
บทที่ 15 
การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communications) 
 

 บทนี้จะนาํเสนอกระบวนการติดตอส่ือสาร องคประกอบของสวนการสงเสริม

ตลาด การพฒันาโปรแกรมการสงเสริมการตลาด การอํานวยการและการประเมนิผลโปรแกรมการ

สงเสริมการตลาด และ การบูรณาการติดตอส่ือสารการตลาด การพัฒนาสวนประสมของการสงเสรมิ

การตลาด  ดังตอไปนี้ 
  

กระบวนการติดตอสื่อสาร (The Communication Process) 
 

 การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการสงขอความ (Message) ถึงคนอื่น ซึ่งมีองคประกอบ 6 

อยาง คือ แหลงขอมูล หรือผูสง (Source) ขอความ (Message) ชองทางการติดตอส่ือสาร 

(Channel of communication) ผูรับขาวสาร (Receivers) และกระบวนการใสรหัสและถอดรหัส 

(A Process of Encoding and Decoding) แสดงดังภาพที่ 15- 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15-1  กระบวนการติดตอส่ือสาร  

ที่มา: (Kerin, et al, 2003: 473) 

 แหลงขอมูล หรือผูสง(Source) อาจเปนบริษัท หรือบุคคลที่จะสงขอมูล ขอมูลที่สงไป เชน 

เครื่องดื่มลดน้ําหนัก เรียกวา ขอความ ขอความจะสงผานชองทางการติดตอส่ือสาร เชน พนักงาน

ผูสง ผูรับ 

  ชองทางการ. 

 
 
ติดตอสื่อสาร 

ขอความ ใสรหัส ถอดรหัส 

สิ่งรบกวน 

ขอมูลยอนกลับ

สิ่งรบกวน 

ประสบการณ 



 

 

515 

ขาย หรือ ส่ือโฆษณา หรือ เครื่องมือประชาสัมพันธ ผูบริโภคเชน ผูอาน ผูฟง ผูชมขอความเรียกวา 

ผูรับ 

 
1. การใสรหัสและการถอดรหัส (Encoding and Decoding) 
    การใสรหัสและการถอดรหัสเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสื่อสาร การใสรหัส (Encoding) 

เปนกระบวนการที่ผูสงแปลงความคิดใหเปนกลุมของสัญลักษณ (Symbol) การถอดรหัส 

(Decoding) เปนกระบวนการที่ผูรับกลุมของสัญลักษณ ขอความและแปลงกลับเปนความคิด ผูรับ

ขาวสารจะถอดรหัสตามกรอบอางอิงของตนเอง (Own Frame Reference) ไดแก ทัศนคติ คานิยม 

และความเชื่อ 

     กระบวนการสื่อสารบางครั้งก็ลมเหลง ความผิดพลาดของการสื่อสารเกิดจากสาเหตุ

หลายประการ เชน ผูสงขาวสารอาจแปลงความคิดเปนกลุมสัญลักษณไมเพียงพอ 
 

2. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนสวนของการตอบสนองของผูรับขาวสารที่ส่ือ

กลับไปยังผูสงขาวสาร 
 

3. สิ่งรบกวน (Noise) 
    ส่ิงที่ขัดขวางประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาด โดยการบิดเบือนขอความโฆษณา 

หรือ ขอมูลยอนกลับ 

 

องคประกอบของสวนการสงเสริมตลาด (The Promotional Elements) 
 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนองคประกอบหนึ่งของสวนประสมการตลาด สวน

ประสมของการสงเสริมการตลาด (Promotional Mix) ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดย

บุคคล การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง สวนประสมเหลานีใ้ชเพือ่ 1. 

ใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสินคา 2. ชักชวนใหผูบริโภคทดลองใชสินคา และ 3. ใหผูบริโภค

จดจําประโยชนของสินคาที่ใชได Crosier. (1999, 238-263) เขียนวาสวนประสมของการสงเสริม

การตลาดประกอบดวย  โฆษณา ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง สปอนเซอร นิทรรศการ การ

บรรจุภัณฑ แสดงสินคา ณ จุดขาย สงเสริมการขาย และ การขายโดยบุคคล ในขณะที่ Kotler 

(2003:) เขียนวาสวนประสมการสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยบุคคล 

การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง ดังตารางที่ 15-1  
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 ตารางที่ 15-1 สวนประสมการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริม
การตลาด 

มวลชน หรือ
สวนบุคคล 

จุดแข็ง จุดออน 

การโฆษณา มวลชน มีประสิทธิภาพสามารถ

เขาถึงคนจํานวนมาก 

-ตนทุนรวมสูง 

-ยากที่จะรับขอมูล

ยอนกลับ 

การขายโดยบคุคล สวนบุคคล -รับขอมูลยอนกลับทนัท ี

-สามารถเลือกผูรับได 

-สามารถใชขอมูลที่

ซับซอนได 

-ตนทุนตอคร้ังสูง 

-ขอความมีความ

แตกตางขึ้นอยูกับ

พนกังานขาย 

 

การประชาสมัพันธ มวลชน เปนแหลงขอมลูที่มีความ

นาเชื่อถือสูง 

-ยากที่จะประสาน

เครื่องมือการ

ประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการขาย มวลชน -มีประสิทธิภาพในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

