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The Information Perceptions and Satisfaction on Marketing
Communication of Lactasoy’s Brand.
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2015

The objectives of this research were: 1) to study the marketing communication of Lactasoy’s
brand; 2) to study the demographic characteristics with information perception on marketing
communication of Lactasoy’s brand; 3) to study the demographic characteristics with satisfaction on
marketing communication of Lactasoy’s brand and 4) to study the relationship between information
perception and satisfaction on marketing communication of Lactasoy’s brand.
This research was divided to 2 parts included: 1) qualitative research was used to study and
analyse the data from documents which relate to marketing communication of Lactasoy’s brand and
2) quantitative research by survey research using questionnaire as a tool in data collection from 400
consumers of Lactasoy’s brand in Bangkok. The statistics values used in research were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient which proceeded by computer software SPSS.
The results found that
Results of qualitative research revealed that the marketing media used for marketing
communication strategies processed in Thailand of Lactasoy’s brand were traditional media such as
radio and television, online media such as official website. Moreover, Lactasoy’s brand focused on
online media that provoked customer interaction through its Facebook fan page, product placement
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and public relations, sales promotion, activities for customer relation management and social
responsibility.
Results of quantitative research revealed that:
The most samples were female, above 40, status in single, graduated in bachelor’s
degree, employees in private companies and average income per month over 30,000 baht.
The information perceptions on marketing communication of Lactasoy’s brand in
overview and all of 2 factors were in high level and can be sorted; information perception and
information channels respectively.
The satisfaction on marketing communication of Lactasoy’s brand in overview and all of
4 factors were in high level and can be sorted; product, price, place and promotion respectively.
The hypothesis testing found that:
The demographic characteristics revealed that the sample with different sex, age, status,
education and salary had not different information perception on marketing communication of
Lactasoy’s brand excepted only career that was different statistically significant at level of 0.05.
The demographic characteristics revealed that the sample with different sex, age, status,
education, career and salary had the different satisfaction on marketing communication of
Lactasoy’s brand statistically significant at level of 0.05.
The information perceptions on marketing communication was not related to the
satisfaction on marketing communication of Lactasoy’s brand.
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ปริ ญญาโทมาตลอดสองปี ทาให้ผวู้ ิจยั มีความมุมานะพยายามจนประสบความสาเร็ จในการศึกษา
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สามารถสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้อย่างสาเร็ จลุ ล่วงได้เลย หากปราศจากความกรุ ณาจากกลุ่มตัวอย่าง จึ งขอขอบพระคุ ณกลุ่ ม
ตัวอย่างทุกท่านมา ณ ที่น้ ี
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่าวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิชาการที่สามารถนาไป
ต่อยอดในการศึกษาเพิม่ เติม และใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง
จากใจจริ ง
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รายชื่อผูป้ ระกอบการในตลาดนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม
แสดงคุณสมบัติของตรา
สรุ ปลักษณะสาคัญของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดพื้นฐาน 5 ประเภท
แสดงกลุ่มตัวอย่าง
แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามเพศ
แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามอายุ
แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามสถานภาพ
แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามอาชีพ
แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู ้ข่าวสารการสื่ อสารการ
ตลาด เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 2 ด้าน
4.8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู ้ข่าวสารการสื่ อสารการ
ตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของ
ผูบ้ ริ โภค
4.9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู ้ข่าวสารการสื่ อสารการ
ตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอยของผูบ้ ริ โภค

หน้ า
3
3
4
5
15
16
24
47
100
128
128
129
129
130
130
131
132

134
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4.10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อ
การสื่ อสารการตลาด เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน
4.11 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านผลิตภัณฑ์
4.12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านราคา
4.13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ
4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ
4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามสถานภาพ
4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา
4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอาชีพ
4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ
4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ
4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามสถานภาพ

135
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138
139
140
142
144
146
147
149
152

154
156
159

(12)
4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา
4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอาชีพ
4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสาร
การตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
4.28 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสาร
การตลาดด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับความพึงพอใจ
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
4.29 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
โดยภาพรวม
4.30 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรที่ต่างกันมีการรับรู ้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกันของ
ผูบ้ ริ โภค
4.31 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรที่ต่างกันมีความพึง

162
165
168

171

173

175

177

178

พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกันของ
ผูบ้ ริ โภค
4.32 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร

180

การตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค
5.1 การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย

182
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3.1
4.1
4.2
4.3

ขั้นตอนการทาน้ านมถัว่ เหลือง
ส่ วนแบ่งการตลาดของนมถัว่ เหลือง ปี 2557
แสดงรู ปแบบของตราร่ วม
แสดงส่ วนประกอบ 5 ประการของคุณค่าตรา
แสดงส่ วนประกอบ Brand Equity 5 มิติ
แสดงถึงโครงร่ างงานคุณค่าตราโดยถือเกณฑ์ลูกค้า
แสดงถึงขั้นตอนในการสร้างคุณค่าตรา
แสดงกลยุทธ์ตราสิ นค้า
กระบวนการสื่ อสาร
กระบวนการสื่ อสารการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารการตลาดกับการตลาด
แนวทางการวางแผนการสื่ อสารการตลาดตามหลัก “SOSTAC”
กรอบการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
กระบวนการเลือกกลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารการตลาด
กลยุทธ์ดึง
กลยุทธ์ผลัก
กลยุทธ์โครงร่ าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
คุณวิริยะ จิรพัฒนกุล
ส่ วนแบ่งตลาดนมถัว่ เหลือง ปี 2557
สถานีวทิ ยุ คลื่น Wave FM 88.0 MHz (ภาพซ้าย), Green Wave 106.5 FM
(ภาพกลาง) Cool 93 Fahrenheit (ภาพขวา)
4.4 สถานีวทิ ยุ EASY 105.50 (ภาพซ้าย), Virgin Hitz 95.5 (ภาพขวา)

14
15
26
36
37
39
40
43
49
50
53
58
59
64
65
66
67
89
104
106
108
108
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4.5 ภาพยนตร์ โฆษณา แลคตาซอย ชุด 30 ปี (ภาพซ้าย), แลคตาซอย 5 บาท
109
(ภาพกลาง), Lactasoy Extra 300 Hi Calcium Love Myself (ภาพขวา)
4.6 ภาพยนตร์ โฆษณา แลคตาซอย Extra 300 Hi Calcium แทนความรัก (ภาพซ้าย), 109
Lactasoy 125 ml. 5 Bath (ภาพขวา)
4.7 ภาพยนตร์ โฆษณา แลคตาซอย ผสมงาดา สู ตรใหม่ (ภาพซ้าย), แลคตาซอย 109
27TH SEA GAMES MYANMAR 2013 (ภาพกลาง), Lactasoy 500 ml.
(ภาพขวา)
4.8 ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย เอ็กซ์ตร้า 300 ไฮแคลเซียม (ภาพซ้าย),
110
Lactasoy All Day 2014 (ภาพขวา)
4.9 ภาพยนตร์ โฆษณา Lactasoy Love Never Change Thai (ภาพซ้าย), แลคตาซอย 110
Extra 300 เต็มกล่อง (ภาพขวา)
4.10 ภาพยนตร์ โฆษณา Lactasoy 500 ml. : 3D
110
4.11 แลคตาซอยคลับ เฟซบุค๊ แฟนเพจ
111
4.12 เว็บไซต์ทางการของแลคตาซอย
111
4.13 รายการ บางรักซอย 9 (ภาพซ้าย), บ้านนี้มีรัก (ภาพขวา), เป็ นต่อ (ภาพล่างซ้าย), 112
เฮง เฮง เฮง (ภาพล่างขวา)
4.14 ผูส้ นับสนุน รายการเกมวัดดวง (ภาพซ้าย), จันทร์พนั ดาว (ภาพขวา)
112
4.15 ค่ายกลางปี 2556 ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนชาวไทยภูเขา จ.น่าน (ภาพซ้าย),
113
แนะแนวความถนัดทางวิศวกรรม สู่ นอ้ ง ม.ปลาย ครั้งที่ 7 (ภาพกลาง),
ค่ายศิลปะศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เด็กศิลป์ ครั้งที่ 7 (ภาพขวา), โครงการ
ครู อาสา ณ โรงเรี ยนวัดหัวลาโพง (ภาพล่างซ้าย), โครงการแบ่งปั นความ
ห่วงใยจากใจ จ.กาญจนบุรี (ภาพล่างกลาง), ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้ง
ที่ 11 (ภาพล่างขวา)
4.16 โครงการดนตรี บาบัด ฟังด้วยใจ ให้ดว้ ยรัก ประจาปี 2557 (ภาพซ้าย), ค่าย
114
อวดดี ครั้งที่ 2 จ.ราชบุรี (ภาพกลาง), ค่ายยุวชนสาธารณสุ ข ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพขวา), โครงการสัตตบรรเลงครื้ นเครงเพลงภาษา
(ภาพล่างซ้าย), โครงการ PRE-CIVIL CAMP#4 ปี 2557 (ภาพล่างกลาง), ค่าย
เศรษฐศาสตร์ พฒั นาชุมชน ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยร่ วม จ.ชัยภูมิ (ภาพล่างขวา)
4.17 ค่ายบ้านทอฝัน ณ บ้านทอฝัน จ.กาญจนบุรี (ภาพซ้าย), ค่ายสร้างที่พกั อาศัย 115
และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรี ยนหิ นลาดนาไฮวิทยาคม จ.ตาก (ภาพขวา)

(15)
4.18 งานกาชาดประจาปี 54 ณ. สวนอัมพร (ภาพซ้าย), แลคตาซอยร่ วมช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย น้ าท่วม (ภาพกลาง), มอบทุนการศึกษาโครงการ Rama search
2012 (ภาพขวา)
4.19 โครงการบริ จาคโลหิต (ภาพซ้าย), มอบนมถัว่ เหลือง Lactasoy 125 ml.
จานวน 100 ลัง ให้กบั ศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ภาพขวา)
4.20 Eazy FM 105.5 กิจกรรม อีซี่ ทาดี สร้างบ้านให้ปลา รักษ์หน้าบ้านทิ้งซั้งกอ
(ภาพซ้าย), GREEN WAVE 106.5 FM Run and Ride for The King (ภาพขวา)
4.21 งาน Top Awards (ภาพซ้าย), งานรักลูกเฟลติวลั (ภาพกลาง), English Camp
(ภาพขวา)
4.22 ผูส้ นับสนุนรายการ The Star 7 (ภาพซ้าย), The Star 8 (ภาพกลาง), The Star 9
(ภาพขวา) The star 10 (ภาพล่างซ้าย), The Star 11 (ภาพล่างขวา)
4.23 แลคตาซอย เป็ นผูส้ นับสนุนรายการ เจาะใจ THE MOMENT 2 (ภาพซ้าย),
THE MOMENT 3 (ภาพกลาง), THE MOMENT 4 (ภาพขวา)
4.24 ผูส้ นับสนุน Wave FM 88 ECO Wave Music Show Case (ภาพซ้าย), Eat Play
Love in Huahin (ภาพกลาง) Green Wave Fan Club Super Star Party Night
(ภาพขวา)
4.25 คอนเสิ ร์ตอาสาสนุก Encore Plus by Lactasoy Too Much So Much Very
Much (ภาพซ้าย), เจาะใจเข็มทิศ จิตใต้สานึก (ภาพกลาง), Nine Entertain
Surprise Trip (ภาพขวา)
4.26 แรลลี่การกุศล ไหว้ พระ 9 วัด ครั้งที่ 11 (ภาพซ้าย), รักธรรมะไม่เปลี่ยนแปลง
โดยแลคตาซอย ครบรอบ 30 ปี (ภาพกลาง), แรลลี่การกุศล ไหว้ พระ 9 วัด
(ภาพขวา), YEP Charity Mini Marathon (ภาพล่างซ้าย), Marathon Car free
day 2014 (ภาพล่างขวา)
4.27 งานวันเด็กกองทับบก (ภาพซ้าย), งานวันเด็กโรงเรี ยนนายเรื อ (ภาพกลาง),
กองบิน 4 นครสวรรค์ (ภาพขวา), กองบิน 46 พิษณุโลก (ภาพล่างซ้าย),
กองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพไทย (ภาพล่างกลาง), กองพันทหารม้า
รักษาพระองค์ ททบ. 5 (ภาพล่างขวา)
4.28 งานวันเด็กกองบัญชาการและกองทัพไทย (ภาพซ้าย), กองบิน 2 (ภาพกลาง),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพขวา), โรงเรี ยนนายเรื อ (ภาพล่างซ้าย), สนามมิ่ง
เมืองสกลนคร (ภาพล่างกลาง), อุทยานหว้ากอ ประจวบคีรีขนั ธ์ (ภาพล่างขวา)
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4.29 Wake Club School Tour ปี 6 (ภาพซ้าย), งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2556
(ภาพกลาง), งาน Eduzones Expo 2014 Future Focus (ภาพขวา)
4.30 งานรับน้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ภาพซ้าย), งานรับ
น้องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU First Date 56 (ภาพกลาง), CU Party Freshy
Carnival 2557 (ภาพขวา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 (ภาพล่างซ้าย),
มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 (ภาพล่างกลาง), กิจกรรม Freshy Boy and Girl 2014
(ภาพล่างขวา)
4.31 แจกแลคตาซอยดื่มฟรี งานลอยกระทงของ 3 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
4.32 RADIO Cool93 อิ่ม อร่ อย (ภาพซ้าย), Virgin HitZ 95.5 Be HitZ in School
(ภาพกลาง), Bang School Tour 2014 (ภาพขวา)
4.33 จัดโรดโชว์ โรงเรี ยนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ภาพซ้าย), โรงเรี ยนบ้านเปา
จ.นครราชสี มา (ภาพกลาง), โรงเรี ยนบ้านชัยพร จ.อุดรธานี (ภาพขวา),
โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง (ภาพล่างซ้าย), วัดศรี บุญเรื อง จ.ลาปาง
(ภาพล่างกลาง),โรงเรี ยนบ้านหนองแสง (ภาพล่างขวา)
4.34 โรงเรี ยนวาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี (ภาพซ้าย), โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์
จ.เพชรบุรี (ภาพขวา)
4.35 บางจาก (ภาพซ้าย), จิฟฟี่ (ภาพกลาง), ปิ โตนาส (ภาพขวา), เซลล์
(ภาพล่างซ้าย), เอสโซ่ (ภาพล่างกลาง), เซเว่น อิเลเว่น (ภาพล่างขวา)
4.36 บูทส์ (ภาพซ้าย), แฟมิลี่มาร์ท (ภาพกลาง), ซูเรี ย (ภาพขวา), ลอว์สัน 108
(ภาพล่างซ้าย), วัตสัน (ภาพล่างขวา)
4.37 เทสโก้ โลตัส (ภาพซ้าย), เดอะมอลล์ (ภาพกลาง), บิ๊กซี (ภาพขวา)

