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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 2) 
ศึกษาลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 3) ศึกษาลักษณะ
ทางประชากรกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย   4) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย  

การวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการส ารวจ โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้บริโภคตราสินค้าแลคตาซอยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวน One-Way ANOVA และวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ Pearson’s  Product Moment  
Correlation Coefficient ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 ผลการวิจัย มีดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การใช้การสื่อสารการตลาดของตราสินค้า           
แลคตาซอยในประเทศไทยที่มีเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต มีดังนี้ คือ  1) การโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ 
วิทยุและโทรทัศน์ 2) สื่อออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ของตราสินค้า 3) การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเปิดตัว
สินค้า   4) การส่งเสริมการขาย  นอกจากนี้ตราสินค้าแลคตาซอยยังใช้สื่อออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ โฆษณาแฝงผ่านการน าสินค้าไปแทรกอยู่ในรายการโทรทัศน์หรือละคร   กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลืสังคม
และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากร พบว่า  1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท  2) การรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตา
ซอย พบว่า การรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสารด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้า
แลคตาซอยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การรับรู้จากสื่อโทรทัศน์  การรับรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  และการรับรู้ผ่านสื่อ
วิทยุ  ตามล าดับ 3) ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคโดยรวมและปัจจัยทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้ข่าวสาร
การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอาชีพเท่านั้นที่มีการรับรู้แตกต่างกัน 
2) ลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดตราสินค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน 3) การรับรู้ข่าวสาร
ทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยแต่อย่าง
ใด 

ค าส าคัญ:  การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจ การสื่อสารการตลาด ตราสินค้า แลคตาซอย 

 

Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the marketing communication of  
Lactasoy’s brand 2) to study the demographic characteristics with perception of 
marketing information of  Lactasoy’s brand 3) to study the demographic characteristics 
with satisfaction on marketing communication of  Lactasoy’s brand and 4) to study the 
relation between information perception and satisfaction on marketing communication of  
Lactasoy’s brand. 

 This research is divided to 2 sections; 1) Qualitative research is the study and 
analysis of data from documents which relate to marketing communication and 2) 
Quantitative research use the survey method by using questionnaire as tool in data 
collection from sample. The sample used in this research are the 400 consumers of  
Lactasoy’s brand in Bangkok. The statistics used in this research are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Pearson’s product 
moment correlation coefficient are evaluated by computer software SPSS. 
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 The results of this study were as follows: 1.The marketing media used for 
marketing communication strategies processed in Thailand of Lactasoy’s were traditional 
media such as radio and television, online media such as official website, public relations 
such as product-launch events and sales promotion. Moreover, Lactasoy’s focused on 
online media that provoked customer interaction through its Facebook fan page, product 
placement and activities for customer relation management and social responsibility. 2. 
Demographic characteristics reveal that 1) the most samples were female, above 40, 
graduated in bachelor degree, employees in private companies and received income per 
month over 30,000 baht. 

2) The information perception of marketing communication of  Lactasoy’s brand 
found that the information perception of marketing communication of  Lactasoy’s brand 
were totally in high level. And the consumers has higher perception of information 
channels of Lactasoy’s brand can be sorted; television; printing media and radio 
communication respectively. 3) The satisfaction on marketing communication of 
consumer in overview and all of 4 factors are in high level and can be sorted; product, 
price, distribution channel and promotion respectively. 1) The hypothesis testing found 
that demographic characteristics revealed that the sample with different sex, age, 
education level and income per month had not different information perception of 
marketing communication of  Lactasoy’s brand excepted only career that was different. 
2) demographic characteristics revealed that the sample with different sex, age, marital 
status, education level and income per month had the different satisfaction on marketing 
communication of  Lactasoy’s brand. 3) The perception of marketing information was not 
related to the satisfaction on marketing communication of  Lactasoy’s brand. 
 