ระยะสั้น 

-มีความยืดหยุนสงู 

-นําไปสูสงครามการ

สงเสริมการตลาด 

-ลอกเลียนแบบไดงาย 

-เกิดความผิดพลาดได

งาย 

การตลาดทางตรง สวนบุคคล -เตรียมขอมูลไดรวดเร็ว 

-อํานวยความสะดวกใน

การสรางความสัมพนัธกับ

ลูกคา 

-การตอบสนองของ

ลูกคาต่ํา 

-คาใชจายในการ

จัดการขอมูลสูง 

 
 1. การโฆษณา 

    การโฆษณาหมายถึง รูปแบบการจายเงินของการสื่อสารที่ไมใชบุคคลเกี่ยวกับสินคา 

บริการ องคการ โดยระบุผูสนับสนุน การจายเงินคือ การจายเงินซื้อพื้นที่การโฆษณา นอกจากนั้น

การโฆษณายังรวมถึง ส่ือมวลชน (Mass Media) เชน โทรทัศน วิทยุ ซึ่งถือเปนการสสื่อสารโดยไม

ใชบุคคล และไมสามารถรับการโตตอบ หรือ ตอบสนองโดยทันทีทันใด 
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 2. การขายโดยบุคคล 
    เปนการสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคความชอบสินคา ความเชื่อมั่นในสินคา และซื้อสินคา 
 3. การประชาสัมพันธ 

    เปนการสรางความสัมพันธระหวางองคการกับกลุมสารธารณชน หรือชุมชน การ

ประชาสัมพันธเปนการสรางภาพพจนขององคการ (Corporate Image) ซึ่งเปนจุดมุงหมายระยะยาว 
 4. การสงเสริมการขาย 

    เปนการกระตุนยอดขายภายใน 1 สัปดาห ถาทําบอยๆ จะทําใหเสียภาพพจนของสนิคา 

และบริษัทได การสงเสริมการขาย ไดแก การลด แลก แจก แถม หรือ ชิงโชค เปนตน การสงเสริม

การขายมีจุดมุงหมายระยะสั้นๆ 
 5. การตลาดทางตรง  
     ใชการติดตอส่ือสารถึงลูกคาโดยตรง เพื่อสรางการตอบสนองจากลูกคา เชน การสั่งซื้อ

สินคา การขอขอมูลเพิ่มเติม การเยี่ยมรานคา เปนตน รูปแบบของการตลาดทางตรง รวมถึง การขาย

แบบเผชิญหนา ไปรษณีย (Direct Mail) Catalog  โทรศัพท โฆษณาใหลูกคาตอบสนองทันที โดย

ผานทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ การตลาดออนไลน เปนตน 

คุณลักษณะทั่วไปของการตลาดทางตรงมี 4 ประการ คือ nonpublic message เปนการ

สงขอความใหกับปจเจกบุคคล customized message ขอความจะกระตุน an addressed 

individual up-to-date message คือขอความจะเตรียมอยางรวดเร็ว และ interactive message 

ขอความเปลี่ยนแปลงตามการตอบสนองของผูรับ 

 

การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาด (Developing the Promotion 
Program) 
 

เนื่องจากสื่อที่ใชในการติดตอส่ือสารมีคาใชจายสูง กระบวนการติดตอส่ือสารจึงจัดเปน 3 

ข้ัน คือ การพัฒนา การปฏิบัติ และการประเมินผลโปรแกรมการสงเสริมการตลาด แสดงดังภาพที่ 

15-2 
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 ภาพที่ 15-2  ข้ันตอนของการตัดสินใจ 

ที่มา (Kerin, et al, 2003: 484) 

 

 Kerin, et al (2003: 484-489) เขียนวาการพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาดจะเนนที่ 

4Ws  ไดแก ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) และเมื่อไร (When) ดังนี้  

 Who หมายถึง ใครคือกลุมผูฟงเปาหมาย What หมายถึง วัตถุประสงคของการสงเสริม

การตลาด งบประมาณที่ใชในโปรแกรมการสงเสริมการตลาด และประเภทของการสงเสริม

การตลาด Where หมายถึง ควรนําโปรแกรมการสงเสริมการตลาดไปใชที่ไหน และ When 

หมายถึง ควรเริ่มดําเนินโปรแกรมการสงเสริมการตลาดเมื่อไร 
 

1. กําหนดผูฟงเปาหมาย (Identifying the Target Audience) 
    ข้ันตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาดคือ การกําหนดผูฟง

กลุมเปาหมาย  ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห ดังนี้ การวิเคราะหภาพพจน (Image analysis) เปนกลุมของ

ความเชื่อ ความคิด และความประทับใจเกี่ยวกับสินคา หรือบริการของผูฟง นอกจากนั้นนักการ

ตลาดยังตองพิจารณาความยากงายในการจูงใจผูฟง เชน คนฉลาดจะมีเหตุผลและชักจูงโดย

เหตุผล หรือ ผูหญิงจะชักจูงไดงายกวาผูชาย เปนตน 
 
 

การวางแผนโปรแกรมการสงเสริม 
 กําหนดผูฟงเปาหมาย 

 กําหนดวัตถุประสงคของการสงเสรมิ
การตลาด 

 กําหนดงบประมาณการสงเสริม
การตลาด 

 คัดเลือกเครื่องมอืการสงเสริมการตลาด
ที่เหมาะสม 

 ออกแบบการสงเสริมการตลาด 

 กําหนดการสงเสรมิการตลาด 

การปฏิบัติตามโปรแกรมการ
สงเสริมการตลาด 

 Pretest โปรแกรมการสงเสริม

การตลาด 

 ปฏิบัติตามโปรแกรมการสงเสริม
การตลาด 

การควบคุมโปรแกรมการ
สงเสริมการตลาด 

 Post-test โปรแกรมการสงเสริม

การตลาด 

 เปลี่ยนแปลงโปรแกรม 

ทําการแกไข ทําการแกไข 
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2. กําหนดวัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด (Specifying Promotion Objective) 
    วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด ข้ันตอนการยอมรับ และ แบบจําลองไอดา 

