สึกว่ามีน้ าย่อยมาที่กระเพาะมากถ้า
ผูบ้ ริ โภคไม่มีความต้องการก็จะไม่ถือว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคในกรณี ที่เป็ นผ ลิตภัณฑ์ใหม่ ผูบ้ ริ โภคอาจไม่
เคยเห็นผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เลยเช่นการออกครี มมาใหม่ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคไม่เคยเห็นมาก่อนแต่โดยธรรมชาติ
แล้วทุกคนจะมีความต้องการมีความสวยความงามที่อาจจัดว่าเป็ นความต้องการแต่เมื่อไรที่ผบู ้ ริ โภค
มีความต้องการและแสวงหาครี มเพื่อมาใช้และมีความต้องก ารครี มความต้องการนี้กิจการจัดเป็ น
ความต้องการขั้นทุติยภูมิ
2.ผูบ้ ริ โภคต้องมีอานาจซื้ อ ความต้องการอย่างเดียวไม่ทาให้เกิดการซื้ อ แต่ผบู ้ ริ โภคจะต้อง
มีอานาจซื้ อด้วยนัน่ คือมีเงินเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์มาสนองความต้องการของตน
3.ผูบ้ ริ โภคต้องมีพฤติกรรมซื้ อ พฤติกรรมการซื้ อถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ผูบ้ ริ โภคดังนั้นกิจการต้องทราบพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคคือใครเป็ นผูซ้ ้ื อ ซื้ อเมื่อใด ซื้ อมาก
น้อยเพียงใด ซื้ อบ่อยแค่ไหน เกณฑ์ในการตัดสิ นใจซื้ อคืออะไร และอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
4.ผูบ้ ริ โภคต้องมีพฤติกรรมการบริ โภค พฤติกรรมของผู้ บริ โภคนี้จะเป็ นการศึกษาถึง
ลักษณะการบริ โภคคือ ใครเป็ นผูใ้ ช้ ใช้เมื่อใด ใช้มากน้อยเพียงใด ใช้ที่ไหนและแรงจูงในในการซื้ อ
ประเภทของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคอาจเป็ นบุคคลหรื อครอบครัวที่ซ้ื อหรื อต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการ
บริ โภคส่ วนตัวหรื อใช้ในครัวเรื อนซึ่ งถือว่าเป็ นการบริ โภคขั้นสุ ดท้ายจึงสามารถแบ่งผูบ้ ริ โภคออก
ได้ดงั นี้
ผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั หมายถึงผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้าจากกิจการอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
ผูท้ ี่มี
โอกาสเป็ นลูกค้า หมายถึงบุคคลที่ยงั ไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการของตน ยังไม่ตอ้ งการสิ นค้าใน
ขณะนั้นมากนัก หรื ออาจเป็ นบุคคลที่ ขาดข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าที่เป็ นประโยชน์ขาดช่องทางที่ทา
การซื้ อเช่น อาจอยูไ่ กลจากร้านค้ารวมไปถึงอาจเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าจากคู่แข่ง
ผูท้ ี่ไม่มีโอกาสเป็ นลูกค้า หมายถึงบุคคลที่ไม่มีโอกาสหรื อไม่ตอ้ งการ ไม่จาเป็ นที่จะใช้
สิ นค้านั้น ๆ ในตลาดอาจเป็ นเพราะไม่มีอานาจซื้ อหรื อสิ นค้านั้นไม่เหมาะกับเขาก็ได้
จากประเภทของผูบ้ ริ โภคนี้ถา้ กาหนดว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถแบ่ง
ผูบ้ ริ โภคตามลักษณะของผูซ้ ้ื อเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งที่
เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยในการซื้ อของผูบ้ ริ โภ คได้แก่เหตุผลที่ซ้ื อ โอกาสในการซื้ อ สถานที่ที่ชอบซื้ อ
และวิธีการซื้ อผลิตภัณฑ์จึงสามารถแบ่งผูซ้ ้ื อได้ 7 ประเภทคือ ผูซ้ ้ื อที่ซื่อสัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของ
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กิจการ ผูซ้ ้ื อที่หาโอกาสที่เหมาะสมในการซื้ อ ผูซ้ ้ื อที่เลือกผูข้ ายดีที่สุด ผูซ้ ้ื อที่มีความคิดสร้างสรรค์
ผูซ้ ้ื อ ที่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการส่ งเสริ ม ผูซ้ ้ื อที่ตอ้ งการผลิตภัณฑ์ราคาถูก ผูซ้ ้ื อที่นิยมความ
หรู หรา มีจุดเด่นและจะซื้ อเฉพาะสิ่ งที่ดีที่สุด (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 4-8)
การบริ โภค หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การเพื่อสนองคามต้องการส่ วนตัว