Keywords: Information Perception, Satisfaction, Marketing Communication, Brand, 
Lactasoy 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

บทน า 
ปัจจุบันตลาดนมถั่วเหลืองมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนมถั่วเหลืองนับว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ที่มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนของตลาดนมถั่วเหลืองที่เติบโตในประเทศไทยมานานกว่า  
20 ปีแล้ว แต่อยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวาและมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยแต่เดิม
นั้นนมถั่วเหลืองเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมวัวได้ ใน
ตลาดโลกนมถั่วเหลืองจัดเป็นนมประเภทหนึ่งในผลิตภัณฑ์นมทางเลือก (Dairy Alternative) ซึ่งไม่นับรวม
นมแพะ โดยตลาดผลิตภัณฑ์นมทางเลือกนั้นนับว่าเป็นตลาดที่มีความส าคัญที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก  

ในอุตสาหกรรมการผลิตนมถั่วเหลืองของไทยนั้น นอกจากจะผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
บริโภคภายในประเทศที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมดแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังสามารถท า
การตลาดแถบภูมิภาคเอเชียด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการท าตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ โดยนมถั่ว
เหลืองนับเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการกระตุ้นตลาดจากผู้ประกอบการมาโดยตลอด ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านรสชาติที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือขยายฐาน
ผู้บริโภค และการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการบริโภคมากขึ้น รวมทั้ง มีการน ากลยุทธ์ใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษ รวมถึงช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารของตราสินค้า เพ่ือสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาด
น ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อ และเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ตลาดนมถั่วเหลืองมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนท่ามกลางสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตนมถั่วเหลืองในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตมานาน แต่มี
ลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีผู้ผลิตที่เริ่มบุกเบิกตลาดนมถั่วเหลือง คือ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมถั่วเหลืองภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไวตามิ้ลค์” และ “วีซอย” และบริษัท 
แลคตาซอย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมถั่วเหลืองภายใต้เครื่องหมายการค้า “แลคตาซอย” เป็นต้น นับได้ว่า
เป็น 2 ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย  ที่มีปริมาณการจ าหน่ายนมถั่วเหลืองภายในประเทศโดยรวมมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากปริมาณการจ าหน่ายนมถั่วเหลืองที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 188.9 ล้าน
ลิตรในปี พ.ศ. 2545 เป็น 322.9 ล้านลิตร ในปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.1 ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน
บริษัท แลคตาซอย จ ากัด ได้ครองต าแหน่งผู้น าตลาดนมถั่วเหลืองในประเทศ 

นางสาวสุพัชรมณี ศรีวลี ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด เปิดเผยว่า จาก
มูลค่าตลาดรวมผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของปี 2557 มีมูลค่า 55,508 ล้านบาท (รวมทุกผลิตภัณฑ์ทั้งนมวัว 
นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว นมผสมมอลต์ที่เป็นยูเอชทีพาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์) มีการเติบโต 3% เทียบจาก
ปีที่ผ่านมา ซึ่งมูลค่าตลาดนมถ่ัวเหลือง (ยูเอชที พาสเจอไรซ์ และสเตอริไลซ์) มีประมาณ 14,625 ล้านบาท 
เติบโต 7% จากปีที่ผ่านมา  ปัจจุบันบริษัท แลคตาซอย จ ากัด ได้ครองส่วนแบ่งตลาดตลาดเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพของมูลค่าตลาดนมถั่วเหลืองทั้งหมดถึงร้อยละ 55.3  รองลงมาคือ ดีน่า ครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อย
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ละ 25.7        ไวตามิ้ลค์ ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.2 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 0.8 ตามล าดับ (มาร์เก็ต
เธียร์, 2557) 

การเติบโตขึ้นของ บริษัท แลคตาซอยนั้น ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถกระตุ้นความสนใจ
จากทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง รวมไปถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
สร้างจุดเด่นและจุดแตกต่างให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า บริษัท แลคตาซอย จึงประกอบธุรกิจการผลิตนมถั่ว
เหลืองเพียงตราสินค้าเดียว ไม่ปะปนกับตราสินค้าอ่ืน บริษัท แลคตาซอย สามารถผลิตนมถั่วเหลืองสู่
ท้องตลาดได้มากกว่า 1,200 ล้าน กล่องต่อปี และยังส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศกว่า 35 ประเทศทั่ว
โลก อีกทั้งบริษัท แลคตาซอย ได้ปรับรูปแบบการรุกตลาดมาตลอด และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง และยังคงคิดค้นรสชาติใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และเพ่ิมความนิยม
การบริโภคนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่สามารถเจาะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรง
จุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ตราสินค้าอ่ืนไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ และเป็น
แนวความคิดท่ีท าให้สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคได้เป็นอย่างมาก  