(AIDA model) ดังตารางที่  15-2 (Perreault, & McCarthy, 2000) 

 

ตารางที่ 15-2  แบบจําลองลําดับข้ันการตอบสนอง 

แบบจําลอง  

ลําดับข้ันการตอบสนอง AIDA ผลกระทบ

ตามลําดับข้ัน 

ข้ันตอนการ

ยอมรับ 

การ

ติดตอส่ือสาร 

 

การรับรู 

ความตั้งใจ 

 
 

การรูจัก 

 
เกิดความรู 

 

การรูจัก 

 
 

เปดรับขอมูล 

 
การรับรู 

 
ความเขาใจ 

 
 

ความพอใจ สนใจ 

 
ตองการ 

 
 

ความชอบ 

 
ความพึงพอใจ 

 
ความมัน่ใจ 

 

ความสนใจ 

 
การประเมนิผล 

 
 

ทัศนคต ิ

 
การตั้งใจซื้อ 

 
 

พฤติกรรม การตัดสินใจซือ้ การซื้อ การทดลองใช 

 
การยอมรับ 

พฤติกรรม 

ที่มา  (Koter, 1997) 

 

หลังจากทําการกําหนดกลุมผูฟงเปาหมายแลว ผูจัดการตลาดตองกําหนดวัตถุประสงค

ของการสงเสริมการตลาด ซึ่งใชตัวแบบผลกระทบตามลําดับข้ัน (A Hierarchy of Effects) โดย 

1  เร่ิมดวยการตระหนักถึงสินคาจนกระทั่งถึงการกระทํา (การทดลองใช หรือการยอมรับ 

                สินคา) 
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2 การตระหนัก/รูจัก (Awareness)เปนความสามารถของผูบริโภคที่จดจําชื่อยี่หอได 

3 ความสนใจ (Interest) ผูบริโภคตองการเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการของ

สินคา 

4 การประเมินผล (Evaluation) ผูบริโภคประเมินคุณลักษณะที่สําคัญของ สินค า  เ ช น 

หีบหอ ฉลาก เปนตน 

5 การทดลองใช (Trial) ผูบริโภคซื้อ หรือใชสินคา 

6 การยอมรับ (Adoption) ผูบริโภคเกิดความชอบสินคาจึงซื้อสินคาใชอีกครั้ง  

(Kerin, et al, 2003) 

โดยทั่วไปวัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดจะมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ การ

กําหนดกลุมผูฟงเปาหมายไดชัดเจน สามารถวัดผลได และ ครอบคลุมชวงเวลาเฉพาะ 
 

3. กําหนดงบประมาณการสงเสริมการตลาด (Setting a Promotional Budget) 
    3.1 รอยละของยอดขาย (Percentage of Sales) 

บางบริษัทตั้งงบประมาณการสงเสริมการตลาดเปนรอยละของยอดขาย หรือ 

ราคาขาย เพราะวาสัดสวนของงบฯจะขึ้นอยูกับยอดขายที่บริษัทแตละแหงทําได 
    3.2 เปรียบเทียบกับคูแขงขัน (Competitive Parity) 

บางบริษัทตั้งงบประมาณการสงเสริมการตลาดตามคูแขงขัน เพื่อปองกันสงคราม

การสงเสริมการตลาด และ สะทอนภาพรวมของอุตสาหกรรม 
    3.3 จายเทาที่มี (All you can afford)  

คือต้ังงบประมาณจากเงินที่เหลือจากคาใชจายในการผลิตสินคาและการบริหาร 

เนื่องจากเปนวิธีการที่สะดวก แตจะไมคํานึงถึงบทบาทของการสงเสริมการตลาด  
    3.4 วัตถุประสงค และงาน (Objective and Task)  

ถือเปนวิธีการกําหนดงบประมาณของการสื่อสารการตลาด หรือการสงเสริม

การตลาดที่ดีที่สุด ซึ่งนักการตลาดจะกําหนด 1.วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด 2. โครงราง

ของงาน หรือกิจกรรมการตลาดที่บรรลุวัตถุประสงค และ 3. คาใชจายของงาน หรือ กิจกรรม

การตลาด กลาวคือ นักการตลาดจําเปนตองกําหนดความสัมพันธระหวางจํานวนงบประมาณ 

ระดับของการเปดรับขอมูลการสื่อสารการตลาด อัตราการทดลองใชสินคา และ อัตราการใชสินคา 

เปนตน 
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4. คัดเลือกเครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม (Selecting the Right 
Promotional Tools) 

    ปจจัยในการพิจารณาเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด ไดแก วงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และกลยุทธของชองทางการตลาด 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    4.1 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle: PLC) 

สินคาทุกชนิดจะมีวงจรชีวิต  และสวนประสมการสงเสริมการตลาดจะ

เปลี่ยนแปลงตลอดขั้นตอนของวัฏจักรผลิตภัณฑ แสดงดังภาพที่ 15-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 15-3 เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่ใชในชวงชีวิตผลิตภัณฑ 

ที่มา (Kerin, et al, 2003: 480) 

 

ก. ข้ันแนะนํา (Introduction Stage) 

ข้ันแนะนํา (Introduction Stage) การใหขอมูลแกลูกคาถือเปนจุดประสงค เพื่อ

เพิ่มการตระหนักถึงสินคา (Awareness) เปนจุดประสงคขอแรกของการสื่อสารการตลาด ใน

แนะนํา 
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ข้ันตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ โดยปกตินักการตลาดอาจจะใชองคประกอบของสวนประสมการ