121
122

122

123
123

124
124
125
125

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน ตลาดนมถั่วเหลื อ งมี ก ารเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง นับ ว่า เป็ นหนึ่ ง ในผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของตลาดนมถัว่ เหลืองเติบโตในประเทศไทย โดย
แต่เดิมนั้นนมถัว่ เหลืองเป็ นเพียงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพทางเลือก สาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถดื่ม
นมวัวได้ เนื่องจากเกิดอาการแพ้โปรตีนจากนมวัวหรื อแพ้น้ าตาลแลคโทส (Lactose) หรื อดื่มนมวัว
แล้วท้องเสี ย เพราะร่ างกายไม่สามารถย่อยน้ าตาลแลคโทสได้ จึงทาให้จุลินทรี ยใ์ นทางเดินอาหาร
นาน้ าตาลแลคโทสไปใช้แล้วเกิ ดการสร้ างกรดและแก๊ส เกิ ดการดึ งน้ าในลาไส้ และลาไส้มีการ
เคลื่ อนตัวเร็ วขึ้ นกว่าปกติ จึ งทาให้เกิ ดอาการท้องเสี ย นอกจากนี้ ในนมถัว่ เหลื องยังมี สารไฟโต
เอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซึ่ ง เป็ นสารที่ พ บมากในถั่วเหลื อ ง และสารไฟโตเอสโตรเจนนี้ มี
คุณสมบัติคล้ายฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ซึ่ งนักวิจยั เชื่ อว่าการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ทามาจาก
ถัว่ เหลื องจะช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นของหญิงวัยหมดประจาเดือนและช่ วยป้ องกันการสลายตัวของ
มวลกระดูกได้ดว้ ย (ประไพศรี ศิริจกั รวาล และประภาศรี ภูวเสถียร, 2546)
ในตลาดโลกนมถั่ว เหลื อ งจัด เป็ นนมประเภทหนึ่ ง ในผลิ ต ภัณ ฑ์ น มทางเลื อ ก (Dairy
Alternative) ซึ่ งไม่นบั รวมนมแพะ นับว่าเป็ นตลาดที่มีความสาคัญที่ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภค
เป็ นอย่างมาก และเป็ นผลิตภัณฑ์นมที่มีการเติบโตสู ง อีกทั้งนมถัว่ เหลื องเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ ม
เพือ่ สุ ขภาพที่นิยมบริ โภคมาก เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เหมาะสาหรับเป็ นอาหารเสริ ม ที่
มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ราคาถูกและมีจาหน่ายทัว่ ไป เป็ นแหล่งของโปรตีนสู ง และมี
ปริ มาณโปรตีน มากกว่านมวัว แต่คุณภาพของโปรตี นจะด้อยกว่านมวัว เนื่ องจากมี สั ดส่ วนของ
กรดอะมิโนเมธิ โอนี น (Methionine) ในปริ มาณน้อย แต่มีกรดอะมิโนไลซี น (Lysine) ในปริ มาณที่
สู ง ส่ วนกรดอะมิ โนที่จาเป็ นตัวอื่ นจะใกล้เคียงกับที่มีในเนื้ อสัตว์ ทั้งนี้ จึงทาให้นมถัว่ เหลื องเป็ น
ทางเลื อ กหนึ่ ง ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ใ ส่ ใ จในสุ ข ภาพหั น มานิ ย มผลิ ต ภัณ ฑ์ น มถั่ว เหลื อ งเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้ แนวคิ ดเรื่ องการบริ โภคอาหารแบบชี วจิ ตและโภชนาการบาบัดมี ส่วนอย่างยิ่งในการ
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ช่วยผลักดันให้ตลาดนมถัว่ เหลืองเติบโตขึ้นอย่างมากอีกด้วย (บริ ษทั มาร์ เก็ตเธี ยร์ จากัด, 2557ก)
จากกระแสสุ ขภาพนี้ ในปี 2549 ได้คาดว่ามูลค่าตลาดนมทางเลือกจะเพิ่มขึ้นไปเป็ น 3,700
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอตั ราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี (บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ จากัด, 2556ก)
และสาหรั บตลาดนมถัว่ เหลื องของโลกนั้นมี สัดส่ วนประมาณร้ อยละ 85-90 ของมูลค่าตลาด
ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกทั้งหมด ซึ่ งนับว่าเป็ นตลาดเครื่ องดื่มที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีการขยายตัว
อยูใ่ นเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดนมพร้อมดื่ม
ทั้งหมดจากที่เคยมีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 14 ในปี 2541 (ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิ ชย์, 2549)
จากการคาดการณ์ ขา้ งต้นนี้ ส่ งผลให้มูลค่าตลาดนมถัว่ เหลื องมีสัดส่ วนเพิ่มสู งขึ้ น ตลาด
เติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่ งเป็ นผลจากกระแสสุ ขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจสุ ขภาพ
มากขึ้ น ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคนิ ยมเครื่ องดื่ มที่ ทามาจากธัญพืชมากขึ้ น ประกอบกับผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ถึง
คุ ณประโยชน์ ที่ มี ม ากของนมถั่วเหลื อง โดยองค์ก ารอาหารและยาของสหรั ฐ อเมริ ก าได้เ สนอ
รายงานว่า การบริ โภคโปรตี นจากถัว่ เหลื องและผลิ ตภัณฑ์ที่ทามาจากถัว่ เหลื องสามารถทดแทน
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ และถ้าบริ โภคประมาณ 25 กรัมต่อคนต่อวัน จะให้คุณประโยชน์ต่อร่ างกาย
สามารถช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจ ลดคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ลดความเสี่ ยงใน
การเกิ ดโรคมะเร็ ง เสริ มสร้ างมวลกระดู กของร่ า งกาย และสามารถบริ โภคเพื่ อควบคุ ม หรื อลด
น้ าหนักได้อีกด้วย จึ งทาให้ผูบ้ ริ โภคส่ วนหนึ่ งที่ เคยมองข้ามนมถัว่ เหลื องได้เริ่ มกลับมาให้ความ
สนใจมากขึ้น ส่ งผลให้ความต้องการบริ โภคนมถัว่ เหลื องภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง อี ก ทั้ง นมถั่วเหลื องเป็ นสิ นค้า ที่ มีราคาใกล้เคี ย งหรื อถู ก กว่า เครื่ องดื่ ม สุ ข ภาพอี ก หลาย
ประเภทและยังหาซื้ อได้ง่ายด้วย
ปั จจุ บนั อุ ตสาหกรรมการผลิ ตนมถัว่ เหลื องของไทยนั้น นอกจากจะผลิ ตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการบริ โภคภายในประเทศที่มีสัดส่ วนถึงร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมดแล้ว อีกส่ วนหนึ่ ง
ยัง สามารถท าการตลาดแถบภู มิ ภาคเอเชี ยด้วย ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการท าตลาดอย่า งต่อเนื่ องของ
ผูป้ ระกอบการ โดยนมถัว่ เหลืองนับเป็ นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการกระตุน้ ตลาดจากผูป้ ระกอบการมา
โดยตลอด ตั้ง แต่ก ารคิ ดค้นพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ เข้า สู่ ตลาดอย่า งต่อเนื่ อง ทั้งทางด้า นรสชาติ ที่
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายฐานผูบ้ ริ โภค และการปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความสะดวก
ในการบริ โภคมากขึ้น รวมทั้งมีการนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบของการจัดกิ จกรรม
การตลาดและกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย รวมถึงกระบวนการสร้างตราสิ นค้า เพื่อสร้างการรับรู ้ในตัว
สิ นค้าและเป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ตลาดนมถัว่ เหลืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ท่าม
กลางสภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการนมถัว่ เหลืองที่รุนแรงขึ้น (ดังแสดงในตารางที่ 1.1)
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ตารางที่ 1.1 รายชื่อผูป้ ระกอบการในตลาดนมถัว่ เหลือง
รายชื่ อผู้ประกอบการในตลาดนมถั่วเหลือง
บริษัท
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด
บริ ษทั กรี นสปอต (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั กรี นสปอต (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟอนเทียร่ า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กู๊ดเซิ ร์ฟ จากัด

ตราสิ นค้ า
แลคตาซอย
ไวตามิล้ ค์
วีซอย
ดีน่า
แอนลีน
โฮมซอย
มิว

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ จากัด, 2556ข.
ท่ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรงของผูป้ ระกอบการแต่ละตราสิ นค้า จนทาให้ตลาดนมถัว่
เหลืองในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 8,800 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเกือบเท่าตัว ที่มีมูลค่าถึง
14,625 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 (ดังแสดงในตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.2 มูลค่าตลาดนมถัว่ เหลือง ปี 2552 – 2557

ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มูลค่ าตลาดของตลาดนมถั่วเหลือง
มูลค่ าตลาด (ล้านบาท)
7,600
8,500
8,800
11,000
12,500
14,625

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ จากัด, 2556ค.