กลยุทธ์การตลาดที่ส าคัญของแลคตาซอย คือกลยุทธ์จุดขายด้านความคุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยการตั้ง
ราคาต่ ากว่าคู่แข่ง 20% เพ่ือตอกย้ าเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แบรนด์
อ่ืนๆไม่สามารถท าได้ ส่งผลให้ที่ผ่านมาสินค้าของแลคตาซอยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 
แม้ว่าจะไม่ค่อยมีการสื่อสารการตลาด เช่น การจัดส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดมากเท่ากับคู่
แข่งขันรายอ่ืนๆ ก็ตาม  ขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีแนวคิดการเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
มากขึ้น เช่น การเจาะกลุ่มเด็กโดยผลิตภัณฑ์แลคตาซอย 5 บาท ที่มี Massage ว่า "แลคตาซอย 5 บาท" 
เพ่ือตอกย้ าการจดจ าให้กับกลุ่มผู้บริโภค จึงส่งผลให้แลคตาซอย มีจุดยืนที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคมาจนถึงทุกวันนี้  (มาร์เก็ตอินโฟ, 2556) 

เมื่อ บริษัท แลคตาซอย ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ การ
ที่ตราสินค้าคู่แข่งพยายามเข้ามาแย่งช่องทางการตลาด ท าให้บริษัท แลคตาซอย ต้องคิดหากลยุทธ์เพ่ือ
หลีกหนีและหาช่องทางการตลาดทางอ่ืนจากคู่แข่งขัน นั่นคือ การท ากิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ ภายใต้
แคมเปญต่างๆ และใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และอ่ืนๆ ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ บริโภคนั้นมีความพึง
พอใจต่อตราสินค้ามากขึ้นด้วย 

ในสภาวะที่การแข่งขันทางการตลาดมีสูงขึ้น อุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองเกิดการเติบโตมากขึ้น 
ผู้ประกอบการก็ประสบกับสภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง จึงเกิดตราสินค้าในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง
จ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รู้สึกได้ว่าไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
เนื่องจากมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องสนองกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ใกล้เคียงกัน
เป็นอย่างมาก จึงท าให้ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ลดลง และอาจน ามาซึ่งยอดขายลดลงได้  
ทั้งนี้ผู้บริหารตราสินค้าของบริษัท แลคตาซอย คิดว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ผู้บริโภคคงจะไม่นึกถึง
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ตราสินค้าของบริษัท แลคตาซอย ได้เป็นอันดับแรก ดังนั้นผู้บริหารตราสินค้าของบริษัท แลคตาซอยจึงได้
คิดกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือที่จะสร้างความแตกต่างและความหลากหลายให้ เกิดขึ้นกับตราสินค้า จึงได้มีการ
ปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยการท าตลาดเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งการสื่อสารการตลาดบริษัท แลคตา
ซอยใช้และประสบความส าเร็จ โดยสามารถรักษาต าแหน่งผู้น าตลาดนมถั่วเหลืองไว้  มาจนถึงปัจจุบัน คือ 
การใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ
การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง   