ส่ือสารการตลาดทั้งหมด คือ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ

ขาย และการตลาดทางตรง 

ข. ข้ันเจริญเติบโต (Growth Stage) 

จุดประสงคของขั้นตอนนี้คือการรักษาลูกคาไวใหได และ การโฆษณามีบทบาท

เพื่อใหลูกคาจดจําสินคาได การสงเสริมการขายจะการใหสวนลด และคูปอง การตลาดทางตรง จะ

ใชการสงไปรษณีย การตัดราคาสินคาจะนํามาใชในขั้นตอนนี้ พนักงานขายจะสรางความพึงพอใจ

ใหกับคนกลาง  โดยทั่วไป จะลดงบประมาณการสงเสริมการตลาด และใชการแพรคําพูด 

ค. ข้ันอิ่มตัว (Maturity Stage) 

โดยทั่วไปขั้นอิ่มตัว นักการตลาดจะเนนการสงเสริมการขาย การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคล ใชเงินเพียงเล็กนอยเพื่อการสงเสริมการตลาด 

ง. ข้ันถดถอย (Decline Stage) จะเนนการสงเสริมการขาย แตจะลดการโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคล 

 
    4.2 คุณลักษณะของสินคา (Product Characteristics) 

การสงเสริมการตลาดจะมีบทบาทตอสินคาอุปโภคบริ โภค  และ  สินคา

อุตสาหกรรมแตกตางกัน เชนการโฆษณาจะมีบทบาทสําคัญตอสินคาอุปโภคบริโภค ในขณะที่การ

ขายโดยบุคคลจะมีบทบาทสําคัญตอสินคาอุตสาหกรรม เปนตน  
 

    4.3 ขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ (Stages of the Buying Decision) 
ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีผลกระทบตอสวนประสมของการสงเสริม

การตลาด ภาพที่ 15-5 แสดงความสําคัญขององคประกอบของสวนประสมการสงเสริมการตลาดที่

แปรผันตามขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
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ภาพที่ 15-4 ความสําคัญของสวนประสมการสงเสริมการตลาดแปรผันตามขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา (Kerin, et al, 2003: 481) 
 

ก. ขั้นกอนซื้อ (Pre-purchase Stage) 
ข้ันนี้การโฆษณามีความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจซื้อมากกวาการขายโดย

บุคคล เนื่องจากการโฆษณาจะใหขอมูลสินคาและผูผลิตกับผูบริโภคคาดหวัง การสงเสริมการขาย

จะใชการแจกของตัวอยาง เพื่อลดความเสี่ยงในการทดลองใชสินคาของผูบริโภค พนักงานขาย

เยี่ยมชมลูกคาหลังจากการโฆษณานํารอง จะทําใหผูบริโภคจดจําสินคาที่พนักงานขายนําเสนอ 
 

ข. ขั้นการซื้อ (Purchase Stage) 
ข้ันนี้การขายโดยบุคคลมีความสําคัญตอสวนประสมการสงเสริมการตลาดมาก

ที่สุด ในขณะที่ การโฆษณามีความสําคัญนอยที่สุด การสงเสริมการขายโดยใชคูปอง การจัดแสดง

สินคา ณ จุดขาย การรับคืนสินคา  
 

ค. ขั้นหลังซ้ือ (Post-purchase Stage) 
ข้ันนี้การขายโดยบุคคลยังมีความสําคัญตอสวนประสมการสงเสริมการตลาด 

โดยขอเท็จจริงคือ พนักงานขายยิ่งเพิ่มการบริการหลังขาย ลูกคาก็ย ิ่งพึงพอใจ การโฆษณาจะทํา

ใหลูกคามีความมั่นใจวาการซื้อสินคาตรงกับความตองการ  การสงเสริมการขายโดยใชคูปอง และ

การตลาดทางตรง จะเตือนใหลูกคาจดจํายี่หอสินคาได และเกิดการซื้อซ้ํา 

 

      พนักงานขาย 

 

 

  การสงเสริมการขาย 

  การตลาดทางตรง 

 

     การประชาสัมพันธ 

 

      การโฆษณา 

กอนซื้อ ซื้อ หลังซื้อ 

ความสําคัญ
ของการสงเสริมการตลาด 

ตํ่า 

สูง 

ขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ 
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    4.4 กลยุทธของชองทางการตลาด (Channel Strategies) 
ชองทางการตลาดเปนการไหล หรือเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตผานตัวกลางไป

ยังลูกคาคนสุดทาย ผูผลิตควบคุมชองทางการตลาดเปนไปไดยาก ดังนั้นผูผลิตจึงใชกลยุทธการ

สงเสริมการตลาดชวยในการควบคุมชองทางการตลาด  กลยุทธการสงเสริมการตลาดมี 2 ประเภท 

คือ กลยุทธผลัก (Push Strategy) และ กลยุทธดึง (Pull Strategy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15-5 การเปรียบเทียบกลยุทธผลัก กับกลยุทธดึง 

ที่มา (Perreault and McCarthy, 2000: 309) 
  

กลยุทธผลัก จากภาพที่ 15-5 แสดงการใชกลยุทธผลักของผูผลิตโดยใชสวนประสมการ

สงเสริมการตลาดตอสมาชิกในชองทางการตลาด เพื่อใหเกิดความรวมมือในการสั่งซื้อสินคา และ

เก็บรักษาสินคา กลยุทธผลักจะใชพนักงานขาย และการสงเสริมการขายในการสงเสริมการตลาด 

พนักงานขายจะแวะเยี่ยมพอคาสง การสงเสริมการขายจะใชสวนลดที่ยอมให (ประมาณรอยละ 

20) จุดมุงหมายของกลยุทธผลักคือกระตุนใหสมาชิกชองทางการตลาดผลักดันสินคาไปสูลูกคา 
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 กลยุทธดึง ในกรณีที่สมาชิกชองทางการตลาดไมใหการรวมมือกับผูผลิตในการสั่งซื้อ