4
เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมการผลิ ตนมถัว่ เหลืองในประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานที่สุด และ
เติบโตมานาน คงจะหนีไม่พน้ ผูผ้ ลิตที่เริ่ มบุกเบิกตลาดนมถัว่ เหลือง คือ บริ ษทั กรี นสปอต (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตนมถัว่ เหลื องภายใต้เครื่ องหมายการค้า “ไวตามิ้ลค์” และ “วีซอย” และ
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตนมถัว่ เหลืองภายใต้เครื่ องหมายการค้า “แลคตาซอย” เป็ นต้น
นับได้วา่ เป็ น 2 ผูผ้ ลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีปริ มาณการจาหน่ายนมถัว่ เหลืองภายในประเทศ
โดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็ นได้จากปริ มาณการจาหน่ ายนมถัว่ เหลื องที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 188.9 ล้านลิตรในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 322.9 ล้านลิตร ในปี พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
15.1 ต่อปี ซึ่ งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลืองในปี นั้น ยังคงอยูภ่ ายใต้เครื่ องหมายการค้า ไวตามิ้ลค์ ซึ่ งครอง
ส่ วนแบ่งตลาดสู งสุ ดถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดนมถัว่ เหลืองทั้งหมด รองลงมา คือ แลคตาซอย
ร้อยละ 30 รองลงมา คือ ดีน่า ร้อยละ 5 และอื่นๆ อีกร้อยละ 5
ซึ่งใน 5 ปี ต่อมา บริ ษทั แลคตาซอย จากัด พร้อมที่จะตอกย้ าแบรนด์ “แลคตาซอย” ในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ในวงกว้างมากขึ้น และกระตุน้ ยอดขายให้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ในปี
พ.ศ. 2554 ผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลื องกลับตกอยูภ่ ายใต้เครื่ องหมายการค้า แลคตาซอย ที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดถึงร้ อยละ 54 ในภาวะที่ ตลาดเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ โดยเฉพาะนมถัว่ เหลื องที่แข่งขันอย่าง
ดุเดือด อันดับ 2 คือ ไวตามิ้ลค์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 36 อันดับ 3 คือดีน่า มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
10 (ดังแสดงในตารางที่ 1.3)
ตารางที่ 1.3 ส่ วนแบ่งตลาดนมถัว่ เหลือง ปี 2554
ส่ วนแบ่ งตลาดนมถั่วเหลือง ปี 2554
ตราสิ นค้ า
ส่ วนแบ่ งตลาด (%)
แลคตาซอย
54
ไวตามิ้ลค์
36
ดีน่า
10
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ไทยรัฐ จากัด, 2554ก.
หลังจากนั้น บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้ครองตาแหน่ งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลื องมาโดย
ตลอด ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2557 ตลาดนมถั่วเหลื องมี ก ารเติ บ โตมากที่ สุ ด โดยคุ ณสุ พ ชั รมณี ศรี วลี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด กลุ่มบริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด เปิ ดเผยว่า จากมูลค่าตลาดรวมผลิ ตภัณฑ์นม
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พร้อมดื่มของปี 2557 มีมูลค่า 55,508 ล้านบาท (รวมทุกผลิตภัณฑ์ท้ งั นมวัว นมถัว่ เหลือง นมเปรี้ ยว
นมผสมมอลต์ที่เป็ นยูเอชทีพาสเจอไรซ์และสเตอริ ไลซ์) มีการเติบโต 3% เทียบจากปี ที่ผา่ นมา ซึ่ ง
มูลค่าตลาดนมถัว่ เหลือง (ยูเอชที พาสเจอไรซ์ และสเตอริ ไลซ์) มีประมาณ 14,625 ล้านบาท เติบโต
7% จากปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้ครองส่ วนแบ่งตลาดตลาดเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพของมูลค่าตลาดนมถัว่ เหลืองทั้งหมดถึงร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ดีน่า ครองส่ วนแบ่งตลาด
ถึงร้อยละ 25.7 ไวตามิ้ลค์ ครองส่ วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.2 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.8 (บริ ษทั มาร์ เก็ต
เธี ยร์ จากัด, 2557ข) (ดังแสดงในตารางที่ 1.4)
ตารางที่ 1.4 ส่ วนแบ่งตลาดนมถัว่ เหลือง ปี 2557
ส่ วนแบ่ งตลาดนมถั่วเหลือง ปี 2557
ตราสิ นค้ า
ส่ วนแบ่ งตลาด (%)
แลคตาซอย
55.3
ดีน่า
25.7
ไวตามิ้ลค์
18.2
อื่นๆ
0.8
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตเธี ยร์ จากัด, 2557ข.
การเติ บ โตขึ้ น ของ บริ ษ ัท แลคตาซอย จ ากัดนั้น ถื อได้ว่า เป็ นปรากฏการณ์ ที่ ส ามารถ
กระตุน้ ความสนใจจากทั้งผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนมถัว่ เหลื อง รวมไปถึ งผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
อย่างมาก ซึ่ งก่อนที่จะมีการเปิ ดตัวของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด อย่างเป็ นทางการนั้น ผูบ้ ริ โภครู้จกั
และคุน้ เคยกับตราสิ นค้าที่มีการผลิตน้ าอัดลมจากต่างประเทศ คือ น้ าอัดลม “คิกคาปู้ ” และ “คิงคิส”
จากประเทศแคนนาดา และ “คอสโค” จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่ องจากเป็ นตราสิ นค้าที่อยู่ใน
ธุ รกิจด้านอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มมาอย่างยาวนาน และค่อนข้างเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
อีกทั้งยังเป็ นตราสิ นค้าที่มีการใช้จุดเด่นที่สามารถสร้างความแตกต่างจากตราสิ นค้าอื่นๆ ในตลาด
เครื่ องดื่มได้อยูเ่ สมอ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2524 บริ ษทั ได้เริ่ มหันมาประกอบธุ รกิจการผลิตนมถัว่ เหลือง และเป็ นเจ้าแรก
ของประเทศไทยที่ผลิ ตนมถัว่ เหลื อง ยูเอชที บรรจุกล่ องกระดาษเต้ดตร้ าแพค (Tetra Pack) จาก
สวีเดน ปั จจุบนั บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมายาวนานกว่า 33 ปี ด้วย
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การคัดสรรเมล็ดถัว่ เหลืองคุณภาพที่ไม่ผา่ นการดัดแปรพันธุ กรรม (Non-GMO) ปราศจากการเติม
วัตถุกนั เสี ยหรื อสารปรุ งแต่งอาหาร ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ของ SIG Combibloc จากประเทศเยอรมนี นามาซึ่ งนมถั่ว เหลื อ งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับคุณประโยชน์อย่างเต็มเปี่ ยมและดีต่อสุ ขภาพ ภายใต้ชื่อว่า "แลคตาซอย " ออก
สู่ ตลาดในเวลาต่อมา
ดังนั้น เพื่อเป็ นการสร้างจุดเด่นและจุดแตกต่างให้เกิดขึ้นกับตราสิ นค้า บริ ษทั แลคตาซอย
จากัด จึงประกอบธุ รกิจการผลิตนมถัว่ เหลืองเพียงตราสิ นค้าเดียว ไม่ปะปนกับตราสิ นค้าอื่น บริ ษทั
แลคตาซอย จากัด สามารถผลิตนมถัว่ เหลืองสู่ ทอ้ งตลาดได้มากกว่า 1,200 ล้าน กล่องต่อปี และยัง
ส่ งออกไปจาหน่ายในต่างประเทศกว่า 35 ประเทศทัว่ โลก อีกทั้งบริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้ปรับ
รู ปแบบการรุ กตลาดมาตลอด และมุ่งมัน่ พัฒนาคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง และ
ยังคงคิดค้นรสชาติใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความนิยมการบริ โภคนมถัว่ เหลืองแลคตา
ซอยมากยิง่ ขึ้น เพื่อที่สามารถเจาะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตราสิ นค้า
อื่นไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายแบบนี้ และเป็ นแนวความคิดที่ทา
ให้สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกบริ โภคได้เป็ นอย่างมาก
กลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด คือ กลยุทธ์จุดขายด้านความคุม้ ค่า
คุม้ ราคา ด้วยการตั้งราคาต่ากว่าคู่แข่ง 20% เพื่อตอกย้ าเรื่ องความคุม้ ค่าคุม้ ราคาเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นกล
ยุทธ์การตลาดที่แบรนด์อื่นๆ ไม่สามารถทาได้ ส่ งผลให้ที่ผา่ นมาสิ นค้าของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด
ได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี แม้ว่าจะไม่ค่อยมีการจัดส่ งเสริ มการขาย และกิ จกรรม
ทางการตลาดมากเท่ากับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ก็ตาม ขณะที่กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีแนวคิด
การเลือกเจาะกลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคเด็กโดยผลิตภัณฑ์แลคตา
ซอย 5 บาท ที่มี Massage ว่า "แลคตาซอย 5 บาท" เพื่อตอกย้าการจดจาให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภค จึงส่ งผล
ให้บริ ษทั แลคตาซอย จากัด มีจุดยืนที่แข็งแกร่ งและได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมาจนถึงทุกวันนี้
(บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ จากัด, 2556ง)
เมื่ อ บริ ษ ัท แลคตาซอย จากัด ได้รับ การยอมรั บ จากผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ น ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
หลังจากนั้นคือ การที่ตราสิ นค้าคู่แข่งพยายามเข้ามาแย่งช่องทางการตลาด ทาให้บริ ษทั แลคตาซอย
จากัด ต้องคิดหากลยุทธ์เพื่อหลี กหนี และหาช่ องทางการตลาดทางอื่นจากคู่แข่งขัน นัน่ คือ การทา
กิ จกรรมการตลาดทุ กรู ปแบบ ภายใต้แคมเปญต่างๆ และใช้กลยุทธ์ ทางการสื่ อสารการตลาดทุ ก
รู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มเป้ าหมาย
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ในสภาวะที่การแข่งขันทางการตลาดมีสูงขึ้น อุตสาหกรรมนมถัว่ เหลืองเกิดการเติบโตมาก
ขึ้น ผูป้ ระกอบการก็ประสบกับสภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง จึงเกิดตราสิ นค้าในอุตสาหกรรมนม
ถัว่ เหลื องจานวนมาก ทาให้ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์รู้สึกได้ว่าไม่ จาเป็ นต้องยึดติ ดกับตรา
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง เนื่ องจากมี สิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ ตอ้ งสนองกับ ความต้องการและความพึ ง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้ใกล้เคียงกันเป็ นอย่างมาก จึงทาให้ความภักดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
ลดลง และอาจนามาซึ่ งยอดขายลดลงได้ ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารตราสิ นค้าของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด คิด
ว่าหากปล่อยให้เป็ นเช่นนี้ต่อไป ผูบ้ ริ โภคคงจะไม่นึกถึงตราสิ นค้าของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้
เป็ นอันดับ แรก ดัง นั้นผูบ้ ริ หารตราสิ นค้า บริ ษ ทั แลคตาซอย จากัด จึ ง ได้คิ ดกลยุทธ์ ข้ ึ นมาใหม่
เพื่อที่จะสร้ างความแตกต่างและความหลากหลายให้เกิ ดขึ้นกับตราสิ นค้า จึงได้มีการปรับกลยุทธ์
การสื่ อสารการตลาด โดยการทาตลาดเชิ งรุ กมากขึ้น ซึ่ งกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดบริ ษทั แลคตา
ซอย จากัด ใช้และประสบความสาเร็ จ โดยสามารถรั กษาตาแหน่ งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลื องไว้ มา
จนถึงปั จจุบนั คือ การใช้กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เจาะกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน และ
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
จึงสรุ ปได้ว่าการสร้ างตราสิ นค้าผ่านการสื่ อสารการตลาด เป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ ที่นักการ
ตลาดจานวนมากหันมาให้ความสาคัญ และพยายามค้นหาวิธี และกลยุทธ์ในการสร้างตราสิ นค้าให้
มีความแข็งแกร่ งและสามารถครองใจผูบ้ ริ โภค โดยความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารกับการตลาด
จะมองที่องค์ประกอบของการสื่ อสาร กล่าวได้วา่ เจ้าของตราสิ นค้า ที่เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการส่ งสาร
โดยผ่านนักการตลาดที่เป็ นเป็ นผูส้ ่ งสาร (Source/Sender) ส่ วนคุณสมบัติของตราสิ นค้าในด้านของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ได้แก่ สารหรื อเนื้ อหาข่าวสาร (Message) จะทา
การส่ งข้อมูลข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด เช่ น ข้อมูลของตราสิ นค้าที่เพิ่งเปิ ดใหม่ ข้อมูลของ
ตราสิ นค้าที่จดั รายการส่ งเสริ มการขาย หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จาหน่ายสิ นค้า เป็ นต้น โดยอาศัย
ช่ อ งทางการสื่ อสาร (Channel) ถึ ง ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย และส่ ง ผ่า นทางสื่ อ ต่ า งๆ (Media) ได้แ ก่
โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต และสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น รวมถึ งการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารตลาด
รู ปแบบต่า งๆ เช่ น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดเชิ งกิ จกรรม
การตลาดออนไลน์ และการเป็ นผูส้ นับสนุ น เป็ นต้น โดยส่ งผ่านไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ซึ่ งก็
คือผูร้ ับสาร (Receiver) นัน่ เอง และเมื่อผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รับข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด
แล้ว ก็จะส่ งปฏิกิริยาตอบกลับมาในรู ปแบบของการตอบสนองต่างๆ ที่มีกระบวนการตัดสิ นใจ และ
นามาซึ่ งความพึงพอใจของพฤติกรรมของผูร้ ับสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางด้านจิตวิทยา รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และค่านิ ยมของแต่
ละคน การที่ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ และมีพฤติกรรมต่อความพึงพอใจภายหลังจากการรับรู ้ข่าวสาร
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การสื่ อสารการตลาดนั้น คือ ปฏิ กิริยาตอบสนองที่สะท้อนกลับ (Feedback) ไปยังผูส้ ่ งสารซึ่ งเป็ น
เจ้า ของตราสิ น ค้า จากนั้น จึ ง น าผลมาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จสู งสุ ด และเจ้าของตราสิ นค้า รวมถึ งนักการตลาดช่วยกันคิดพัฒนาช่องทางการสื่ อสาร
(Channel) สื่ อต่างๆ (Media) และนามาซึ่ งสร้างการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication)
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ต่ อ พฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ าหมาย และมี ก ารวางแผนการสื่ อ สารการตลาด
(Marketing Communications Plan) ในการผสมผสานเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดร่ วมกัน โดยทุกการ
สื่ อสารจะมุ่งหวังไปที่ตราสิ นค้าพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายร่ วมด้วย นี่
คือคุณลักษณะของการสื่ อสารการตลาดที่นกั การตลาดส่ วนใหญ่นิยมใช้ในปั จจุบนั เป็ นกลยุทธ์หลัก
ในการบริ หารจัดการเพื่อเป้ าหมายในการสร้ างการรั บรู ้ ข่าวสารต่อตราสิ นค้า ที่ นามาซึ่ งความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาด และทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าในระยะยาว
อีกด้วย ทั้งนี้ การเกิดความภักดี ต่อตราสิ นค้าได้น้ นั ผูบ้ ริ โภคต้องมีความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหนึ่ ง
ไม่ ว่า จะเกิ ดจากความเชื่ อ มัน่ หรื อการนึ ก ถึ ง ผูบ้ ริ โภค และเกิ ดการซื้ อซ้ า ต่ อเนื่ องตลอดมา ใน
ปั จจุบนั เกิ ดความหลากหลายในตราสิ นค้า ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดมากมายเพื่อ
ดึ ง ดู ด ใจให้ ผู ้บ ริ โ ภคเปลี่ ย นหรื อ หั น ไปใช้ สิ น ค้า ตราใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ การสื่ อ สารการตลาดมี
ความส าคัญเป็ นย่า งยิ่ง และมี ค วามสั ม พันธ์ โดยตรงกับ การรั บ รู ้ ข่ า วสารและความพึ ง พอใจต่ อ
ข่าวสารของผูบ้ ริ โภค ที่จะส่ งผลให้เกิ ดความภักดีต่อตราสิ นค้า จึงเป็ นที่มาของการศึกษาการรับรู้
ข่ า วสารและความพึ ง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดตราสิ นค้า แลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
1.2.3 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
1.2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
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1.3 ปัญหานาการวิจัย
1.3.1 ลักษณะทางประชากรที่ ต่างกันมี การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันอย่างไร
1.3.2 ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่า งกันมี ค วามพึ งพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันอย่างไร
1.3.3 การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยอย่างไร

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับผูท้ ี่มีความสนใจในการรับรู ้ข่าวสาร
และความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า ในการนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตราสิ นค้านั้นๆ ได้