การสร้างตราสินค้าผ่านการสื่อสารการตลาด เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นักการตลาดจ านวนมากหันมา
ให้ความส าคัญ และพยายามค้นหาวิธี และกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งและสามารถ
ครองใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการตลาด หากพิจารณาง่ายๆโดยมองที่องค์ประกอบ
ของการสื่อสาร พบว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผู้ท าหน้าที่ในการส่งสารโดยผ่านนักการตลาดที่เป็นเป็นผู้ส่ง
สาร (Sender) ส่วนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโน้มน้าวใจผู้บริโภคเป้าหมาย ได้แก่ เนื้อหาข่าวสาร 
(Message) โดยอาศัยช่องทางสื่อสาร (Channel) ถึงผู้บริโภคเป้าหมาย และสื่อ (Media) ได้แก่ สื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น ในการสื่อสารข้อมูลผ่านเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการจะ
สื่อสารไปถึงผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งก็คือผู้รับสาร (Receiver) ที่มีกระบวนการตัดสินใจ และน ามาซึ่งความพึง
พอใจของพฤติกรรมของผู้รับสารที่แตกต่างกันออกไปจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางด้านจิตวิทยา รูปแบบการด าเนินชีวิตและค่านิยมของแต่ละคน การที่ผู้บริโภค 
ตัดสินใจ และมีพฤติกรรมต่อความพึงพอใจอย่างหนึ่ง ภายหลังจากการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดนั้น 
คือผลหรือปฏิกิริยาตอบสนองที่สะท้อนกลับไปสู่ผู้ส่งสารที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงน าผลมาศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพ่ือให้ประสบความส าเร็จสูงสุดทางธุรกิจ และเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
นักการตลาดช่วยกันคิดพัฒนาช่องทางการสื่อสาร (Channel) สื่อ (Media) สร้างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication)  เพ่ือให้ครอบคลุมต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีมากขึ้น มีการวางแผนในการใช้เครื่องมือรูปแบบใดแบบหนึ่งหรือผสมผสานกันโดยทุกการสื่อสารจะ
มุ่งหวังไปที่ตราสินค้าพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายร่วมด้วย  นี่คือคุณลักษณะของการ
สื่อสารแบบบูรณาการที่นักการตลาดส่วนใหญ่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการเพ่ือ
เป้าหมายในการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่อตราสินค้า ที่น ามาซึ่งความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาด และ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้การเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
ได้นั้นผู้บริโภคต้องมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น หรือการนึกถึง ผู้บริโภค 
และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา ในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า ประกอบกับการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพ่ือดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ๆ อยู่เสมอ การสื่อสาร
การตลาดมีความส าคัญเป็นย่างยิ่ง และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ด้านข่าวสารและความพึงพอใจ
ต่อข่าวสารของผู้บริโภค ที่จะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า จึงเป็นที่มาของการศึกษาการรับรู้
ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดตราสินค้าแลคตาซอยของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย  
2) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 
3) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตา

ซอย  
 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาด

ของตราสินค้าแลคตาซอย  
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตา

ซอย” โดยท าการศึกษาตราสินค้าแลคตาซอย ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือศึกษาการ
สื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย และแบบที่สองเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินวิจัย เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) ซึ่งถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และน ามาใช้ตอบปัญหาน าวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่สามารถสืบค้นได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ได้แก่  การโฆษณาผ่านสื่อ
หลัก ได้แก่  วิทยุและโทรทัศน์  สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ) การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย โฆษณาแฝง (ผ่านการน าสินค้าไปแทรกอยู่ในรายการโทรทัศน์หรือละคร) กิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค  ศึกษาในช่วงระยะเวลาที่มีการครองตัวเป็น
ผู้น าตลาดนมถั่วเหลืองอย่างเป็นทางการของบริษัท แลคตาซอย จ ากัด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554 – 
ธนัวาคม 2557 

  2. การวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย โดยการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research)ในลักษณะการเก็บข้อมูลแบบวัดครั้งเดียว (One-shot descriptive study) สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-Test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way ANOVA และวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ Pearson’s  Product 
Moment  Correlation Coefficient  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคตราสินค้าแลคตา
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ซอยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การรับรู้ข่าวสารและช่องทางการรับรู้ข่าวสารการ
สื่อสารการตลาดตราสินค้าแลคตาซอยของผู้บริโภค และ 3) ความพึงพอใจในการสื่อสารการตลาดของตรา
สินค้าแลคตาซอยของผู้บริโภค แบบสอบถามส่วนที่ 2-3 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.916 และ 0.867 
ตามล าดับ  และมีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ที่ 0.722 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคตราสินค้าแลคตาซอยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย  
 ผลการศึกษาพบว่า การใช้การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยในประเทศไทยที่มี
เผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต มีดังนี้ คือ การโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ วิทยุและโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  
ได้แก่ เว็บไซต์ที่เป็นทางการของตราสินค้า และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเปิดตัว
สินค้า และการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ตราสินค้าแลคตาซอยยังใช้โฆษณาแฝงผ่านการน าสินค้าไปแทรก
อยู่ในรายการโทรทัศน์หรือละคร กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค 
โดยแลคตาซอยเน้นท าโฆษณาหลายชุด โดยยังท าโฆษณาที่ใช้นักแสดงตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันใน
ภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือสร้างความสนใจที่มากขึ้นจากผู้บริโภคอีกด้วย รวมถึงการท าสปอตวิทยุ ผ่านทา ง
คลื่น Cool 93 Fahrenheit เป็นต้น นอกจากนี้แลคตาซอยยังเน้นการใช้สื่อออนไลน์ กล่าวคือ การจัดท า
เว็บไซต์ของตนเองให้ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตราสินค้า แต่สิ่ง
ที่แลคตาซอยท าเพ่ิมเติมก็คือ การสร้างเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ที่เป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับลูกค้าของแลคตาซอยด้วย ทั้งนี้แลคตาซอยยังใช้การโฆษณาแฝงในการน าผลิตภัณฑ์ของตนไป
แทรกอยู่ในรายการโทรทัศน์หรือละครต่างๆ เช่น รายการซิทคอมเฮง เฮง เฮง เป็นต้น ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์นั้น    แลคตาซอยยังได้จัดท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้นผ่านกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น กิจกรรม “แลคตา
ซอยครบรอบ 30 ปี ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป แลคตาซอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง” ที่แลคตาซอยน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นมา  และอีกหนึ่ง
กิจกรรมใหญ่ คือ การเป็นผู้สนับสนุนหลักของคอนเสิร์ตอาสาสนุก “Encore Plus by Lactasoy Too 
Much So Much Very Much” จากนักร้องดังระดับซุปเปอร์สตาร์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่งแจกบัตร
คอนเสิร์ตให้กับลูกค้าแลคตาซอยและคนไทยทั่วประเทศ 1,000 ใบ พร้อมกิจกรรม Meet & Greet ที่อิม
แพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการคืนก าไรให้กับผู้บริโภค เป็นต้น  รวมถึง
การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย เช่น โครงการเพ่ือ
สังคมค่ายอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายบ้านทอฝัน ณ บ้านทอฝัน และโครงการแบ่งปันความห่วงใยจาก
ใจแลคตาซอย เป็นต้น โดยบริษัทแลคตาซอย จ ากัด ได้มีการแจกนมถั่วเหลืองแลคตาซอยให้ผู้บริโภคดื่ม
ฟรีอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 

ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคตราสินคา้แลคตาซอย 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.0 เป็นเพศชาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามล าดับ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีอายุ 

20-24 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และอายุ 25 -29 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
ตามล าดับ อายุของผู้บริโภคที่น้อยที่สุดคือ อายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 
ตามล าดับผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาสถานภาพ
สมรสแล้ว จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ตามล าดับ 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ การศึกษาของผู้บริโภคที่น้อยที่สุดคือ ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 
รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดับ อาชีพของผู้บริโภคท่ีน้อยที่สุด คือ แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.3 รองลงมามีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 20,001 -
30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ตามล าดับ รายได้ของผู้บริโภคท่ีน้อยที่สุด คือ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 

การรับรู้ข่าวสารของตราสินค้าของผู้บริโภคตราสินค้าแลคตาซอย 
ผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้าแลคตาซอยในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาดและด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสาร ตามล าดับ  

ผู้บริโภคมีการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้าแลคตาซอย ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ในระดับมากทั้งหมด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มี
ขนาดบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ 125-1,000 มิลลิลิตร  สโลแกน “พลังของคนทุ่มเท”  มีแนวคิดที่ว่า “คุ้มค่า คุ้ม
ราคา” มีขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 500 มิลลิลิตร และสูตรต้นรับเป็นรสชาติแรกของแลคตาซอย 
ตามล าดับ ส่วนการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีรสช็อคโกแลต จากผลการวิจัยดังกล่าวในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้า  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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Schramm (1973) ที่ได้กล่าวว่า ผู้รับสารมักจะรับรู้ข่าวสาร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการตามจุดประสงค์ของตนเองได้ โดยไปในทิศทางเดียวกับ แนวคิดของ Assael 
(2004) ที่ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคมักจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าที่ตนเองเลือกจนกว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่มีเป้าหมายชัดเจน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ J. Paul Peter และ Jerry Olson (as cite in G. Belch & M. 
Belch) ที่ได้กล่าวว่า ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้า เพื่อต้องการจะได้รับสิ่งที่สัมผัสได้ในเชิง
รูปธรรม โดยเป็นคุณประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ เช่น คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภค และรสชาติ 
เป็นต้น 