สินคา หรือเก็บรักษาสินคา ผูผลิตจะเลือกใชกลยุทธดึง เปนการใชสวนประสมการสงเสริม

การตลาดไปยังผูบริโภคคนสุดโดยตรง ดังนั้น ผูผลิตจะเลือกใชการโฆษณาเปนหลัก 
 

5. ออกแบบขาวสาร (Designing the Message) 
    5.1 เนื้อหาขาวสาร (Message content) บริษัทออกแบบเนื้อหาขาวสารเพื่อสงไปยัง

กลุมเปาหมาย ซึ่งกระบวนการออกแบบเนื้อหาขาวสารคือ การเชิญชวน (Appeal) them unique 

selling proposition (USP) 

• การเชิญชวน (Appeal) มี 3 ชนิด เหตุผล อารมณ และจริยธรรม การเชิญชวน

ทางเหตุผล ไดแก คุณภาพสินคา คุณคาสินคา และการประหยัด เปนตน การเชญิ

ชวนทางอารมณมี 2 ชนิด คือ positive emotion เชน ความตลก ความรัก ศักดิ์ศรี 

และสนุกสนาน  negative emotion เชน ความกลัว ความผิด และความอาย 

    5.2 โครงสรางขาวสาร (Message structure) นาย Hovland กําหนดองคประกอบ

โครงสรางเปน การสรุปผล (Conclusion drawing) การใหเหตุผลดานเดียว/สองดาน (one versus 

two sided argument )  และ การลําดับการนําเสนอขาวสาร (Order of presentation) 

ก. การสรุปผล บริษัทควรสรุปขาวสารใหกับผูฟงเปาหมาย หรือไม? งานวิจัยพบวา การ

โฆษณาที่สรุปผลใหกับผูฟงกลุมเปาหมายมีประสิทธิผลมากกวา การโฆษณาที่ไม

สรุปผลใหกับผูฟงกลุมเปาหมาย ถึงอยางไรก็ตาม บางครั้งการสรุปผลในการโฆษณา

ก็ไมเหมาะสม ดังนี้ ผูรับขาวสารไมไวใจผูสงขาวสาร (Untrustworthy)  เนื้อหา

ขาวสารไมซับซอน หรือ ผูฟงกลุมเปาหมายมีความเฉลียวฉลาด และ ขาวสารเปน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับสวนบุคคล 

ข. การใหเหตุผลดานเดียว/สองดาน (One versus two sided argument)  บริษัทควร

นําเสนอขาวสารเฉพาะแงดีของสินคา หรือไม? หรือควรนําเสนอขาวสารสินคาทั้ง 2 

ดานคือ ทั้งดานที่ไมดี และดานที่ดี 

ค. การลําดับการนําเสนอขาวสาร (Order of presentation) บริษัทควรนําเสนอเนื้อหา

ขาวสารที่สําคัญที่สุด (Strongest argument) กอนหรือหลัง? กรณีการนําเสนอดาน

เดียวควรนําเสนอขาวสารที่สําคัญที่สุดกอน เพราะดึงดูดความสนใจของผูฟง กรณี

นําเสนอขาวสาร 2 ดาน ควรนําเสนอขาวสารที่สําคัญกอน (Primary effect) หรือ หลงั 

(Regency effect) ข้ึนอยูกับ ผูฟงมีทัศนคติที่ดีตอบริษัทหรือไม 
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    5.3 รูปแบบขาวสาร (Message format) 
รูปแบบขาวสาร (Message format) รูปแบบของขาวสารอาจนําเสนอในรูปส่ิงพิมพ เชน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน หรือนําเสนอในรูปส่ืออิเลคทรอนิคส เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน 
 

    5.4 แหลงขาวสาร (Message source) 
แหลงขาวสาร (Message source) ขาวสารถูกนําเสนอโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง 

(Celebrities) เพื่อดึงดูดความสนใจ และจดจํายี่หอสินคาได เชน โฆษณารองเทากีฬาของไนกี้ใช

นักบาสเก็ตบอลที่มีชื่อเสียงคือ Michael Jordan ปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีชื่อเสียงมี 3 ประการ 

คือ ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ความเชื่อใจ (Trustworthiness) และ ความชื่นชอบ (Likeability) 

  ผูบริโภคที่มีทัศนคติที่ดีตอขาวสาร และแหลงขาวสาร หรือ มีทัศนคติที่ไมดีตอ

ขาวสาร และแหลงขาวสาร ซึ่งเรียกวา “สภาวะความสอดคลอง” (A state of congruity) ตาม

หลักการของสภาวะความสอดคลองคือผูสงขาวสารสามารถสรางภาพพจนที่ดีเมื่อลดความรูสึกแง

ลบตอยี่หอสินคา 
 

6. กําหนดการสงเสริมการตลาด (Scheduling the Promotion) 

    การใชจายโฆษณาทางสื่อโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพในชวง 10 เดือนแรก(ม.ค.-ต.ค. 2550)

ของปนี้ที่มีประมาณ 7.4 หมื่นลานบาท เม็ดเงินสวนใหญก็ยังกระจุกตัวอยูในสื่อทีวี ซึ่งในกลุม

โทรทัศน นั้นยังคงมีชอง  3 เปนแชมปดวยเม็ดเงินประมาณ 1.4 หมื่นลานบาท นําหนาชอง 7 อยู