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ด้ านเนือ้ หา
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ในช่วงระยะเวลาที่มีการครองตัวเป็ นผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลืองอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั แลค
ตาซอย จากัด
1.5.2 ด้ านระยะเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม 2554 – ธันวาคม 2557 และศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารและความ
พึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.5.3 ด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
โดยศึ ก ษาประชาชนทั่ว ไปที่ เ คยบริ โภคนมถั่ว เหลื อ งแลคตาซอยที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย” ผูศ้ ึ ก ษาได้นาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดกรอบในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับนมถัว่ เหลือง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสิ นค้า (Brand Building)
2.4 แนวคิดการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสาร (Information Perception)
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Information Satisfaction)
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ เกีย่ วกับนมถั่วเหลือง
2.1.1 ความเป็ นมาของถั่วเหลือง
ถัว่ เหลือง มีชื่อสามัญว่า Soybean และมีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Glycine Max (L.) Merrill อยูใ่ น
วงศ์ Leguminosae วงศ์ยอ่ ย Papilionoideae เผ่า Phaseoleae สกุล Glycine Willd. สกุลย่อย Soja
(Moench) Canadian Food Inspection Agency (1996 อ้างถึงใน สถาบันวิจยั พืชไร่ , 2548) ถัว่ เหลือง
มีชื่อเรี ยกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่ น ได้แก่ ถัว่ พระเหลือง, ถัว่ แร, ถัว่ แม่ตาย, ถัว่ เหลือง (ภาค
กลาง), มะถัว่ เน่า (ภาคเหนือ), อึ่งตัว่ เต่า, เฮ็กตัว่ เต่า (จีน - แต้จิ๋ว), โซยา บีน (อังกฤษ), โซยุ (ญี่ปุ่น)
(สถาบันวิจยั พืชไร่ , 2548) ถัว่ เหลืองเป็ นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุ ษย์มากมาย เช่น ใช้เป็ นอาหารโดย
บริ โภคเป็ นถัว่ เหลื องฝั กสดหรื อบรรจุกระป๋ อง และแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ได้แก่
เต้าเจี้ยว เต้าหู้ เต้าหู้ผง เต้าฮวยผง ซี อิ้ว นมถัว่ เหลือง แป้ งถัว่ เหลือง ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสู ง ใช้
ในทางอุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันได้ เป็ นน้ ามันถัว่ เหลือง ส่ วนกากถัว่ เหลืองที่ผา่ นการสกัดน้ ามัน
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แล้วก็นาไปใช้เป็ นแหล่งโปรตีนสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์โดยการนาเมล็ดถัว่ เหลืองแปรรู ปเป็ นถัว่ เหลืองนึ่ ง (Full Fat Soy) ใช้ผสมอาหาร
สัตว์ และนอกจากนี้ ยงั ใช้สาหรับทาปุ๋ ยหรื อบารุ งดิน เนื่ องจากที่รากของถัว่ เหลืองจะมีปมซึ่ งมีเชื้ อ
แบคทีเรี ยไรโซเบียมที่สามารถดูดไนโตรเจนให้มาอยูใ่ นรู ปของสารประกอบซึ่ งพืชสามารถใช้เป็ น
ปุ๋ ยได้ (สมาคมส่ งเสริ มผูใ้ ช้วตั ถุดิบอาหารสัตว์, 2548) ในประเทศไทยพันธุ์ถวั่ เหลืองที่เกษตรกร
นิยมปลูก จะเป็ นพันธุ์ที่ผา่ นการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเรี ยบร้อยแล้ว ปั จจุบนั มีจานวน
7 พันธุ์ คือ พันธุ์ สจ.1 (SJ.1) พันธุ์ สจ.2 (SJ.2) พันธุ์ สจ.4(S.J.4) พันธุ์ สจ.5 (SJ.5) พันธุ์นครสวรรค์
4 (นว.4 : NS.4) พันธุ์เชียงใหม่ 60 (ชม.60 : CM.60) และพันธุ์สุโขทัย 1 (สท.1 : ST.1) (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2552)
ลักษณะสาคัญของถัว่ เหลื องคือ เป็ นพืชล้มลุ ก รากถัว่ เหลื องมีระบบรากแก้ว (Tap Root
System) ตามรากจะพบปม (Nodule) ซึ่ งเกิดจากแบคทีเรี ยพวก Rhizobium Japonicum เข้าไปอาศัย
อยู่ แบคที เรี ย จะได้รับ คาร์ โบไฮเดรตจากต้นถั่วเหลื อง และถั่วเหลื องก็ จะได้ไ นโตรเจนในรู ป
ไนเตรตที่แบคทีเรี ยจึงได้จากอากาศไปใช้ประโยชน์ไปใช้ต่อไป การอยู่อาศัยของแบคทีเรี ยที่ราก
เรี ยกว่า เป็ นแบบชีวสัมพันธ์ (Symbiosis) หรื อพึ่งพาอาศัยกัน
คุณค่าทางโภชนาการของถัว่ เหลื อง ถัว่ เหลื องเป็ นธัญพืชที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและมี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึ่ งปั จจุบนั อาหารและเครื่ องดื่มที่ใช้ถวั่ เหลืองเป็ นวัตถุดิบก็สามารถเลือกซื้ อ
เลือกหาได้ง่าย เป็ นแหล่งโปรตีนที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ผูท้ ี่กาลังเจริ ญเติบโต ผูท้ ี่รักษา
สุ ขภาพ ผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนัก ลดระดับคอเลสเตอรอล ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอุด
ตัน อาการภูมิแพ้ ป้ องกันโรคมะเร็ ง การควบคุมเบาหวาน ป้ องกันภาวะกระดูกเสื่ อมและหาก
รับประทานเป็ นประจาจะช่วยให้ไตทางานน้อยลง และกรองของเสี ยได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเพื่อ
เป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพของร่ างกาย การบริ โภคถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองจึงเป็ นเรื่ อง
ที่น่าสนใจอย่างยิง่ ถัว่ เหลืองนั้นราคาถูกเป็ นแหล่งของโปรตีนและไขมันที่มีคุณภาพ ซึ่ งปริ มาณของ
สารอาหารในเมล็ ดถั่วเหลื องโดยประมาณดัง แสดงในโปรตี นถั่วเหลื องมี ก รดอะมิ โนที่ จาเป็ น
สาหรับสุ ขภาพคนเราถึง 8 ชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ แต่ยงั ไม่เท่า
เทียมกับโปรตีนจากนม ไข่ หรื อเนื้ อสัตว์ ทั้งนี้ เพราะถัว่ เหลืองและถัว่ อื่นๆ ทัว่ ไปมีปริ มาณ กรดอะ
มิโนบางชนิดค่อนข้างต่า Kennedy (1995 อ้างถึงใน กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2552) คือ กรดอะมิโน
ที่มีซลั เฟอร์ เป็ นองค์ประกอบ (S-containing Amino Acids) ซึ่ งได้แก่ เมทไทโอนิน (Methionine)
และซิ สทิน (Cystine) Saidu (2005 อ้างถึงใน กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2552) ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงควร
บริ โภคจึงควรบริ โภคโปรตีนจากถัว่ เหลื องร่ วมกับโปรตีนจากแหล่ งอื่นๆ เช่ น ข้าว งา เมล็ด
ทานตะวัน เมล็ดฟักทอง มะพร้าว รวมทั้งธัญพืชอื่นๆ ที่เป็ นแหล่งของกรดอะมิโนประเภทนี้ ควบคู่
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ไปด้วย ซึ่ งเป็ นวิธีการบริ โภคของชาวมังสวิรัติโดยทัว่ ไป เพราะจะช่ วยเสริ มให้ได้ร่างกายได้รับ
กรดอะมิโนครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้ได้อาหารที่มีคุณภาพของโปรตีนดีเท่าเทียมกับโปรตีนที่ได้มา
จากเนื้อสัตว์ U.S. Department of Agriculture (2005 อ้างถึงใน กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2552)
2.1.2 นมถั่วเหลือง
ถัว่ เหลื องมี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Glycin Max (L) Merr เป็ นพืชที่ อยู่ในตระกูล
Leguminosae มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Soja Bean หรื อ Soybean เป็ นพืชตระกูลถัว่ (สกินเทคอินเตอร์
โปรดักส์ , 2555) เนื่ องจากในตัวถัว่ เหลื องมีสารอาหารต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย คาร์ โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส และวิตามิน จึงทาให้ถวั่ เหลืองมีสรรพคุณทางยาและคุณค่า
ทางอาหาร เช่น ใช้ใยอาหารที่มีในเมล็ดถัว่ เหลืองเป็ นอาหารของคนที่เป็ นโรคเบาหวานแทนการฉี ด
อินซูลิน นอกจากนี้ ในเมล็ดถัว่ เหลืองยังมีเลซิ ทิน ซึ่ งเป็ นสารบารุ งสมองช่วยเพิ่มความทรงจา และ
ลดคลอเลสเตอรอลในร่ างกายอีกด้วย Tsang (2011 อ้างถึงใน กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2552) ใน
การที่นาถัว่ เหลืองมาใช้ประโยชน์น้ นั ส่ วนใหญ่มกั แปรรู ปถัว่ เหลืองเป็ นนมถัว่ เหลือง เต้าหู้ เต้าเจี้ยว
และขนมหวานจาพวกเต้าส่ วน ซึ่ งล้วนแต่เป็ นอาหารหรื อส่ วนประกอบในอาหารที่คนส่ วนใหญ่
รู ้จกั เป็ นอย่างดี แต่ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาการแปรรู ปถัว่ เหลื องให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีความแปลก
ใหม่มากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 198 พ.ศ. 2543 นิ ยามไว้ว่า น้ านมถัว่ เหลื อง
หมายถึ ง ของเหลวที่ได้จากถัว่ เหลื องหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของถัว่ เหลือง และอาจผสมวัตถุอื่นที่มี
คุณค่าทางอาหารด้วยหรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึ งน้ านมถัว่ เหลืองชนิ ดเข้มข้นที่ตอ้ งเจือ
จางก่อนบริ โภคและน้ านมถัว่ เหลืองชนิ ดแห้งที่ตอ้ งละลายก่อนที่จะบริ โภค บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ
จากัด (2543 อ้างถึงใน ศิวะ กาญจน์อร่ ามกุล, 2549) นมถัว่ เหลืองสามารถแบ่งออกตามลักษณะการ
ผลิต ได้ดงั นี้
1) นมถัว่ เหลื องพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk) หมายถึ งน้ านมถัว่ เหลืองที่ผา่ น
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ากว่า 63 องศาเซลเซี ยส ในเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที หรื อทาให้ร้อนไม่
ต่ากว่า 72 องศา ไม่นอ้ ยกว่า 16 วินาที แล้วทาให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาหรื อต่ากว่า ไม่วา่ จะ
ผ่านกรรมวิธีทานมให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน (Homogenization) หรื อไม่ เนื่ องจากการพาสเจอไรซ์เป็ น
วิธี ก ารถนอมอาหารโดยใช้ค วามร้ อนไม่สู ง มาก มุ่ง ท าลายแบคที เรี ยพวกที่ ไ ม่ สร้ า งสปอร์ และ
ก่อให้เกิดโรคกับมนุ ษย์ (Pathogenic Bacteria) ส่ วนจุลินทรี ยอ์ ื่นๆ ที่ทนความร้อนของการพาสเจอ
ไรซ์จะทาให้อาหารเสี ยได้ ดังนั้นนมชนิ ดนี้ จะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศา มีอายุประมาณ
10 วัน ส่ วนใหญ่บรรจุในขวดแก้ว
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2) นมถัว่ เหลื องยูเอชที (Ultra High Temperature) หมายถึงนมถัว่ เหลื องที่ผา่ น
กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสู งมาก คือ ไม่ต่ากว่า 133 องศาเซลเซี ยส ไม่นอ้ ยว่า 1 วินาที โดยผ่าน
กรรมวิธีการทานมให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน แล้วลดความร้ อนเหลื อ 70 องศา และ 20 องศา ตามลาดับ
จากนั้นบรรจุลงในภาชนะภายใต้ภาวะที่ปราศจากเชื้ อ (Aseptic Packaging) เพื่อปิ ดกั้นการซึ มผ่าน
ของอากาศ แสงสว่าง ความชื้น และเชื้อโรค
ในทางอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการยูเอชทีเป็ นการสเตอริ ไลซ์ (Sterilize) อย่างหนึ่ ง
ซึ่ ง เป็ นการให้ค วามร้ อนที่ เพี ย งพอที่ จ ะท าลายจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ท าให้อาหารเสี ย และท าให้ผูบ้ ริ โภค
ปลอดภัย เมื่ อบริ โภคอาหารนั้นภายใต้สภาวะการเก็บรั กษา และขนถ่ ายในสภาวะปกติ ปริ มาณ
ความร้อนที่ใช้ในระดับนี้ เรี ยกว่า Commercial Sterilization อาหารที่ได้จากการสเตอริ ไลซ์ถือได้วา่
เป็ นอาหารที่ปลอดเชื้ อ (Commercial Sterilized Feed) สามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 6 เดือน
โดยไม่ ต้อ งเก็ บ ในตู ้เ ย็ น (มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ . คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร. ภาควิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 2543) ซึ่ งเหมาะสมกับประเทศในเขตร้อน เช่นประเทศไทย
ส่ วนใหญ่บรรจุในกล่อง
นมถัว่ เหลือง หรื อน้ าเต้าหู ้เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้จากการสกัดโปรตีนจากถัว่ เหลื องโดยใช้น้ า
การผลิตและบริ โภคนมถัว่ เหลืองเริ่ มจากประเทศจีนและแพร่ หลายไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
ในแถบตะวันออกเฉี ยงใต้ นมถัว่ เหลืองเป็ นเครื่ องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เป็ นแหล่งของ
โปรตีนจากถัว่ เหลือง และมีราคาถูก สามารถเป็ นเครื่ องดื่มเสริ มอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผูบ้ ริ โภค
โดยปกตินมถัว่ เหลื องจะมีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 1.5 - 3.0 โดยมีปริ มาณกรดอะมิโนที่จาเป็ น
ใกล้เคียงกับนมวัว ยกเว้นเมทไทโอนี น (Methionine) ที่มีอยูน่ ้อย นมถัว่ เหลืองได้รับความนิ ยม
ใกล้เคียงกับนมวัวเป็ นแหล่งของอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกาย ไม่มีแลคโตสและคอเลสเตอรอล และมี
สตาร์ ชอยูน่ อ้ ย ถัว่ เหลืองที่เตรี ยมจากถัว่ ต่อน้ า เท่ากับ 1:8 โดยน้ าหนักจะได้โปรตีนใกล้เคียงกับ
นมวัว คือ ดื่มนมถัว่ เหลือง 1 แก้ว (200-250 มิลลิลิตร) จะได้โปรตีนประมาณ 6 กรัม (นมวัว 1 แก้ว
จะได้โปรตีน ประมาณ 7 กรัม) (มหาวิทยาลัยมหิ ดล. สถาบันวิจยั โภชนาการ, 2547) โดยมีข้ นั ตอน
การทาน้ านมถัว่ เหลือง ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ถัว่ เหลืองทั้งเมล็ด
ทาความสะอาดและคัดเลือก
แช่น้ าให้เมล็ดนิ่ม
บดให้ละเอียดและเติมน้ าตามส่ วน
ต้มให้สุก
กรองแยกเนื้ อออกจากน้ านม ส่ วนน้ านมถัว่ เหลืองนามาปรุ งแต่งรส
ด้วยน้ าตาล เกลือ น้ ามันพืช และเมไทโอนีน
ทาให้เป็ นเนื้อเดียวกันที่ความดัน 3,000 PSI
บรรจุขวดหรื อกระป๋ อง
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสู งที่ 120 องศาเซลเซียส
ทาให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
นาออกจาหน่ายได้
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการทาน้ านมถัว่ เหลือง
แหล่งทีม่ า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . คณะอุตสาหกรรมเกษตร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร, 2543.
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2.1.2.1 ส่ วนแบ่งตลาดนมถัว่ เหลือง
ตารางที่ 2.1 มูลค่าของตลาดนมถัว่ เหลือง

ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มูลค่ าตลาดของตลาดนมถั่วเหลือง
มูลค่ าตลาด (ล้านบาท)
7,600
8,500
8,800
11,000
12,500
14,625

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ จากัด, 2556ค.
จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าตลาดนมถัว่ เหลืองในประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จากปี 2552 มีมูลค่าตลาด 7,600 ล้านบาท ขึ้นเป็ น 14,625 ล้านบาท ในปี 2557
ดีน่า 25.7 %
อืน่ ๆ 0.8%

อื่นๆ
ดีน่า
แลคตาซอย
ไวตามิลค์
แลคตาซอย 55.3 %
ไวตามิล้ ค์ 18.2%

ภาพที่ 2.2 ส่ วนแบ่งการตลาดของตลาดนมถัว่ เหลืองปี 2557
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตเธี ยร์ จากัด, 2557ข.
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จากภาพที่ 2.2 พบว่า ส่ วนแบ่งการตลาดของนมถัว่ เหลืองปี 2557 นมถัว่ เหลืองยี่ห้อแลคตา
ซอยมีส่วนแบ่งการตลาดสู งที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ดีน่า ร้ อยละ 25.7 ไวตามิ้ลค์
ร้อยละ 18.2 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.8 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 รายชื่อผูป้ ระกอบการในตลาดนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่ม
รายชื่ อผู้ประกอบการในตลาดนมถั่วเหลือง
บริษัท
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด
บริ ษทั กรี นสปอต (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั กรี นสปอต (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟอนเทียร่ า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กู๊ดเซิ ร์ฟ จากัด