การรับรู้ข่าวสารด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตราสินค้าแลคตาซอย 
ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้าแลคตาซอยของผู้บริโภค ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การรับรู้จากสื่อโทรทัศน์  การรับรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  การรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ  ตามล าดับ ช่องทางการรับรู้
ของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จากผลการวิจัยดังกล่าวใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของดารา ทีปะปาล (2541) ได้กล่าวว่า โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อที่สามารถรับได้ด้วยการฟังและ
มองเห็น จึงมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการรับรู้ และเข้าใจของผู้รับข่าวสาร โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปในวงการโฆษณาว่า เป็นสื่อโฆษณาในอุดมคติ เพราะสามารถให้ทั้งภาพ เสียงการเคลื่อนไหว และ
สี ทาให้ผู้ทาโฆษณาสามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาเพ่ือจูงใจผู้รับข่าวสารได้ดีกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถครอบคลุมตลาดมวลชนได้ดี เพราะโทรทัศน์สามารถนา
ข่าวสารเข้าถึงผู้คนเป็นจานวนมากได้อย่างดี และสอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (2004); Solomon 
(2011); G. Belch และ M. Belch (2012) ที่ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคมักต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้า เนื่องมาจากสินค้าหมด เกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ใช้อยู่ ความต้องการสินค้าใหม่ และ
การกระตุ้นของนักการตลาดผ่านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ G. 
Belch และ M. Belch (2012) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคมักจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลภายนอก 
(External search) ดังต่อไปนี้ คือ (1) แหล่งข้อมูลจากสื่อบุคคล (Personal search) เช่น เพ่ือน บุคคลใน
ครอบครัว และเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น (2) แหล่งข้อมูลจากนักการตลาด (Market-controlled  search) 
เช่น การโฆษณา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sale promotion) และสื่อเฉพาะกิจในรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น (3) แหล่งข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Public source) เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และ (4) 
ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal experience) เช่น การทดสอบสินค้าด้วยตนเอง เป็นต้น    นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Watson, Viney, และ Schomaker (2002) ได้กล่าวว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ และความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในกรณีที่
ผู้บริโภคต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลภายนอกนั้น มักจะค้นหาจากสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อ
โฆษณา สื่อมวลชน หรือเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น และแนวคิดของ Assael (1988) ที่ได้กล่าวว่า โฆษณานั้นมี
ผลอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคที่ไม่กระตือรือร้น เนื่องจากเนื้อหาในโฆษณาสามารถสร้าง
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ความรู้สึกให้เกิดขึ้นในจิตใจกับผู้บริโภคได้ เช่น ความสุข ความเศร้า ความหวาดกลัว เป็นต้น การสร้าง
ความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในการโฆษณานั้นจะต้องน าเสนอถึงคุณประโยชน์ในด้านที่ดีของสินค้าหรือ
การน าเสนอสินค้าภายใต้บริบทที่ดี (Good context) 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าของผู้บริโภคตราสินค้าแลคตาซอย 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งหมด เรียงตามค่าเฉลี่ย 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
จากผลการวิจัยดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้า  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นายกิรติ คเชนทวา (2555) การรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า (1) 
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการใส่ใจดูแลรูปร่าง และสุขภาพของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอมากที่สุด โดยมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อสารมวลชน เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ และสปอต
โฆษณาทางสถานีวิทยุ มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือต้องการได้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารอาหาร และ
คุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากการบริโภค ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อข่าวสารจากการได้รับรู้เพ่ือตาม
กระแสนิยมเรื่องความสวยงาม และเพ่ือต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสินค้ามากที่สุด ส่วน
ประเด็นที่ท าให้เกิดความตั้งใจซื้อตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมากที่สุด คือ ราคาของตราสินค้า (2) การ
รับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพผู้บริโภค (3) 
การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค (4) ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื้อตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค และ (5) ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อตราสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคที่
แตกต่างกันผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ เรียง
ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ส่งเสริม/รักษาสิ่งแวดล้อม  รสชาติอร่อย ถูกปาก  บรรจุภัณฑ์ระบุ
รายละเอียดของ ส่วนผสม สถานที่ผลิตอย่างชัดเจน  มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และเปิดง่าย สะดวกต่อการ
บริโภค ตามล าดับ ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ทันสมัยได้มาตรฐาน จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้า  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Stavros et al. (1999) ที่ได้ศึกษาเรื่องการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมและทฤษฎีการ
กระท าด้วยเหตุผลของ Fishbein พบว่า ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างชาว
อังกฤษ และชาวกรีซ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดย
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการซื้อสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Fishbein and Ajzen (1975 cited in Peter and Olson, 2008) ที่กล่าวว่า ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
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ของบุคคลเกิดจากทัศนคติต่อการท าพฤติกรรมนั้น โดยผู้ที่มีทัศนคติดีต่อพฤติกรรมย่อมมีความตั้งใจกระท า
พฤติกรรมในระดับสูงกว่าผู้ที่มีทัศนคติทางลบ ซึ่งทัศนคติต่อพฤติกรรมนี้เป็นผลมาจากความเชื่อเกี่ยวกับผล
จากการกระท าพฤติกรรม และการประเมินในความเชื่อนั้น โดยผู้ที่เชื่อว่าพฤติกรรมบางอย่างจะท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่ตนพึงพอใจ ก็จะม ี
ทัศนคติทางบวกต่อพฤติกรรมนั้น และส่งผลให้บุคคลนั้นมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมในที่สุด เช่น กลุ่ม
ตัวอย่างที่เชื่อว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและประเมิน
ว่าการช่วยลดปริมาณขยะเป็นสิ่งที่ดี ก็จะมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น เป็นต้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์  จิวังกูรและคณะ (2544) ที่กล่าวถึงหีบห่อสินค้า (Packaging) ว่าตัวหีบห่อ
เองประหนึ่งก็เป็นเครื่องแต่งกายของสินค้า คนเราถ้าสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่ เหมือนเดิม บุคลิกภาพย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องแต่งกายนั้นๆ หีบห่อเองก็เช่นเดียวกัน และหีบห่อก็ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
มองเห็นก่อนตัวสินค้าด้วยซ้ าดังนั้นหีบห่อที่ดีและเหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมการขายให้กับสินค้าได้อีกด้วย 
และสอดคล้องกับแนวคิดของธีรพันธ์ โลห์ทองค า (2545) ที่กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์จัดเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่
สามารถสร้างและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และยังเป็นสื่อที่ส าคัญสุดท้ายที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มี
โอกาสเห็นและสัมผัสก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์นอกจากจะท าหน้าที่ในการบรรจุสินค้าและ
ปกป้องสินค้าแล้ว ยังมีหน้าที่พิเศษอ่ืนๆอีก เช่น ท าหน้าที่เรียงร้องความสนใจของผู้บริโภค กระตุ้น
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เป็นสัญลักษณ์ให้กับตราสินค้านั้นๆ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น 