เล็กนอยโดยชอง 7 มีเม็ดเงินประมาณ 1.3 หมื่นลานบาท โดยที่หากดูที่อัตราเติบโตเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันกับปที่แลวจะเห็นไดวา ชอง 3 อัตราเติบโตนําโดงกวารอยละ 11 ขณะที่ชอง 7 และ

ชองอื่น ๆ อัตราติดลบหมด ส่ือที่มีเม็ดเงินมากรองลงมาคือ หนังสือพิมพ ที่หนึ่งก็ยังเปนไทยรัฐ

แชมปตลอดกาล โดยเม็ดเงินกวา 3 พันลานบาท ทิ้งหางเดลินิวสที่ตามมาที่สอง

หลายเทาตัว สําหรับส่ือนิตยสารที่มีเม็ดเงินโฆษณามากเปนอันดับสามนั้น อันดับหนึ่งไดแก 

นิตยสารแพรว ตามดวยนิตยสารประเภทดาราที่มาแรงอยางทีวีพูล ดารา เดลี่ ตราสินคาที่ใชงบ

โฆษณามากที่ คือ พอนดส ตามดวย ระบบโทรศัพทเอไอเอส บริษัททีวีไดเร็ค โอเลย เฟซ โตโยตา เปน

ตน 

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=412491_Media%20Spending (19/12008) 
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ตารางที่ 15-3  การวางแผนสื่อสําหรับเสื้อผาผูชาย 

ผูชายอายุ 25-49 ป 
เดือน ส่ือ 

การเขาถงึ (R) ความถี ่(F) 

มีค. 

 

 

 

เมย. 

 

 

 

พค. 

มิย. 

 

 

กค. 

สค. 

ตค. 

พย.และธค. 

โทรทัศน 

นิตยสาร 

รวม 

 

โทรทัศน 

นิตยสาร 

รวม 

 

นิตยสาร 

นิตยสาร 

วิทย ุ

รวม 

วิทย ุ

นิตยสาร 

นิตยสาร 

โทรทัศน 

นิตยสาร 

วิทย ุ

รวม 

78 

69 

93 

 

78 

33 

84 

 

34 

34 

38 

59 

38 

35 

59 

81 

32 

38 

92 

3.1 

2.1 

2.4 

 

3.1 

1.3 

3.4 

 

1.3 

1.3 

5.3 

4.1 

5.3 

1.3 

1.7 

3.5 

1.2 

5.3 

5.7 

ที่มา  (Guiltinan et al., 1997: 272) 
 

จากตารางที่ 15-3 แสดงกําหนดการโฆษณาที่เนนในชวงเดือนพฤศจิกายน –ธนัวาคม โดย

มีอัตราการเขาถึงเทากับ 92 และความถี่เทากับ 5.7 คร้ัง ดังนั้น คะแนนประมาณคาขั้นตน (Gross 

rating point: GRP) เทากับ 524.4 คะแนน (92 × 5.7) แตในเดือนมีนาคม โดยมีอัตราการเขาถึง
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เทากับ 93 และความถี่เทากับ 2.4 คร้ัง ดังนั้น คะแนนประมาณคาขั้นตน (Gross rating point: 

GRP) เทากับ 223.2 คะแนน (93 × 2.4) 
 

การอํานวยการและการประเมินผลโปรแกรมการสงเสริมการตลาด (Executing 

and Evaluating the Promotion Program) 
 

การประเมินผลแผนงานสงเสริมการตลาดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม? โดยทั่วไป

วัตถุประสงคของการสื่อสารการตลาดคือ การใหตระถึงตราสินคา ทดลองใชสินคา พึงพอใจใน

สินคา การซื้อซ้ํา เปนตน ตารางที่ 15-4 เปรียบเทียบผลลัพธของการสงเสริมการตลาด และ

วัตถุประสงคของการสงเสริมที่องคการตั้งขึ้น 

 

ตารางที่ 15-4 การติดตามประสิทธิภาพของการสงเสริมการตลาด 

ตัววัด วัตถุประสงค ผลลัพธ ความแปรปรวน 

(%) 

แหลงที่มา 

สวนครองตลาด 

การรูจักตราสินคา 

-Unaided 

-Aided 

ทัศนคติตอยี่หอ 

ความตั้งใจซื้อ 

การทดลองใช 

อัตราการซื้อซ้ํา 

10 

 

40 

90 

60 

40 

30 

70 

9 

 

45 

88 

68 

47 

22 

75 

-10 

 

+13 

-2 

+13 

+18 

-27 

+7 

การตรวจสอบรานคา 

การสํารวจ 

 

 

การสํารวจ 

การสํารวจ 

กลุมลูกคาประจํา 

กลุมลูกคาประจํา (Panel) 

ที่มา (Doyle, 2002, 265) 

 

 จากภาพที่ 15-6 ตราสินคา ก. มีการตระหนักถึงตราสินคาเปนรอยละ 80 การทดลองใช

เปนรอยละ 60 และความพึงพอใจตอตราสินคาเปนรอยละ 20 นั่นชี้ใหเห็นวา โปรแกรมการสื่อสาร

การตลาดมีประสิทธิผลในการเพิ่มการตระหนักถึงตราสินคา แตลมเหลวในการสรางความพงึพอใจ

ใหกับลูกคา คือไมมีความสอดคลองกับกับความคาดหวังของลูกคา ในขณะที่ ตราสินคา ข. มีการ

ตระหนักถึงตราสินคาเปนรอยละ 40 การทดลองใชเปนรอยละ 30 และความพึงพอใจตอตราสินคา

เปนรอยละ 80 นั่นแสดงวา โปรแกรมการสื่อสารการตลาดมีประสิทธิผลในการสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคา 
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 ภาพที่ 15-6 สภาวะปจจุบันของตราสินคา ก. และ ตราสินคา ข. 