ตราสิ นค้ า
แลคตาซอย
ไวตามิ้ลค์
วีซอย
ดีน่า
แอนลีน
โฮมซอย
มิว

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตอินโฟ จากัด, 2556ข.
จากตารางที่ 2.2 แสดงบริ ษทั ที่ผลิตนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มรายใหญ่ในตลาด 7 บริ ษทั พร้อม
ทั้งแสดงตราสิ นค้าที่แต่ละบริ ษทั ผลิต
2.1.2.2 ข้อดีและข้อเสี ยของการดื่มนมถัว่ เหลือง
จันทร์ เพ็ญ บุญนะ, รัตนา ปั ณณัตยารักษ์, วิชชุดา กันธา, ศิรสิ ทธิ์ ชัยเมืองเขียว
และนพพล เล็กสวัสดิ์ (2556) ได้กล่าวถึง ข้อดีและข้อเสี ยของการดื่มนมถัว่ เหลือง คือ ถัว่ เหลืองมี
โปรตีนสู ง ถัว่ เหลืองจึงเป็ นแหล่งโปรตีนสาหรับผูท้ ี่ไม่บริ โภคเนื้ อสัตว์ เพราะถัว่ เหลืองมีคุณค่าทาง
โภชนาการใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ ถ้าเราบริ โภคถัว่ เหลืองในปริ มาณที่สูงมากพอร่ างกายก็จะ
ได้รับโปรตี นเพียงพอกับความต้องการได้ ในน้ านมถัว่ เหลื องนั้นมี ท้ งั คาร์ โบไฮเดรตเชิ งซ้อน
(Carbohydrate) และโปรตีน (Protein) ที่ ไม่เป็ นไขมันอิ่มตัวสายโมเลกุลยาวแบบเนื้ อสัตว์ มี
แคลเซี ยม (Calcium) ในสัดส่ วนที่ไม่มากเกิ นกว่าแมกนี เซี ยม (Magnesium) ในแบบน้ านมวัว
รวมทั้งมี วิตามิ นแร่ ธาตุ ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะฮอร์ โมนที่มาจากพื ช คือ ไอโซฟลาโวน
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(Isoflavones) ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Estrogen Hormones) ที่ช่วยในการดูดซึ มแคลเซี ยม
บรรเทาภาวะกระดูกพรุ น และช่วยป้ องกันมะเร็ งเต้านมในเพศหญิง และมะเร็ งต่อมลูกหมากในเพศ
ชายได้ ในน้ านมถัว่ เหลื องนั้นจะไม่มีน้ าตาลแลกโตส (Lactose) และกรดอะมิโนเคซี น (Casein)
เหมือนในน้ านมวัว จึงทาให้คนที่แพ้น้ านมวัวสามารถดื่มได้โดยที่ไม่มีอาการท้องเสี ย
1) ข้อดีของการดื่มน้ านมถัว่ เหลือง
(1) ในน้ านมถัว่ เหลืองมีฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Hormone Estrogen)
ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนที่ เกี่ ย วกับ เพศหญิ งจะทาให้ผูห้ ญิงมี ผิวพรรณดี โดยเฉพาะผูห้ ญิ งวัย ใกล้หมด
ประจาเดือน
(2) น้ านมถัว่ เหลืองเหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการลดความอ้วน หรื อผูท้ ี่กลัว
อ้วนได้
(3) การดื่มน้ านมถัว่ เหลืองจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจน ทา
ให้โอกาสที่จะเกิดอาการผิดปกติต่างๆ ในวัยใกล้หมดประจาเดือนของผูห้ ญิงลดน้อยลง ปริ มาณที่
เหมาะสมสาหรับการดื่มน้ านมถัว่ เหลือง คือ วันละหนึ่ งแก้ว และหากจะให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดควร
ดื่มในเวลาที่ทอ้ งว่าง คือ ก่อนหรื อหลังอาหารประมาณ 2 ชัว่ โมง เพราะในน้ านมถัว่ เหลืองจะมีไฟ
เบอร์ ชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงมาก ฉะนั้นถ้ากินพร้อมมื้ออาหารจะทาให้การย่อยและการดูดซึ ม
สารอาหารในมื้อนั้นๆ ลดต่าลง
(4) ในถัว่ เหลืองนั้นประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่ปราศจาก
คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
(5) โ ป ร ตี น ใ น ถั่ ว เ ห ลื อ ง นั้ น จ ะ ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ล ด ร ะ ดั บ
คอเลสเตอรอล และระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีกบั สุ ขภาพ ที่เรี ยกว่า แอลดีแอลคอเลสเตอรอล
(LDL Cholesterol) รวมทั้งช่วยลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในเลือด ตลอดจนยับยั้ง
การเกิดไขมันต่างๆ ที่จะไปอุดตันในหลอดเลือด ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ
(6) ในน้ านมถัว่ เหลืองจะมีสารต้านอนุ มูลอิสระที่เรี ยกว่า ไอโซฟลา
โวน ในปริ มาณที่สูง ซึ่ งสารอาหารนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยบารุ งกระดูกและการช่วยชะลอวัย ซึ่ ง
มีหลักฐานงานวิจยั จาก Molecular Nutrition and Food Research ปี พ.ศ. 2554 ที่ได้ทาการค้นพบ
พบว่า ไอโซฟลาโวน จากถัว่ เหลืองนั้นมีคุณสมบัติป้องกันและต้านทานเซลล์มะเร็ ง โดยเฉพาะใน
กลุ่มของมะเร็ งเต้านมและมะเร็ งต่อมลูกหมาก และเนื่ องจากในน้ านมถัว่ เหลื องมีสารต้านอนุ มูล
อิสระและวิตามินอี (Vitamin E) จากคุณสมบัติท้ งั สองที่กล่าวมาข้างต้น จึงเชื่ อว่าถัว่ เหลืองสามารถ
ต้านโรคมะเร็ งไปได้ในตัวเช่นกัน
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(7) ในน้ านมถัว่ เหลื องนั้น จะมีสารอาหารต่างๆ ที่สามารถป้ องกัน
การเกิดของโรคกระดูกพรุ น โรคหัวใจ ล้มเหลว โรคท้องผูก และยังสามารถลดความเสี่ ยงของการ
เกิดมะเร็ งในลาไส้และโรคริ ดสี ดวงได้
(8) น้ า นมถั่ว เหลื อ งมี ส ารอาหารที่ ส ามารถช่ ว ยเพิ่ ม มวลกระดู ก
(Bone Mass) ให้หนาแน่นขึ้น โดยช่วยลดการละลายปริ มาณแคลเซี ยมออกจากกระดูก
(9) ฤทธิ์ ของฮอร์ โมนในถั่ว เหลื อ งที่ เรี ย กว่า ไฟโตเอสโตรเจน
(Phytoestrogen) นั้น เป็ นฤทธิ์ ต่ามาก ไม่มีผลข้างเคียงอื่นๆ เหมือนเช่น ยาคุมกาเนิด จากการทดลอง
พบว่ามีฤทธิ์ ต่ากว่าฮอร์ โมน เอสตร้าไดออล (Estradiol) ในยาคุมกาเนิดถึง 1,000 เท่า
2) ข้อเสี ยของน้ านมถัว่ เหลือง
(1) การกิ นโปรตีนถัว่ เหลื องผง 30 มิลลิลิตร เป็ นประจาทุกวัน
สามารถทาให้เกิ ดความผิดปกติ ที่เต้านมได้ จากฤทธิ์ ของฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Phytoestrogen)
กล่าวคือ ฮอร์ โมนนี้ที่มีในถัว่ เหลืองจะขัดขวางการทางานของต่อมไร้ท่อ และมีแนวโน้มที่จะทาให้
เป็ นหมัน รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดมะเร็ งเต้านมในผูห้ ญิง โดยผลของโปรตีนถัว่ เหลืองในผูห้ ญิงก่อน
วัยทองและวัยทอง พบว่า โปรตีนถัว่ เหลืองทาให้มีการสร้างน้ านมที่ผิดปกติ ทาเนื้ อเยื่อเต้านมหนา
ตัวขึ้น และทาให้ระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจนอีไดออล (Ediol Estrogen Hormones) ในเลือดนั้นเพิ่ม
มากขึ้น
(2) ในสัตว์ที่ต้ งั ครรภ์ ถ้าให้เลี้ยงด้วยโปรตีนถัว่ เหลือง อาจทาให้ลูก
ของสั ตว์เหล่ า นั้น มี อวัย วะเพศที่ ผิด ปกติ และอาจท าให้เ กิ ดกลุ่ ม อาการเอสโตรเจนซิ นโดรม
(Estrogen Syndrome) โดยเพิม่ โอกาสที่จะเป็ นโรคอันตรายต่อไปนี้ เช่น โรคต่อมไธรอยด์ (Thyroid
Disease) โรคกระดูกผุ โรคถุงน้ าดี โรคมะเร็ ง เป็ นหมัน และโรคหัวใจ เป็ นต้น
(3) โ ป ร ตี น ใ น ถั่ ว เ ห ลื อ ง จ ะ มี ส า ร ต้ า น ไ ธ ร อ ย ด์ ฮ อ ร์ โ ม น
(Thyroidhormomes) คือ ไอโซฟลาโวน ที่ประกอบด้วย เจนีสทีนและเดคซีน
(4) ในน้ า นมถั่ว เหลื อ งไม่ เ หมาะสมที่ จ ะให้ ผู ้ช ายดื่ ม ทุ ก ๆ วัน
เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจน ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนเพศหญิงให้กบั ผูช้ ายในปริ มาณ
มากเกิ นความต้องการจะส่ ง ผลต่ อการทางานของฮอร์ โมนเพศชาย ท าให้ส ามารถผลิ ตอสุ จิไ ด้
น้อยลงและมีลูกยาก
(5) มีการศึกษาการทางานของต่อมไธรอยด์ในคนที่กินถัว่ เหลื อง
พบว่า ต่อมไธรอยด์จะถูกกดการทางาน และมีลกั ษณะคอพอกในหลายงานวิจยั
(6) กระบวนการผลิ ตโปรตีนถัว่ เหลื อง ทาให้เกิ ดสารพิษที่เรี ยกว่า
ไลซิโนอะลานิน (Lysinoalanine) และสารก่อมะเร็ งชื่อว่า ไนโตรซามีน (Nitrosamines)
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(7) สาหรับการดื่ มน้ านมถัว่ เหลื องในเด็กนั้น ควรดื่ มครั้งละ 200
มิลลิลิตร และควรอุ่นนมถัว่ เหลื องเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 นาทีก่อนให้เด็กดื่มนม เพราะน้ านมถัว่
เหลืองที่ไม่อุ่นอาจเป็ นพิษได้
(8) ถัว่ เหลืองมีสารที่ทาให้โปรตีนจับตัวกันเป็ นก้อน หรื อที่เรี ยกว่า
เฮมอะกลูทินิน (Hem Agglutinin) ส่ งผลให้เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวจับกันเป็ นก้อน เป็ นเหตุ
ให้ประสิ ทธิภาพการทางานของเม็ดเลือดในร่ างกายสู ญเสี ยไป
(9) ถัว่ เหลืองมีสารไอโซฟลาโวน งานวิจยั ในหนู พบว่า หนูที่กินถัว่
เหลื องสกัดแล้วหนูจะเข้าสู่ ช่วงวัยรุ่ นเร็ วกว่าปกติ อาจส่ งผลให้เด็กที่กินน้ านมถัว่ เหลืองนั้นเข้าสู่
ความเป็ นหญิงและชายในอนาคตอย่างรวดเร็ ว (วิชฌานัม, 2555)
(10) ผูบ้ ริ โภคอาจรับความเสี่ ยงจากสารเหล่านี้ ในถัว่ เหลือง โดยถัว่
เหลืองร้อยละ 90 เป็ นพืชปรับแต่งพันธุ กรรมหรื อเรี ยกว่า พืชจีเอ็มโอ (GMO) และอาจทาให้มีการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีต่างๆ ในการบวนการสกัดผงถัว่ เหลือง รวมทั้งมีการใส่ ผงชูรสเพื่อขจัดกลิ่นถัว่
เหลืองอีกด้วย (วิชฌานัม, 2555) น้ านมวัว เป็ นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง ซึ่ งประกอบด้วย
สารอาหารต่างๆหลายชนิ ดที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย สารอาหารที่สาคัญในนม คือ โปรตีนที่มี
คุณภาพสู ง เพราะประกอบด้วยกรดอะมิโนในปริ มาณที่เหมาะสม และไขมันในน้ านมประกอบด้วย
กรดไขมันที่จาเป็ นต่อร่ างกาย อีกทั้งมีลกั ษณะเป็ นหยดเล็กๆ ทาให้ยอ่ ยง่าย ส่ วนคาร์ โบไฮเดรตที่อยู่
ในรู ปน้ าตาลแลกโตสนั้นสามารถช่ วยการดู ดซึ มเกลื อแร่ โดยเฉพาะแคลเซี ยม (Calcium) และ
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ซึ่ งเป็ นเกลือแร่ ที่พบมากในนม ซึ่ งเกลื อแร่ ท้ งั สองยังจาเป็ นในการช่วย
เสริ มสร้างกระดูกและฟั น นอกจากนี้ ในน้ านมวัวนั้นยังประกอบไปด้วยวิตามินเอ (Vitamin A)
วิตามินบี1 (Vitamin B1) วิตามินบี2 (Vitamin B2) ไนอาซี น (Niacin) วิตามินซี (Vitamin C) และ
วิตามินดี (Vitamin D) ซึ่ งสัดส่ วนของวิตามินเหล่านี้ จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั การกินอาหารของวัว
ถ้าวัวกินอาหารที่มีสารคาโรตีน (Carotene) สู งจะทาให้มีวติ ามินเอในปริ มาณสู งที่สุด ส่ วนวิตามินบี
1 วิตามินบี2 และไนอาซี น จะมีในปริ มาณพอสมควร ในขณะที่วิตามินซี และวิตามินดี จะมีปริ มาณ
น้อยที่สุด โดยในธรรมชาติน้ านมวัวหนึ่งถ้วยตวง (ประมาณ 250 กรัม) จะมีโปรตีน 8 กรัม ไขมัน 8
กรัม แคลเซียม 280 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 245 มิลลิกรัม น้ าตาลแลกโตส 10 กรัม วิตามินเอ 336 I.U.
(International Unit) วิตามินบี1 เท่ากับ 84 มิลลิกรัม วิตามินบี2 เท่ากับ 360 มิลลิกรัม และไนอาซี น
240 มิลลิกรัม คณพล วิจกั ษนุกูล และอสัมภินพงศ์ ฉัตราคม (2556) ซึ่ งน้ านมวัวที่จาหน่ายออกสู่
ตลาดนั้นจะพบว่ามีท้ งั แบบน้ านมพาสเจอไรส์ (Pasteurize) และน้ านมสเตอริ ไลส์ (Sterilize) ผสม
กลิ่นรสต่างๆ และบรรจุในภาชนะหลายรู ปแบบ
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.2.1 ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demography หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทั้งนี้ เพราะคา
ว่า “Demo” หมายถึง “People” ซึ่ งแปลว่า “ประชาชน” หรื อ “ประชากร” ส่ วนคาว่า “Graphy”
หมายถึง “Writing Up” หรื อ “Description” ซึ่ งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น การศึกษาหรื อศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่ องขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและ
การเปลี่ยนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพันธ์กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554)ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎีที่ใช้หลักการ
ของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่วา่ คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ
Defleur and Bell-Rokeaoh (1996 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ที่อธิ บายว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากรซึ่ งลักษณะเหล่านี้ สามารถ
อธิ บายเป็ นกลุ่มๆ ได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่
อยูใ่ นลาดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสาร ในแบบเดียวกัน และ
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี ได้รับการพัฒนา
จากแนวความคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรื อทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) ในสมัยก่อน และได้นามาประยุกต์ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า ผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า ผูร้ ับสารที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างๆ ร่ วมกันย่อมจะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน และยังได้อธิ บายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่ งแตกต่างกันใน
แต่ละคน คุ ณสมบัติเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารในการทาการสื่ อสาร อย่างไรก็ตามในการ
สื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ กันนั้น จานวนของผูร้ ับสารก็มีปริ มาณแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์
ผูร้ ับสารที่มีจานวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหา หรื อมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผรู ้ ับสารที่มี
จานวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจานวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผรู้ ับสารทุกคนได้ แต่ใน
การวิเคราะห์คนจานวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผรู ้ ับสารแต่ละคนได้ เพราะมีผรู้ ับสารจานวน
มากเกิ นไป นอกจากนี้ ผสู ้ ่ งสารยังไม่รู้จกั ผูร้ ับสารแต่ละคนด้วย ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการ
วิเคราะห์ผรู ้ ับสารที่ประกอบไปด้วยคนจานวนมากก็คือ การจาแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่มๆ ตาม
ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
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เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็ นต้น ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่มีผลต่อการ
รับรู้ การตีความ และการเข้าใจในการสื่ อสารทั้งสิ้ น
1) เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรี ระ ความถนัด สภาวะทาง
จิตใจอารมณ์ จากงานวิจยั ทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็ นถึ งความแตกต่างอย่างมากใน
เรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กาหนดบทบาท และกิจกรรม
ของคนสองทั้งเพศไว้แตกต่างกัน
2) อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งต่อพฤติกรรมการสื่ อสารของ
มนุ ษย์เนื่ องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกเกี่ ยวกับความมี ประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่างๆ ของบุคคล ดังคากล่ าวที่ว่าผูใ้ หญ่อาบน้ าร้ อนมาก่อน เกิ ดมาหลายฝน หรื อเรี ยกคนที่มี
ประสบการณ์ นอ้ ยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซื น เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นเครื่ องบ่งชี้ หรื อแสดง
ความคิดความเชื่ อลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคล คนเราโดยทัว่ ไปเมื่อ
อายุเพิ่มขึ้น ประสบการณ์ สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้ น วิธีคิดและสิ่ งที่สนใจก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
3) การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู้ เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มี
อิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร การที่คนได้รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกันจึงย่อมมีความรู ้สึกนึ กคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน คนทัว่ ๆ ไปมักจะ
สนใจหรื อยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นสาคัญ และบุคคลมักมีลกั ษณะบางประการที่
แสดงหรื อบ่งชี้ ถึงพื้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็ นสถาบัน
ที่อบรมกล่อมเกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้านครู ผสู ้ อนก็มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดของผูเ้ รี ยน โดยการสอดแทรกความรู ้สึกนึ กคิดของตัวให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ น
ตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรรของผูร้ ับ
4) สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้แก่ เชื้ อ
ชาติและชาติพนั ธุ์ ถิ่ นฐาน ภูมิลาเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชี พ รายได้และฐานะทางการเงิน
ปั จจัยเหล่านี้มีอิทธิ พลอย่างสาคัญต่อผูร้ ับ ซึ่ งในการวิจยั ทางด้านนิ เทศศาสตร์ ได้ช้ ี ให้เห็นว่าสถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของผูร้ ับสารมีอิทธิ พลอย่างสาคัญต่อปฏิ กิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร
และสารสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้คนมีวฒั นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน
มีทศั นคติ ค่านิยม และเป้ าหมายที่ต่างกัน
5) ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งของผูร้ ับสาร
ที่มีอิทธิ พลต่อตัวผูร้ ับสาร ทั้งทางด้านทัศนคติ ค่านิ ยม และพฤติกรรม โดยศาสนาได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับและกิจกรรมต่างๆ ในชี วิตคนตลอดทั้งชี วิต Childs (n.d. อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,
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2546) ได้สรุ ปถึงอิทธิ พลของศาสนาที่มีต่อบุคคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นศีลธรรม คุณธรรม ความเชื่อ
ทางจรรยาของบุคคล ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจปั จจัยทางด้านประชากรนั้นยังมีลกั ษณะอื่นๆ
อีก ซึ่ งสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อทาความรู ้จกั กับการสื่ อสารได้ โดยอยูภ่ ายใต้แนวความคิดที่วา่ ถ้า
บุคคลมีปัจจัยเหล่านั้นแตกต่างกันความคิด และการกระทาก็มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่ ง
แนวความคิดนี้สามารถนาไปใช้อธิ บายปั จจัยของประชากรด้านอื่นๆ ได้
สาหรับการศึกษาเรื่ องการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้า แลคตาซอยได้น าแนวคิ ด และองค์ป ระกอบต่ า งๆ ทางประชากรศาสตร์ เป็ นแนวทางใน
การศึกษาปั จจัยของประชากรทางด้านประชากรศาสตร์ ต่างๆ ส่ งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างตราสิ นค้ า (Brand Building)
2.3.1 ความหมายของตราสิ นค้ า
ตราสิ นค้า (Brand) คือชื่ อ (Name) คา (Term) เครื่ องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol)
แบบ (Design) หรื อการประสมของสิ่ งที่กล่าวมาเพื่อแสดงบ่งบอกผลิ ตภัณฑ์ของผูข้ ายและทาให้
แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547) “ชื่อตราสิ นค้าหรื อยี่ห้อ” (Brand
Name) เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของตราสิ น ค้า ที่ ส ามารถพูด ออกมาเป็ นภาษาพูด หรื ออ่ า นออกเสี ย งได้
ประกอบด้วยตัวอักษร (เช่น YWCA, YMCA, BMW ABAC ฯ) หรื อเป็ นคาพูด (Toyota, กาแฟเขา
ช่อง) และเป็ นตัวเลข (7-Eleven) สาหรับสภาพแวดล้อมของตราสิ นค้าที่ไม่สามารถเปล่งออกมาเป็ น
เสี ยงได้แต่สามารถรับทราบก็จะเรี ยกกันว่า “ตราเครื่ องหมาย” (Brand Mark) ดังเช่นเครื่ องหมาย
Mercedes-Benz เป็ นต้น ในส่ วนของ “สัญลักษณ์” (Logo) นั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของตราสิ นค้าที่อาจจะ
เป็ นชื่อตราสิ นค้าหรื อตราเครื่ องหมายหรื อทั้งหมดรวมกันที่ใช้ในการโฆษณา ตัวอย่างเช่น เราจะชิ น
กับ โลโก้เ บี ย ร์ สิ ง ห์ (รู ป สิ ง ห์ ไ ทยโบราณ) เบี ย ร์ ช้ า ง (รู ป ช้ า ง) ส าหรั บ “เครื่ อ งหมายการค้า ”
(Trademark) หมายถึ ง คา (ตัวหนังสื อ) ตราสิ นค้า หรื อเครื่ องหมายสิ นค้าที่ผูท้ าการค้านาไปจด
ทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้มีการคุม้ ครองและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูเ้ จ้าของผูจ้ ด
ทะเบียน
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กา (The American Market Association, n.d. as cited in
Kotler, 2009) ได้ให้คานิ ยามความหมายของคาว่า ตราสิ นค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ รายละเอียด
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ หรื อการออกแบบ ที่ระบุวา่ สิ นค้าและบริ การของผูข้ ายรายใดรายหนึ่ งหรื อ
กลุ่มของผูข้ าย เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้น ตราสิ นค้าจึงบ่งบอกถึงตัวผูข้ ายหรื อ
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ผูผ้ ลิตภายใต้กฎหมาย ซึ่ งผูข้ ายได้รับสิ ทธิ ผกู ขาดให้เป็ นผูใ้ ช้ชื่อตราสิ นค้าแต่ผเู ้ ดียวตลอดกาลภายใต้
กฎหมายเครื่ องหมายการค้า ผูข้ ายจึงมีสิทธิ ใช้ตราสิ นค้าของผูข้ ายได้ตลอดไป ซึ่ งต่างจากสิ ทธิ บตั ร
หรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี ก าหนดอายุก ารใช้ และตราสิ นค้าในอุ ด มคติ จึ งต้อ งมี คุณ ลัก ษณะเฉพาะตัว
เลียนแบบได้ยาก จึงจะเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน ให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นๆ Barrney, 2003; Grant, 2002; Hall, 1992 (อ้างถึงใน อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และลักขณา
ลีละยุทธโยธิน, 2548)
รุ่ งศักดิ์ ศิวาชัญ (2554 อ้างถึงใน อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และลักขณา ลีละยุทธโยธิ น,
2548) ได้กล่าวไว้วา่ Brand ไม่ใช่ แค่ Logo ไม่ใช่ แค่โฆษณา และไม่ใช่ แค่รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ความหมายของ Brand จาก ผูร้ ู้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวว่า ตราสิ นค้า หรื อ Brand คือ
ความรู ้สึกหรื อความประทับใจโดยรวมต่อสิ นค้ายี่ห้อนั้นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภค ทั้งจาก
การโฆษณา ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพพจน์ขององค์กรและบุคลากรจากสิ นค้าและบริ การ
รวมถึงประสบการณ์ใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของ Brand นั้นๆ ดังนั้น การสร้างแบรนด์
ก็ตอ้ งยอมรับว่า ไม่หนี จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยยังรวมส่ วนประกอบอื่นๆ ที่จาเป็ น
ในการสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีของ Brand ต่อผูบ้ ริ โภคเข้าอีกด้วย
ตราเป็ นผลจากประสบการณ์ และข้อมูลที่เกี่ ยวกับบริ ษทั หรื อผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งประกอบด้วย
คุณสมบัติท้ งั ที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ซึ่ งใช้เป็ นสัญลักษณ์ในรู ปของเครื่ องหมายการค้า โดยมี
รายละเอี ย ด ดัง นี้ คุ ณสมบัติข องตรา (Brand Attribution) เป็ นลัก ษณะของตราที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคและกลุ่มเป้ าหมายโดยอาศัยการสื่ อสารและการใช้ข่าวสารตรา ซึ่ งประกอบด้วยคุณสมบัติ
ที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ดังแสดงในตารางที่ 2.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2.3 แสดงคุณสมบัติของตรา (Brand Attribution)
คุณสมบัติทสี่ ั มผัสได้
(Tangible Attributes)
1. การออกแบบ (Design)
2. ผลการทางาน (Performance)
3. ส่ วนผสมหรื อส่ วนประกอบ (Ingredients/
Components)
4. ขนาดหรื อรู ปร่ าง(Size/Shape)
5. ราคา (Price)
6. การสื่ อสารการตลาด (Marketing
Communication)