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ด้านราคาในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ราคาถูก
กว่านมถั่วเหลืองยี่ห้ออ่ืน ๆ ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ปริมาณสินค้าที่ได้รับต่อ
ราคา มีความคุ้มค่ากว่ายี่ห้ออ่ืน ๆ และราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ได้แก่ แสดงราคาให้เห็นอย่างชัดเจน และราคามีความเหมาะสมกับปริมาณสินค้า 
ตามล าดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับ
ตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ราคา (Price) หมายถึง จ านวน
ที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong and Kotler (2009) หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน 
(Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง  
(1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภัณฑ์ว่าสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น (2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย 
ลดต้นทุนการซื้อหรือท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่นๆ ส าหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู้บริโภค
มักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคา
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สูงไม่ท าให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการ
ซ้ือ  

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ได้แก่ การให้รายละเอียดของสินค้าบนเว็บไซต์ การให้รายละเอียดของสินค้าบนสื่อโฆษณาทางสปอต
วิทยุ การกระจายสินค้าได้ทั่วถึง หาซื้อง่ายและการให้รายละเอียดบนสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ประเภทของ
ร้านและท าเลที่ตั้งมีส่วนในการตัดสินใจซื้อ ตามล าดับ ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ได้แก่ สินค้าวางจ าหน่ายตลอดและเพียงพอต่อความต้องการ จากผลการวิจัยดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด กนกศักดิ์ ซิมตระกูล 
(2543) กล่าวว่า ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ท าให้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการสร้างตราสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามส่วนที่มีอิทธิพลในการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างตรา
สินค้ากับผู้ใช้บริการก็คือรายละเอียดต่างๆ ของเว็บไซต์เอง ทั้งนี้เพราะเคล็ดลับของการสร้างเว็บไซต์นั้นยัง
ไม่ได้อยู่ที่เพียงการสร้างให้ผู้ใช้บริการรู้จักเท่านั้น แต่ต้องท าให้เกิดการกลับเข้ามาใช้ซ้ าแล้วซ้ าอีกให้ได้ นั่น
คือการสร้างตราอินเทอร์เน็ตให้เกิดไม่ใช่แค่เพียงการสร้างเว็บไซต์  และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวว่า ความสะดวกในการซื้อและการจัดแสดงสินค้าไว้ในต าแหน่งที่มองเห็นชัดเจน ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะความสะดวกในการซื้อเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคน าไปพิจารณาเมื่อมีความต้องการ
สินค้าและการจัดแสดงสินค้าให้ชัดเจนเป็นเสมือนการกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้ถึงปัญหาและสามารแก้ไขได้
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2540) ที่กล่าวไว้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณา
ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการโฆษณา เนื่องจากโทรทัศน์มีคุณสมบัติที่ให้ทั้งภาพและเสียง 
ตลอดจนการเคลื่อนไหว ซ่ึง สร้างความดึงดูดได้มากและเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก  