 ที่มา (Kotler, 2003: 583) 
 

การบูรณาการติดตอสื่อสารการตลาด การพัฒนาสวนประสมของการสงเสริม
การตลาด (Integrated Marketing Communication: Developing the Promotional Mix) 

 

การติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 

IMC) หมายถึง กระบวนการพัฒนาและนําโปรแกรมการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อจูงใจ

ผูบริโภคในปจจุบัน และกลุมผูบริโภคคาดหวัง (Schultz, 2003)  

คิทเชน และคณะ (Kitchen et al., 2004: 1417-1436) ทําการสํารวจขอมูลจากผูบริหาร

บริษัทตัวแทนการโฆษณา และตัวแทนการประชาสัมพันธจํานวน 200 คน ซึ่งเปนสมาชิกของ

สถาบันการโฆษณา (Institute of Advertising Practitioners: IPA) และสมาคมการประชาสัมพันธ

ของประเทศอังกฤษ (Public Relations Consultants Association: PRCA) พบวาการติดตอส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการมีองคประกอบหลักคือ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ 

 

 

รวม ตระหนักถึง

ตราสินคา 

ทดลองใช

ตราสินคา 

พึงพอใจ 

 
 
 
100% 

20% 

 

 
 
80%

 
 
60% 

 

40%  
80% 

 
 

20%  

รวม ตระหนักถึง

ตราสินคา 

ทดลองใช

ตราสินคา 

พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
100% 

 
60% 

 

 

40%
 

30%  

70%  

80%  

ตราสินคา ก. ตราสินคา ข. 



 

 

530 

ตารางที่ 15-5 วิวัฒนาการของ IMC ตอกลยุทธการสื่อสารการตลาด 
IMC แบบดั้งเดิม กลยุทธการส่ือสารการตลาด การตัดสินใจ

ดานการตลาด ระยะที่ 1 

(กอน ค.ศ. 1950) 

ระยะที่ 2 

(ค.ศ. 1950-90) 

ระยะที่ 2 

(ค.ศ. 1990+) 

ระยะที่ 4 

(ค.ศ. 2000+) 

 

กลยุทธ

การตลาด 

การคาตาม

พื้นฐานการตลาด 

การมุงตลาด CRM การ

เฉพาะเจาะจง

มวลชน 

กลยุทธการแบง

สวนตลาด 

ตลาดมวลชน ตลาดแตกตาง การแบงสวนตลาด Hyper-

segmentation 

การตลาด

เปาหมาย 

กวาง (โครงราง

ภูมิศาสตร และ

ประชากรศาสตร) 

ตลาดเปาหมาย 

(โครงรางทัศนคติ

และจิตวิสัย) 

นิยามตลาด (โครง

รางความตองการและ

การใชสินคา) 

การจัดการตลาด

ความสัมพันธ 

กา
รว
าง
แผ
น การวาง

ตําแหนง 

ไมแตกตาง วางตําแหนงตรา

สินคา 

การวางตําแหนง

ความสัมพันธ 

การบริหาร

ความสัมพันธ

รวม 

กลยุทธการ

สรางสรรค 

การเชิญชวน Single minded 

proposition 

ขอความหลายมิติ ขาวสาร

เฉพาะเจาะจง 

แนวคิดดานสื่อ พฤติกรรมการ

เลือกส่ือ 

การวางแผนสื่อ

บูรณาการ 

Media neutral 

planning 

การวางแผน

ชองทางการ

ส่ือสาร 

วัตถุประสงค

ของสื่อ 

การเขาถึง การเขาถึงและ

ความถี่ 

Customer touch 

points(involvement/

engagement) 

Experience 

media 

(Time/quality of 

engagement) 

กล
ยุท
ธI

M
C 

ประสบการณ

ดานสื่อ 

สารสนเทศ interruption attention ประสบการณ 

ที่มา (Higgs and Polonsky, 2007: 1501) 
 

  การพัฒนาการติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมี 4 ข้ันตอน ไดแก การประสานงาน

การติดตอส่ือสารการตลาด .การนิยามขอบเขตของการติดตอส่ือสารการตลาด การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ บูรณาการการเงินกับกลยุทธการติดตอส่ือสารการตลาด (แสดงดัง

ภาพที่ 15-7) 
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 ภาพที่ 15-7 การพัฒนาการติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ   

 ที่มา (Kitchen et al., 2004: 1427) 
 

ก. การประสานงานการติดตอ ส่ือสารการตลาด  ดาน  การโฆษณา  การ

ประชาสัมพันธ ไปรษณียทางตรง การสงเสริมการขาย อินเทอรเน็ต กับฝายตางๆ

ในบริษัท (Eagle et al., 2007) 

ข. การนิยามขอบเขตของการติดตอส่ือสารการตลาด เปนการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา

และนําไปใชกับการติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ แลวประเมินผลขอมูล

ยอนกลับ 

ค. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนการบํารุงรักษาฐานขอมูล แลว

นําไปแบงสวนตลาด เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนและดําเนินงานการ

ติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อเปล่ียนจากขอมูลลูกคาเปนองค

ความรูดานลูกคา (Customer knowledge) 

ง. บูรณาการการเงินกับกลยุทธการติดตอส่ือสารการตลาด เปนการประเมินผลการ

ดําเนินงานของการติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจากผลตอบแทนตอ

การลงทุน (Return on investment: ROI) ของสวนตลาด 

1.การประสานงานการติดตอสื่อสาร

การตลาด 

2.การนิยามขอบเขตของการ

ติดตอสื่อสารการตลาด 

3.การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) 