คุณสมบัติทสี่ ั มผัสไม่ ได้
(Intangible Attributes)
1. คุณค่าหรื อความคุม้ ค่า (Value)
2. ภาพลักษณ์ตรา (Brand Image)
3. ภาพลักษณ์ของร้านค้าที่ขาย (Image of
Stores Where Sold)
4. การรับรู้ของผูใ้ ช้ตรา (Perceptions of
Users of the Brand)
5. การรับรู ้ของบุคคลอื่นที่มีต่อผูใ้ ช้ตรา
(Perceptions of other Towards Brand)

แหล่งทีม่ า: จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555.
คุณประโยชน์ของการตราสิ นค้า (Benefits of Branding) เป็ นการกาหนดตราสิ นค้ามี
วัตถุประสงค์อยูส่ ามประการด้วยกัน คือ บอกชื่อหรื อแสดงรู ปพรรณหรื อเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ที่จดจา
เพื่อให้มีการขายได้อีกหรื อมีการซื้ อซ้ า เพื่อการขายผลิ ตภัณฑ์ใหม่ โดยวัตถุ ประสงค์ที่สาคัญที่สุด
คื อเป็ นการบอกชื่ อหรื อแสดงรู ป พรรณ ซึ่ ง ก าหนดตราสิ นค้าจะช่ วยให้นักการตลาดได้จาแนก
ผลิตภัณฑ์ของเขาออกจากคู่แข่งขัน โดยส่ วนมากแล้วตราชื่ อยี่ห้อมากมายเป็ นที่มกั คุน้ กับผูบ้ ริ โภค
และชี้ แนะคุ ณภาพในตัวของมันเองได้ด้วย เช่ น Nokia, Microsoft, Coke, Pepsi, Kodak,
McDonalds, Levi’s, Mercedes-Benz และ IBM เหล่านี้เป็ นต้น ความสาคัญของตรา มีดงั นี้
2.3.1.1 ตรามีอิทธิ พลต่อความคิดและจิตใจของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความคิ ด (Mind) เป็ นความรู้ ค วามเข้า ใจ (Cognitive) ในสิ น ค้า หรื อ
บริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการบวนการที่ เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ (Perception) การคิด (Thinking)
ความจา (Memory) และการตัดสิ นใจ (Decision Making) Weigold and Arens (2011 อ้างถึงใน
จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) หรื อเป็ นส่ วนที่แสดงถึงความรู ้ และสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง
(2) จิตใจ (Heart) เป็ นความรู้ สึกหรื ออารมณ์ (Affective or Feeling) ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งเป็ นการประเมินตราในภาพรวมของผูบ้ ริ โภค คือ หากไม่มีผใู ้ ด
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รู ้จกั ตรานั้น ตราดังกล่าวก็จะไม่มีคุณค่าและไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ นอกจากนี้ การซื้ อสิ นค้าที่มี
ความซับซ้อนในการตัดสิ นใจซื้ อต่า หรื อสิ นค้าที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ผูค้ า้ ปลีกจะต้องใช้การสื่ อสาร
การตลาดเพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อมัน่ ว่าตนใส่ ใจต่อการเลือกตราของสิ นค้าที่นามาขายในร้าน
2.3.1.2 ตรามีการทางานและมีความหมายที่ แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย โดยปกติ ผบู ้ ริ โภคจะมีลกั ษณะที่ แตกต่างกัน ส่ งผลให้เกิ ดความประทับใจที่
แตกต่างของบุ คคล ซึ่ งความประทับใจต่อตราจะขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ของลูกค้าที่มีต่อตรานั้น
ภาพลักษณ์ของตรา จึงเป็ นผลรวมที่เกิดจากความประทับใจทั้งหมดที่ลูกค้ามีต่อตรา
2.3.1.3 ความส าคัญ ของตราจะขึ้ นอยู่ ก ั บ ประสบการณ์ ข องลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ ตรา
ประสบการณ์ ข องลู ก ค้า ที่ มี ต่อตราอาจเป็ นได้ท้ งั ในเชิ งบวกและลบ โดยประสบการณ์ ดงั กล่ า ว
ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ของตรา ลักษณะภายในร้านค้า และการสื่ อสาร
ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนตราของผูบ้ ริ โภค
2.3.2 ชนิดของตรา (Types of Brands)
บริ ษทั มักจะเผชิ ญกับความสับสนในการตัดสิ นใจกาหนดตรา ซึ่ งการตัดสิ นใจครั้งแรกนั้น
มักจะเริ่ มจากว่าจะมีหรื อไม่มีตรา บางบริ ษทั ก็จะใช้ความบกพร่ องของตราเป็ นจุดขายสิ นค้า บรรดา
สิ นค้าที่ไม่มีตราในทางตลาดเรี ยกว่า Generic Products ซึ่ งหมายถึงบรรดาสิ นค้าที่มีลกั ษณะทัว่ ๆ ไป
บริ ษทั ที่เลือกที่จะตั้งตราสิ นค้าของเขาก็อาจจะเลือกเดินตามแบบของนโยบายการกาหนดตราสิ นค้า
เฉพาะรายเป็ นเอกเทศ (Individual Branding) ในที่น้ ี หมายถึง ตราจะแตกต่างกันตามความแตกต่าง
ของสิ นค้าบางบริ ษทั เลือกในการทาตลาดตราสิ นค้าผูผ้ ลิต ตราของพ่อค้าคนกลาง หรื อทั้งสองชนิด
Clow and Baack (2012 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) ชนิดของ
ตรา มีดงั นี้
1) ตราครอบครัว (Family Brand) เป็ นตราที่ใช้สาหรั บกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันของบริ ษทั กล่าวคือ จัดจาหน่ายภายใต้ชื่อเดียวกัน
2) ตราเสริ ม (Flanker Brand) เป็ นตราใหม่ที่ขายผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดี ยวกันแต่ใช้ชื่อ
ต่างกันเพื่อเข้าสู่ ตลาดใหม่หรื อขยายตลาดที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น Procter & Gamble (P&G) นาเสนอ
ตราที่แตกต่างกันสาหรับผลิตภัณฑ์แชมพู ได้แก่ Head & Shoulders, Herbal Essence, Pantene และ
Rejoice เพื่อจับกลุ่มเป้ าหมายที่ต่างกัน
3) ตราร่ วม (Co-brand) เป็ นการนาเสนอชื่ อตรา 2 ชื่ อขึ้นไป ในการเสนอขายของ
ผลิ ตภัณฑ์ ตัวอย่าง โซนี่ อีริคสัน (Sony Ericsson) เป็ นการรวมตราที่มีชื่อเสี ยง 2 ตรา คือ โซนี่
(Sony) และอิ ริค สัน (Ericsson) เป็ นต้น ทั้ง นี้ นัก การตลาดจาเป็ นต้องใช้ตราที่ เป็ นที่นิย ม หรื อมี
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ภาพลักษณ์ ที่ดีเพื่อลดความเสี่ ยงและทาให้ ตราร่ วมมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า การใช้ตราร่ วมมี
รู ปแบบที่สาคัญ ดังแสดงในภาพที่ 2.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตราส่ วนประกอบ
(Ingredient Brand)
ตราร่ วม

ตราที่เกิดจากความร่ วมมือ

(Co-brand)

(Cooperative Brand)
ตราที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน
(Complementary Brand)