หรื อครัวเรื อน เป็ นกระบวนการที่ได้จากทฤษฎีพฤติกรรมซึ่ งจะทาให้ทราบว่าความต้องการซื้ อหรื อ
อุปสงค์ของผูบ้ ริ โภคเกิดขึ้นได้อย่างไร
การบริ โภคนับว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ง ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะ
มีพฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยูก่ บั รายได้แ ละความพอใจหรื อรสนิยมของ
ผูบ้ ริ โภค
ทฤษฎีการบริ โภค เป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคสิ นค้าและ
การบริ การว่าถ้าผูบ้ ริ โภคมีรายได้จากัดจะมีการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างไร
และสาเหตุอะไรที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปซื้ อสิ นค้าและบริ การเ พิ่มขึ้นเมื่อราคาสิ นค้าและบริ การ
ลดลงและซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นลดลงเมื่อราคาสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีการบริโภคทีจ่ ะนามาใช้ อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีหลายทฤษฎีจะกล่ าวถึง
2 ทฤษฎี คือทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) และทฤษฎีเส้ นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve
Theory)
1.ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) ทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็ นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรม
ต่างๆของผูบ้ ริ โภคได้เริ่ มนาทฤษฎีน้ ีมาใช้ในศตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ หลายท่านสานักนี
โอคลาสสิ คเชื่อว่าสิ นค้าและบริ การต่างๆ สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควา มพึงพอใจและความพอใจ
นี้สามารถวัดเป็ นหน่วยหรื อ UTIL ได้
ความหมายของอรรถประโยชน์
อรรถประโยชน์ (Utility) คือความพอใจที่บุคคลได้รับจากการบริ โภคสิ นค้าชนิดใด ชนิด
หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ปากกา 1 ด้ามให้อรรถประโยชน์ 9 Until ผูบ้ ริ โภคจะได้รับความ
พอใจมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความต้องการในการบริ โภคซึ่ งจะแตกต่างกันไปตามเวลา สถานที่ และ
ความจาเป็ น ดังนั้นสิ นค้าชนิดเดียว จานวนเท่ากัน จึงให้อรรถประโยชน์ต่างกันสาหรับผูบ้ ริ โภคแต่
ละคน
2.ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indiference Curve Approach) เส้นความพอใจเท่ากัน
(Indiference Curve IC) คือเส้นที่แสดงถึงส่ วนผสม (Combination) ของสิ นค้า 2 ชนิด ซึ่งทาให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับความพอใจเท่าเทียมกันในระดับหนึ่ง
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6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลการวิจยั สื่ อโฆษณา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้าของ
เยาวชนมากที่สุด คือ รายได้ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การเป็ นหลัก และมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด และมี
อิทธิ พลต่อเยาวชน ในขั้นการรับรู ้และขั้นการจดจาสื่ อโฆษณา รองลงมาคือ สื่ ออินเทอร์ เน็ตสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ และสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง ส่ วนสื่ อนิตยสารได้รับความสนใจจากเยาวชนในปริ มาณ
น้อย เนื่องจากนิตยสารมีราคาสู ง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารของเยาวชนส่ วนใหญ่จะใช้สื่อ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นหลักและใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เฉพาะกิจ ได้แก่ แผ่นพับ โบร์ ชวั ร์ เป็ นของมูลพื้นฐาน
สาหรับการตัดสิ นใจ องค์ป ระกอบของสื่ อโฆษณาที่สามารถดึงดูดเยาวชนในเขตพื้นที่จงั หวัด
ปทุมธานี ได้มากที่สุด คือ เนื้อหา ข้อความในโฆษณา รองลงมาคือ รู ปแบบและเทคนิคการนาเสนอ
และเพลงประกอบโฆษณา