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ด้านการส่งเสริม
การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามห้างสรรพสินค้า การใช้พรีเซนต์เตอร์ในการโฆษณาสินค้ามี
การจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม และการใช้สปอต
วิทยุในการโฆษณาสินค้า ตามล าดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารการ
สื่อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิทธิ์  ธีรสรณ์ (2551) ที่กล่าวถึงข้อดีของ
การส่งเสริมการขายว่า เป็นการกระตุ้นให้คนกระท าการบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นการทดลองใช้หรือซื้อสินค้า 
โดยผู้ท าการตลาดเพ่ิมคุณค่าโดยใช้ราคาหรือข้อเสนอบางอย่าง ซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคากับคุณค่าผู้บริโภคจะมองว่าสินค้ามีคุณค่าที่จับต้องได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา 
(2540) ที่กล่าวไว้ว่าการท ากิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือการสื่อสารนั้นต้องให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการ
เผยแพร่สู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ได้กว้างขวางที่สุด ต้องให้การสื่อสารนั้นเพ่ิมการเป็นที่รู้จักให้กับสินค้า
และบริษัท ต้องท าให้ผู้บริโภคชื่นชมสินค้า และถ้าเป็นไปได้ให้กลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนเข้ามาร่วมงาน
มากๆ ซึ่งต้องยึดหลักท่ีจะจัดกิจกรรมพิเศษนี้ให้“แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” เพราะหากขาดคุณสมบัติที่ว่านี้การ
จัดกิจกรรมอาจไม่ได้ผลเท่าทีควร ส่วนข้อที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัด
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

กิจกรรมเพ่ือร่วมสนุกบนสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมเพ่ือลุ้นรับรางวัลต่าง การเลือกใช้สื่อโฆษณาที่
หลากหลาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อบริษัทแลคตาซอย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า แลคตาซอยมีวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลายช่องทาง 
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุและโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเป็น
ผู้สนับสนุนทางการตลาด การตลาดเพ่ือสังคม และการตลาดออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
มีการรับรู้ข่าวสารด้านการสื่อสารทางการตลาดในในระดับมาก 3 ด้านแรก  คือ การโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์
และการจัดกิจกรรมพิเศษ และมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารทางการตลาดที่มากคงเดิม แม้ว่าจะไม่ค่อยมี
การสื่อสารการตลาด เช่น การจัดส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดมากเท่ากับคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ 
ก็ตาม  ขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีแนวคิดการเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น  อีกทั้ง
แลคตาซอยเป็นตราสินค้าผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองอันดับต้นๆ ของตราสินค้าระดับเดียวกัน และยังคงครอง
ต าแหน่งผู้น าตลาดนมถั่วเหลืองของประเทศไทย  จึงท าให้การบริโภคสินค้าของผู้บริโภคก็ ยังคงบริโภค
สินค้าแลคตาซอยคงเดิม แม้จะรับรู้ข่าวสารจากหลากหลายช่องทางก็ตามก็ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านของความพึงพอใจมากแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้แลคตาซอยควร จะมีการปรับปรุงด้านการสื่อสารทาง
การตลาดในด้านอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมกว่าเดิม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่บริ โภคที่หลากหลายได้เข้าถึงตัวตรา
สินค้าได้มากขึ้น เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อ
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ซึ่งมีส่วนช่วยให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอยสามารถเติบโตได้ใน
ระยะยาว  
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับนมถั่วเหลือง โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพในด้านของ
บทความและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ประธาน
บริษัท ฝ่ายการตลาดสัมพันธ์ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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