ภาพที่ 2.3 แสดงรู ปแบบของตราร่ วม (Forms of Co- brand)
แหล่งทีม่ า: จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555.
(1) ตราส่ วนประกอบ (Ingredient Brand) เป็ นการระบุวา่ ผลิตภัณฑ์ตราหนึ่ งได้
ใช้วตั ถุดิบหรื อส่ วนประกอบของอีกตราหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ตรา
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วตั ถุดิบนั้น นอกจากนี้ตราร่ วมยังนาชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาใช้ร่วมกับตราได้
(2) ตราที่เกิดจากความร่ วมมือ (Cooperative Brand) เป็ นตราใหม่ที่เกิดจากการ
ร่ วมลงทุนของตรา 2 ตรา ขึ้นไป เพื่อใช้สาหรับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ ตัวอย่างเช่ น การสร้ าง
ตราร่ วมกันระหว่าง City Bank กับ American Airlines
(3) ตราที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน (Complementary Brand) เป็ นการทาตลาดของ
ตรา 2 ตรา ร่ วมกัน เพื่อกระตุน้ การบริ โภคหรื อการซื้ อ ตัวอย่างเช่น เครื่ องดื่ม Oreo Milkshakes ที่
ขายในร้าน Dairy Queen
4) ตราเฉพาะหรื อตราของร้ านค้า (Private Brand/House Brand) เป็ นตราที่มีอยู่
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ ง และจัดจาหน่ ายภายในเครื อข่ายขององค์กรนั้น หรื อ
เป็ นตราที่ใช้เฉพาะในเครื อห้างหรื อร้ านค้าปลี ก เช่ น สิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคของตราโลตัสก็จะจัด
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จาหน่ายในห้างเทสโก้โลตัสเท่านั้น อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มองว่าตราของร้านค้าหรื อตรา
เฉพาะมักมีราคาถูกกว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าตราทัว่ ไป รวมทั้งมีกลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้นอ้ ย ทั้งที่
ในความเป็ นจริ งแล้ว ผูบ้ ริ โภคจานวนมากไม่สามารถแยกความแตกต่างในด้านคุณภาพระหว่างตรา
ทัว่ ไปกับตราเฉพาะได้เนื่ องจาก ผูค้ า้ ปลีกมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งตราเฉพาะของตนด้วยเหตุผล
ดังนี้ Clow and Baack (2012 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
(1) เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าและบรรจุภณั ฑ์
(2) เพื่อสร้างการรับรู ้วา่ การซื้ อนั้นเป็ นการซื้ อที่มีคุณภาพ
(3) เพือ่ สร้างความภักดีต่อตราและร้านค้าปลีกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
(4) เพื่อสร้างความแตกต่างภายในร้านค้า
(5) เพื่อการโฆษณา
การตอบโต้ของผูผ้ ลิตต่อตราเฉพาะหรื อตราของร้านค้า มีดงั นี้ Clow and Baack (2012
อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
1) การมุ่งที่ตราหลัก (Core Brand) ผูผ้ ลิ ตมักใช้การส่ งเสริ มการตลาดโดยมุ่งที่
ตราหลักเพียงบางตรามากกว่าการใช้งบประมาณจานวนมากเพื่อการโฆษณาตราทั้งหมด ทั้งนี้ ผผู ้ ลิต
ควรเพิ่มการโฆษณาของตราหลักให้มากขึ้นโดยการรักษาชื่ อตราของผูผ้ ลิต สร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการซื้ อ ด้วยการสื่ อสารว่าผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจถูกต้องที่เลือกซื้ อตราหลัก
2) การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduce New Products) ผูผ้ ลิตอาจลดผลกระทบ
จากตราเฉพาะในด้านยอดขายด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิ งรุ ก ซึ่ งจะทาให้ผผู ้ ลิตสามารถ
รักษาความภักดี ของลู กค้าทั้งก่ อนและหลังการซื้ อด้วยการสื่ อสารว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นเสมือนผูส้ ร้ าง
นวัตกรรม
3) การมุ่งที่การขายภายในร้านค้าและการบรรจุภณ
ั ฑ์ (Focus on in-store Selling
and Packaging) ผูผ้ ลิตควรเน้นการขายผลิตภัณฑ์ของตราหลักภายในร้านค้าเป็ นสาคัญเพื่อต่อสู ้กบั
ผลกระทบจากตราเฉพาะ
4) การใช้วิธีการทางการตลาดอื่นๆ (Use Alternative Methods of Marketing)
วิธีการทางการตลาดอื่นๆ นอกเหนื อจากการส่ งเสริ มการตลาด เช่ น การสร้ างชุ มชนตรา (Brand
Communities) การสร้างเครื อข่ายสังคม (Social Networks) จะช่ วยเพื่อความภักดีต่อตราของผูผ้ ลิ ต
ได้เป็ นอย่างดี
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2.3.3 การสร้ างตรา (Branding)
เป็ นกระบวนการสร้ างภาพลักษณ์ ตราที่เกี่ ยวกับความคิด (Heads) ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ด้าน
เหตุผลเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ จิตใจ (Hearts) ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ความต้องการด้านอารมณ์
หรื อด้านจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค Kotler, Kartajaya and Setiawan, 2010; Duncan, 2008 (อ้างถึงใน
จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) ถึงวิธีการสร้างและรักษาตรา (How Brands
are Created and Maintained) ประกอบด้วย การเลือกตาแหน่งตราที่ตอ้ งการ การพัฒนาอัตลักษณ์
ตรา และการสร้างภาพลักษณ์ตรา มีดงั นี้
1) การเลื อกตาแหน่ งตราที่ ตอ้ งการ (Selecting the Desired Brand Position)
ตาแหน่งตรา (Brand Position) เป็ นสิ่ งที่ลูกค้า ผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั ใช้ในการเปรี ยบเทียบตราของบริ ษทั กับคู่แข่งขัน เพื่อระบุวา่ ตราของบริ ษทั อยูใ่ นตาแหน่งใด
ในใจของตน Duncan (2008 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) ซึ่ ง
นักการตลาดจะต้องกาหนดแนวความคิดเกี่ ยวกับตาแหน่งตราให้ชดั เจนว่า ตรานั้นควรมีคุณค่าใน
จิตใจของลูกค้าอย่างไร การกาหนดตาแหน่งตราหรื อผลิตภัณฑ์จะถือเกณฑ์ตามสิ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การก าหนดต าแหน่ ง ตราหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามชนิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Category
Positioning) เป็ นการกาหนดตาแหน่งของตราหรื อผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงชนิดหรื อประเภทของ
ผลิตภัณฑ์
(2) การกาหนดตาแหน่งตราหรื อผลิตภัณฑ์ตามภาพลักษณ์ (Image Positioning)
เป็ นการกาหนดตาแหน่ งโดยพิจารณา ถึ งชื่ อเสี ยงของตราหรื อผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งชื่ อเสี ยงดังกล่าวจะมี
ความสั มพันธ์ ก ับความรู ้ สึก หรื อความต้องการด้า นจิ ตวิท ยาของลู ก ค้า Kotler, Kartajaya and
Setiwan, 2010; Duncan, 2008 (อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
(3) การก าหนดต าแหน่ ง ตราหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามลัก ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ (Unique Product Feature Positioning) เป็ นการกาหนดตาแหน่งของตราหรื อผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาถึงลักษณะที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ของสิ นค้าหรื อบริ การ โดยลักษณะที่สัมผัสได้
จะอยู่ในรู ปแบบและคุ ณภาพ ส่ วนลักษณะที่ สัมผัสไม่ได้จะอยู่ในรู ปของความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์
(4) การก าหนดต าแหน่ ง ตราหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามผลประโยชน์ (Beneficial
Positioning) เป็ นการกาหนดตาแหน่ งของตราหรื อผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่ งมี อิทธิ พลต่อการรั บรู ้ ของลู กค้า ทั้งนี้ นักการ
ตลาดจะต้องคานึงถึง คุณค่าในด้านจิตใจของลูกค้า ความหมายเหนือกว่าคู่แข่งขัน
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2) การพัฒนาอัตลักษณ์ ตรา (Developing Brand Identification) อัตลักษณ์ ตรา
(Brand Identily) เป็ นผลรวมของสิ่ งที่เกี่ยวพันกับตรา ประกอบด้วย ชื่ อและสัญลักษณ์ ซึ่ งจะต้องมี
การสื่ อสาร และกาหนดโดยผูส้ ร้างตรา Chaffey, Chadwick, Johnston and Mayer (2009 อ้างถึงใน
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) ประกอบด้วย อัตลักษณ์หลักหรื อแก่นของ
ตรา (Care Identily) เป็ นจุดยืนของตราที่มีความมัน่ คง ไม่เปลี่ยนแปลง และส่ วนขยายของอัตลักษณ์
(Extended Identily) เป็ นวิธีการดาเนิ นธุ รกิจที่บริ ษทั สื่ อสารกับลูกค้า กล่าวคือ การพัฒนาอัตลัษณ์
ตราจาเป็ นต้องใช้แหล่งข่าวสารที่สามารถดึ งดูดใจและทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อถื อ ความชอบ
พฤติกรรม หรื อทัศนคติที่ดี G. E. Belch and M. A. Belch, 2012; Kotler, Kartajaya and Setiawan,
2010; Kotler and Keller, 2009 (อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
การพัฒนาอัตลักษณ์ตราจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) ชื่อตรา (Brand Names) จะอธิ บายรายละเอียดในส่ วนของการสร้างชื่อตรา
(2) สัญลักษณ์ตราและเครื่ องหมายการค้า (Brand Symbols and Trademarks)
เป็ นส่ วนประกอบของคา หรื อการออกแบบในด้านต่างๆ ของตราที่มีลกั ษณะเฉพาะ
(3) โลโก้ (Logo) เป็ นการออกแบบกราฟิ กที่ใช้เพื่อการสื่ อสารถึงความแตกต่าง
ของตรา ผลิ ตภัณฑ์ บริ ษ ทั หรื ออัตลัก ษณ์ ขององค์ก ร เพื่ อให้ลู ก ค้าสามารถจดจาตราและการ
โฆษณาของบริ ษทั ได้ รวมทั้งช่วยลดเวลาในการค้นหาสิ นค้าได้
3) การสร้างภาพลักษณ์ ตรา (Creating a Brand Image) ภาพลักษณ์ตรา (Brand
Image) เป็ นการรับรู ้และความเชื่ อถือโดยผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสะท้อนถึงความเกี่ยวพันกับความทรงจาของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตรา เป็ นการสร้ างความประทับใจให้กบั ตราด้วยการเชื่ อมโยงความชอบ จุ ดแข็ง
ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ลัก ษณะที่ ก่ อให้เกิ ดความพึ ง พอใจ ความหมายด้า นจิ ตวิท ยา รู ป แบบการ
ดารงชี วิต และคุ ณค่าในสายตาลูกค้า ผ่านโปรแกรมการสื่ อสารการตลาด การสร้ างข่าวสารตรา
และประสบการณ์ ในตรา Keller, 2008; G. E. Belch and M. A. Belch, 2012; Kotler, Kartajaya and
Setiawan, 2010; Duncan, 2008 (อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555)
การสร้างภาพลักษณ์ตราที่ประสบความสาเร็ จจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) การมุ่งความสาคัญที่ลูกค้า (The Customer-centered Approach) เป็ นการ
สื่ อสารตราที่ ก่อให้เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่างบริ ษ ทั กับลู กค้าโดยใช้เครื่ องมื อของส่ วนประสม
การตลาดแต่ ล ะชนิ ด เพื่ อนาไปสู่ ค วามสั ม พันธ์ อ ันดี ระหว่า งตรากับ ลู ก ค้า ทั้ง นี้ นัก การตลาด
จาเป็ นต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ
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ก) ความสอดคล้องกัน (Consistency) เป็ นการสื่ อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใน
รู ปแบบที่สอดคล้องกับตาแหน่งตราและทันต่อสถานการณ์
ข) ความง่ายในการเข้าถึงตรา (Accessibility) เป็ นความง่ายของตรา ในการ
ติดต่อกับลูกค้ากล่าวคือ ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้จากช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวกและไม่มี
ขั้นตอนการติดต่อที่ยงุ่ ยาก
ค) การตอบสนองของตรา (Responsiveness) เมื่อลูกค้าประสบปั ญหาจา
การใช้สินค้า หรื อ บริ การ หรื อมีขอ้ เสนอแนะต่างๆ บริ ษทั จะต้องรี บแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว
ง) ความผูกพันต่อตรา (Commitment) เป็ นการเข้าถึงความคิดและจิตใจของ
ลูกค้า ซึ่ งจะนาไปสู่ การซื้ อซ้ า
จ) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อ การ
สื่ อสารสอดคล้องกับ ตราและสถานการณ์ ลู ก ค้า เข้า ถึ ง ตราได้ง่ า ยและสะดวก ลู ก ค้า ได้รับ การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และลูกค้ามีความผูกพันต่อตรา
ฉ) ความชอบ (Liking) เมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อ
การบริ การของตราก็จะนาไปสู่ ความชอบของตรานั้นๆ
ช) ความไว้วางใจ (Trust) เกิดจากการนาเสนอ ผลการทางาน ผลประโยชน์
และคุณสมบัติของสิ นค้า หรื อบริ การตามความจาเป็ นจริ ง และเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ ง
จะส่ งผลต่อการซื้ อซ้ า และก่อให้เกิดความไว้วางใจและเกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั ตรา
(2) การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ ตราและการธ ารงรั ก ษาลู ก ค้า (Brand
Relationships and Customer Retention) ลูกค้าบางรายจะยึดติดกับตราใดตราหนึ่ งและปฏิเสธการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ของตราอื่น แม้วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน นักการตลาดและนักสื่ อสารการตลาด
จึงต้องทราบถึ งระดับความภักดีต่อตราของลูกค้าซึ่ งแสดงออกด้วยการซื้ อซ้ าเพื่อให้การสื่ อสารกับ
ลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อตราจะแตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่มีความภักดีต่อตรา (No Loyalty) ไป
จนถึงมีความภักดี ต่อตราอย่างมาก (Intense Loyalty) โดยลูกค้าที่ไม่มีความภักดี ต่อตราจะเป็ นผูท้ ี่
เปลี่ ยนตราได้ง่าย ส่ วนลูกค้าที่มีความภักดี ต่อตราอย่างมาก จะมีความมัน่ คงในการซื้ อตราใดตรา
หนึ่ง นักการตลาดจึงต้องพยายามทาให้ลูกค้าที่มีความภักดีต่อตราอย่างมาก มีจานวนมากที่สุดเท่าที่
จะเป็ นไปได้ ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนในการรักษาลูกค้า และเกิดการบอกต่อ (Word-of-mouth) รวมทั้ง
สร้างการสื่ อสารตราเชิงบวก
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2.3.4 กระบวนการสร้ างตราสิ นค้ า (Brand Process)
ตราสิ นค้า จะบ่งบอกผลิ ตภัณฑ์ของผูผ้ ลิ ต การที่ จะให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ตราสิ นค้า ทั้งนี้ ตอ้ ง
ขึ้นอยู่กบั การรับรู ้ การจดจา และการตีความของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ โดยการดาเนินการสร้างตรา
สิ นค้า สามารถแบ่งออกได้เป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทวั่ ไปของตราสิ นค้า (Situation Analysis)
ก่อนที่ จะทาการสื่ อสารใดๆ ไปยังผูบ้ ริ โภค จะต้องทาความเข้าใจถึ งสถานการณ์ ที่กาลัง
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวของตราสิ นค้าเสี ยก่อน โดยอาจยึดหลักวิเคราะห์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อค้นหาโอกาสและกาจัดอุ ปสรรคของสิ นค้าและ
บริ การ โดยต้องมีเป้ าหมายที่ชดั เจน ถึงความคิดว่าบริ ษทั จะขายอะไร (What to Sell) จากนั้นจึงต้อง
รู้คุณสมบัติ (Attribute) ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ อย่างถ่องแท้ก่อนว่ามีในแง่ใดบ้าง ทั้งคุณสมบัติ
ในด้านกายภาพ (Physical Attribute) และคุณสมบัติในด้านจิตวิทยา (Psychological Attribute) และ
คุณสมบัติน้ นั สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้หรื อไม่ เพราะถึงแม้วา่ สิ นค้า