4.บูรณาการการเงินกับ 

กลยุทธการติดตอสื่อสารการตลาด 
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  การติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ตองมีผลกระทบ

ตอพฤติกรรมผูบริโภค เร่ิมตนที่ลูกคา หรือลูกคาคาดหวัง ใชรูปแบบการติดตอส่ือสารการตลาดทุก

ชนิด และเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา 

มาดาวารมและคณะ (Madhavaram et al., 2005) ตรวจสอบปจจัยที่มีผลกระทบตอสวน

ทุนตราสินคา (brand equity strategy) พบวาการบูรณาการติดตอส่ือสารการตลาด (IMC) และ

เอกลักษณตราสินคา (Brand identity) เปนองคประกอบสําคัญของสวนทุนตราสินคา โดยการบูร

ณาการติดตอส่ือสารการตลาด (IMC) มีบทบาทตอการพัฒนา และรักษาสวนทุนตราสินคา ( 

ไดแก การตระหนักถึงตราสินคา และภาพพจนตราสินคา) ในขณะที่ เอกลักษณตราสินคา (Brand 

identity) มีบทบาทในการใหขอมูล ขอแนะนํา การพัฒนาและการปฏิบัติการกลยุทธการบูรณาการ

ติดตอส่ือสารการตลาด  

 

สรุป 
 การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการสงขาวสาร ซึ่งมีองคประกอบ 6 อยาง คือ แหลงขอมูล 

หรือผูสง  ขาวสาร  ชองทางการติดตอส่ือสาร ผูรับขาวสาร และกระบวนการใสรหัสและถอดรหัส  

การสงเสริมตลาด ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การ

สงเสริมการขาย และ การตลาดทางตรง 

 การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาดจะเนนที่ 4Ws คือ  Who หมายถึง  ใคร

คือกลุมผูฟงเปาหมาย What หมายถึง วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด งบประมาณที่ใชใน

โปรแกรมการสงเสริมการตลาด และประเภทของการสงเสริมการตลาด Where หมายถึง ควรนํา

โปรแกรมการสงเสริมการตลาดไปใชที่ไหน และ When หมายถึง ควรเริ่มดําเนินโปรแกรมการ

สงเสริมการตลาดเมื่อไร 

การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาดกําหนดได 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1.กําหนดผูฟง

เปาหมาย ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห ดังนี้ การวิเคราะหภาพพจน (Image analysis) เปนกลุมของความ

เชื่อ ความคิด และความประทับใจเกี่ยวกับสินคา หรือบริการของผูฟง 2. วัตถุประสงคของการ

สงเสริมการตลาด ข้ันตอนการยอมรับ และ แบบจําลองไอดา (AIDA model)  ตัวแบบผลกระทบ

ตามลําดับข้ัน (A Hierarchy of Effects) ไดแก การตระหนัก/รูจัก (Awareness)เปนความสามารถ

ของผูบริโภคที่จดจําชื่อยี่หอได กําหนดงบประมาณการสงเสริมการตลาด มีวิธีการคือ รอยละของ

ยอดขาย เปรียบเทียบกับคูแขงขัน จายเทาที่มี  และ วัตถุประสงค และงาน  4. คัดเลือกเครื่องมือ
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การสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม ปจจัยในการพิจารณาเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด 

ดังนี้ 1) วงจรชีวิตผลิตภัณฑ  ไดแก ข้ันแนะนํา ข้ันเจริญเติบโต ข้ันอิ่มตัว และ ข้ันถดถอย .2 

คุณลักษณะของสินคา  คือ สินคาอุปโภคบริโภค และ สินคาอุตสาหกรรมแตกตางกัน 3 ข้ันตอน

ของการตัดสินใจซื้อ คือ ข้ันกอนซื้อ ข้ันการซื้อ และขั้นหลังซื้อ 4 กลยุทธของชองทางการตลาด  5. 

ออกแบบขาวสาร มีองคประกอบดังนี้  เนื้อหาขาวสาร  โครงสราง  รูปแบบขาวสาร  และแหลงขา

สาร  6. กําหนดการสงเสริมการตลาด และ 7.การอํานวยการและการประเมินผลโปรแกรมการ

สงเสริมการตลาด   

การติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาและนําโปรแกรม

การสื่อสารรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อจูงใจผูบริโภคในปจจุบัน และกลุมผูบริโภคคาดหวัง พัฒนาการ

ติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีองคประกอบหลักคือ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ 

นอกจากนั้น การติดตอส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ตองมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค เร่ิมตนที่ลูกคา หรือลูกคาคาดหวัง ใชรูปแบบการติดตอส่ือสาร

การตลาดทุกชนิด และเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา 

 

คําถามทายบท 
1. กระบวนการสือ่สาร และองคประกอบการสื่อสารคืออะไร? อธิบายพอสังเขป 

2. เขาใจสวนประสมการสงเสริมการตลาด (The Promotional Mix)คืออะไร? อธิบายพอ

สังเขป 

3. คัดเลือกวิธีการสงเสริมการตลาดที่สอดคลองกับชวงชวีิตผลิตภัณฑคืออะไร? อธิบายพอ

สังเขป 

4. อธิบายความแตกตางระหวางกลยุทธผลัก กับกลยทุธดึงคืออะไร? อธิบายพอสงัเขป 

5. วิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ (Integrated Marketing Communication: IMC)

คืออะไร? อธิบายพอสงัเขป 

 

 

เอกสารอางอิง 

 

เปดสถิติโฆษณา 10 เดือนผานสื่อทีว-ีวิทยุ-ส่ิงพมิพ,  บิสิเนสไทย [27-11-2007]  
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