หรื อบริ การนั้น จะมีคุณสมบัติที่ดีเพียงใด แต่หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้ก็ไร้ความหมาย โดยบริ ษทั ต้องพยายามดึงจุดแข็งของสิ นค้าหรื อบริ การออกมาเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เห็นถึงประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากการใช้เพื่อจูงใจให้เกิดกลุ่มเป้ าหมายเกิดการซื้ อตามมา
2) การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดการแข่งขัน
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคนั้น บางครั้ งก็มีกาลังในการซื้ อที่จากัด ประกอบกับการเกิ ดของ
สิ นค้าและบริ การใหม่ๆ มากมาย ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงในการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่า ย
ดังนั้น ในกระบวนการสร้างตราสิ นค้านี้ การวิเคราะห์คู่แข่งขันจะทาให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์
และยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
3) วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
บริ ษทั ต้องทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด เพราะธุ รกิจใดๆ จะดาเนิ น
ต่อไปได้ก็ดว้ ยผูบ้ ริ โภคเท่านั้น โดยผูบ้ ริ โภคในที่นี่น้ นั ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าของ
บริ ษทั เท่านั้น หากยังหมายรวมถึงลูกค้าของบริ ษทั คู่แข่งขัน และคนอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้เป็ นลูกค้าของ
บริ ษทั ใดเลย ในการวิเคราะห์ และระบุ กลุ่มเป้ าหมายนั้น ยังมี ความสาคัญอย่างยิ่งในการช่ วยให้
สามารถดาเนิ นการวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีก
ด้วย
ขั้นที่ 2 การออกแบบสาร (Brand Message)
American Marketing Association (n.d. อ้างถึงใน ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2547) กล่าวถึงใน
กระบวนการสื่ อสาร โดยเฉพาะในการสร้างตราสิ นค้านั้น อาจถือได้วา่ ส่ วนที่สาคัญที่สุดส่ วนหนึ่งก็
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คือ สาร (Message) ที่เราจะส่ งไปให้กบั กลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั
การออกแบบสาร (Brand Message) คือ การสร้างใจความสาคัญที่จะสื่ อออกไปยังผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ และเข้าใจในแบบที่บริ ษทั ต้องการ ซึ่ งเป็ นการกาหนดจุดยืนที่ชดั เจนในส่ วน
ต่างๆ ว่าบริ ษทั ต้องการสื่ อตราสิ นค้าให้ผูบ้ ริ โภครั บ ทราบในลัก ษณะใด ในการออกแบบสารนี้
บริ ษทั จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ ทวั่ ไปก่อน ว่าในขณะนั้นสถานการณ์ ตราสิ นค้าของบริ ษทั เป็ น
อย่างไรบ้าง ติดตลาดอยูแ่ ล้วหรื อไม่ จาเป็ นที่จะต้องเพิ่มหรื อสร้างตราสิ นค้าขึ้นมาใหม่หรื อไม่ หรื อ
ว่าบริ ษทั เราเป็ นตราสิ นค้าใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในตลาด เพื่อที่บริ ษทั จะได้ทาการออกแบบสารให้
ถู ก ต้องและมี ประสิ ท ธิ ภาพที่ สุ ด โดยหลัก การและแนวคิ ดในการออกแบบสาร มี ดังนี้ คื อ ต้อง
แนะนาองค์กรแก่ผบู ้ ริ โภคว่าตราสิ นค้าบริ ษทั เป็ นใคร มาจากไหน ทาอะไร และจะมีความสาคัญกับ
ผูบ้ ริ โภคอย่างไร ซึ่ งสิ่ งที่จาเป็ นในการสร้ าง Brand Message คือ บริ ษทั ต้องรู้ จกั ตัวเอง (SelfKnowledge) ว่ า มี จุ ด เด่ น จุ ด ด้อ ยอย่า งไร และมี ฐ านนะอย่ า งไรในสั ง คม รวมไปถึ ง ทัศ นคติ ที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อบริ ษทั ด้วย (Self-Awareness) การออกแบบสารนั้นต้องให้ความสาคัญกับช่องทางของ
สื่ อในการกระจายสาร โดยเราต้องเลื อกใช้ช่องทางให้เหมาะสมกับลักษณะของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่างๆ ตามที่คาดหมายไว้
ขั้นที่ 3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning)
Ries and Trout (1986 อ้างถึงใน ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, 2546) ให้ความหมายของ
แนวคิดเรื่ องการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ว่า “Positioning” ไม่ใช่สิ่งที่คุณทา
กับสิ นค้า แต่เป็ นสิ่ งที่คุณทากับความคิด จิตใจของกลุ่มเป้ าหมาย
Kotler (2000 อ้างถึงใน สิ รินิธ์ ิ วิรยศิริ, 2545) ได้ให้ความหมายของการกาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ไว้ว่า “การวางตาแหน่ง (Positioning) หมายถึ ง การกาหนดข้อเสนอแนะและภาพลักษณ์
ของบริ ษทั เพื่อให้มีลกั ษณะที่แตกต่างและมีคุณค่าภายในใจของลูกค้าเป้ าหมาย”
ตาแหน่ ง ของผลิ ตภัณฑ์ (Positioning) จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ Volvo บอกกับ ใครๆ ว่า “ทุ ก ชี วิต
ปลอดภัย ในวอลโว่” ตาแหน่ ง สิ นค้าของ BMW คื อ “สุ ดยอดยนตรกรรมแห่ ง การขับ ขี่ ” หรื อ
Porshce เรี ยกตัวเองว่าเป็ น “รถสปอร์ ตรุ่ นเล็กที่ ดีที่สุดในโลก” การกาหนดตาแหน่ ง สิ นค้า จึ ง
สามารถทาให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคน รวมไปถึ งผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ถึ งตาแหน่ งของตราสิ นค้าที่ ออกสู่
สาธารณชน และทาให้เห็นคู่แข่งที่ชดั เจน
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ มีข้ นั ตอนดังนี้ (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547)
1) แบ่งส่ วนการตลาด (Segmentation) ว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร และมีความต้องการ
อย่างไร การแบ่งส่ วนการตลาด คือ การแบ่งผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการและมีลกั ษณะเหมือนกันไว้
ด้วยกัน หลังจากนั้นจึงนาส่ วนตลาดที่แบ่งนี้ มารวบรวม เพื่อจัดกลุ่มตามความสนใจต่อสิ นค้าหรื อ
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บริ การที่มีร่วมกัน ซึ่ งการแบ่งส่ วนการตลาดนี้ จะมีส่วนช่ วยในการวางแผนการตลาดเป็ นอย่างไร
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ในการตลาดประกอบไปด้วยหลายๆ ส่ วนการตลาด โดยเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ
อาจจะเลื อกกลยุทธ์ที่ต่างกันไป เพื่อความเหมาะสมในแต่ละส่ วนการตลาด หรื อมุ่งเน้นไปที่ตลาด
เพียงตลาดเดียวก็ได้เช่นกัน Arens (2004 อ้างถึงใน ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547)
2) หลังจากแบ่งกลุ่มเป้ าหมายแล้ว เจ้าของสิ นค้าต้องเลือกกลุ่มเป้ าหมาย (Targeting)
ว่าเป็ นกลุ่มใด กลุ่ มเป้ าหมายที่ เลื อกมี ความต้องการอย่างไร มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ลัก ษณะทางจิ ตวิทยาอย่า งไร ในการสร้ า งตราสิ นค้า ที่ ดีน้ ัน ตราสิ นค้า หนึ่ ง ตราสิ นค้า จะเหมาะ
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
3) หลัง จากเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายแล้ ว เจ้า ของสิ น ค้า จะท าการก าหนดต าแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ (Positioning) โดยเลื อกคุณสมบัติที่คิดว่าสะท้อนความเป็ นตัวตนของสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้ดีที่สุด เป็ นคุ ณสมบัติที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ และเป็ นจุดที่ ไม่มีตราสิ นค้าอื่ นสามารถสนองความ
ต้องการได้
การกาหนดตาแหน่งสิ นค้านั้น เป็ นการสร้างภาพพจน์ให้สินค้าขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภค
โดยตาแหน่งที่วางนี้จะต้องเป็ นสิ่ งที่ไม่มีคู่แข่งขันรายใดเคยพูดถึงมาก่อน ตราสิ นค้าเจ้าแรกที่พูดถึง
ตาแหน่งนั้น ผูบ้ ริ โภคมักจะให้ความสนใจ และจดจาสิ นค้านั้นได้ โดยใช้หลักที่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะจดจา
สิ นค้าใหม่หรื อสิ นค้ายีห่ อ้ แรกได้ดี
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็อาจเป็ นไปได้ว่าตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ที่เราเคยกาหนดเอาไว้อาจ
เสื่ อมความนิ ยมลง หรื อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในช่ วงนั้น เช่น ผลซักฟอกเปา เคยเน้นที่ราคา
ถูกกว่าผูแ้ ข่งขัน เมื่ อต้องการขึ้ นราคาสิ นค้า ตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ที่เน้นราคาถู กนี้ จะเริ่ มสู ้ คู่แข่งขัน
ไม่ได้ จึงหันมาเน้นเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ คือ การถนอมมือแทน การเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งผลิตภัณฑ์
ใหม่ เช่ นนี้ เรี ยกว่า การปรั บเปลี่ ยนตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Repositioning) (ประดิษฐ์ จุมพลเสถีย ร,
2547)
สรุ ปแล้ว การกาหนดผลิตภัณฑ์ คือ การกาหนดภาพพจน์ในใจผูบ้ ริ โภค ว่าสิ นค้า คือ
อะไร แตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของผลิ ตภัณฑ์ เมื่อสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไป
ขั้นที่ 4 การสร้างเอกลักษณ์ (Brand Identity)
ถ้าเปรี ยบตราสิ นค้าเป็ นคนๆ หนึ่ง เอกลักษณ์ของตราสิ นค้า (Brand Identity) ก็คือ ลักษณะ
พื้ นฐานที่ ป ระกอบขึ้ นเป็ นบุ ค คลนั้น ได้แก่ แก่ นแท้ภายในลัก ษณะเฉพาะทาง บุ ค ลิ ก ภาพและ
อุปนิ สัย ลักษณะเฉพาะทางกาย ชื่ อ และถ้อยคาภาษาที่ใช้จนเป็ นเอกลักษณ์ ทั้งหมดนี้ ค่อยๆ ก่อรู ป
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ขึ้ น ตามวัย ตั้ง แต่ ย งั เป็ นเด็ ก เล็ ก ๆ จนเติ บ โตขึ้ น เป็ นผูใ้ หญ่ เมื่ อ เวลาผ่า นไป หรื ออาจมี ล ัก ษณะ
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป แต่แก่นแท้ภายในยังคงอยู่ ดังนั้น เอกลักษณ์ของตราสิ นค้า จึงต้องอาศัย
เวลาและพัฒนามาตั้งแต่แรก
วงหทัย ตันชี วะวงศ์ (2548) ได้อธิ บายถึ งเอกลักษณ์ ของตราสิ นค้าว่าเอกลักษณ์ ของตรา
สิ น ค้า นั้น เกิ ด จากสหสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบหลายๆ องค์ป ระกอบของตราสิ น ค้า (Brand
Association) เอกลักษณ์ของตราสิ นค้าบ่งบอกให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่าสิ นค้านั้นคืออะไร เอกลักษณ์ของ
ตราสิ นค้าจะต้องช่ วยสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย รวมทั้งองค์กร
เจ้า ของตราสิ นค้า โดยการกาหนดสัดส่ วนของคุ ณค่ าที่ ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ จากตราสิ นค้า (Value
Preposition) ได้แก่
1) ประโยชน์อนั เกิดจากการทาหน้าที่ของตราสิ นค้า (Functional Benefit)
2) ประโยชน์ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Benefit)
3) ประโยชน์ของตราสิ นค้าในฐานะที่เป็ นเครื่ องบ่งบอกสถานะ หรื อใช้เพื่อแสดง
ลักษณะเฉพาะบางอย่างของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (Self-Expressive Benefit)
ประดิ ษฐ์ จุมพลเสถี ยร (2547) ได้ให้ความหมายของการสร้ างเอกลักษณ์ ไว้ว่า หมายถึ ง
การสร้ า งเอกลัก ษณ์ เพื่ อสื่ อตาแหน่ ง และบุ ค ลิ ก ของตราสิ น ค้า ให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภครั บ รู้ ออกมาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจาหน่าย โดยการสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า มีดงั นี้
1) การสร้างเอกลักษณ์ ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ (Product Identity) หมายถึง ลักษณะภาย
นอกของผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้เกี่ยวกับตราสิ นค้า ประกอบด้วย ชื่ อผลิตภัณฑ์ โลโก้
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สี สันของตัวผลิตภัณฑ์ รู ปทรงของผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับและอื่นๆ เช่น เครื่ องสาอางสาหรับผูห้ ญิง เน้นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม
สี โทนอ่อนหวาน ส่ วนเครื่ องสาอางสาหรับผูช้ าย เน้นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะท้อนถึงความเข้มแข็ง ใช้สีน้ า
เงิน เทาหรื อดา เป็ นต้น
2) การสร้างเอกลักษณ์ ดา้ นราคา (Price Identity) หมายถึง ระดับของราคาของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ะท้อ นถึ ง คุ ณ ภาพ และภาพพจน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมถึ ง สถานะทางสั ง คมของ
กลุ่มเป้ าหมาย เช่ น สิ นค้าราคาถูกสาหรับคนมีรายได้น้อย หรื อต้องการความประหยัด ส่ วนสิ นค้า
ราคาแพงสาหรับคนมีรายได้สูง หรื อเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
3) การสร้างเอกลักษณ์ดา้ นการจัดจาหน่าย (Place Identity) หมายถึง เอกลักษณ์ที่
เกิดจากที่ต้ งั การออกแบบ การตกแต่งภายนอกและภายใน การจัดเรี ยงสิ นค้า เช่น ห้างสรรพสิ นค้า
ในเมืองกับห้างสรรพสิ นค้าในชนบท มีการออกแบบตกแต่งบรรยากาศในร้าน มีการจัดเรี ยงสิ นค้าที่
แตกต่างกัน สะท้อนถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าใช้บริ การแตกต่างกัน
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เอกลักษณ์ตราสิ นค้านั้น สามารถแยกออกเป็ น 2 ส่ วน (ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2547)
1) เอกลักษณ์หลัก (Core Identity) คือ ส่ วนที่แสดงถึงความเป็ นแก่นแท้ของตราสิ นค้า ซึ่ ง
จะคงอยู่และติดแน่ นกับตราสิ นค้าตลอดไป เปรี ยบได้กบั หัวใจของตราสิ นค้า (Heart) บ่งบอกถึ ง
ตาแหน่ งของตราสิ นค้า (Brand Positioning) เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึ งความเป็ นจิตวิญญาณของตรา
สิ น ค้า พื้ น ฐานของความเชื่ อ และคุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ นแรงผลัก ดัน ให้ต ราสิ น ค้า ความมี ศ ัก ยภาพหรื อ
ความสามารถขององค์กรที่เป็ นเจ้าของตราสิ นค้า และจุดยืนตราสิ นค้าที่เป็ นความมุ่งมัน่ ขององค์กร
2) เอกลักษณ์เสริ ม (Extended Identity) คือ ส่ วนที่เป็ นเอกลักษณ์เสริ ม หรื อส่ วนขยายของ
เอกลัก ษณ์ หลัก เป็ นส่ วนช่ วยเสริ ม ให้ตราสิ นค้ามี ล ักษณะและรู ปแบบที่ เฉพาะตัว และมี ความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เป็ นการสร้างจิตวิญญาณ (Soul) ให้กบั ตราสิ นค้า ซึ่ งได้แก่ บุคลิกภาพของตราสิ นค้า
(Brand Identity) ที่ เป็ นการกาหนดบุคลิ กลักษณะ และอุปนิ สัยของตราสิ นค้าที่ เปรี ยบเสมื อนตัว
บุคคลว่าเป็ นอย่างไร รวมถึงส่ วนประกอบอื่นๆ ซึ่ งได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ โลโก้ สโลแกน สัญลักษณ์
อารมณ์ ความรู ้สึกต่างๆ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Endorser) หรื อประวัติความเป็ นมาของตราสิ นค้า
ที่เป็ นมรดกสื บทอดกันมา (Brand Heritage) เป็ นต้น
กระบวนการสร้ า งเอกลัก ษณ์ ใ ห้ ก ับ ตราสิ นค้า นั้น จะต้อ งสามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อสามารถให้คุณประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภคได้ และการจะสามารถถ่ายทอด
เอกลักษณ์ ของตราสิ นค้าออกมาให้ผบู ้ ริ โภคได้สัมผัสกับตราสิ นค้านั้นได้ จะต้องมีการสื่ อสารที่ดี
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
2.3.5 การสร้ างคุณค่ าตรา ( Brand Equity)
คุณค่าตรา ( Brand Equity) เป็ นคุ ณสมบัติที่ช่วยให้ตราโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ และสร้าง
การรับรู ้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การของตราแตกต่างและดีกว่าตราอื่น Clow and Baack (2012 อ้างถึงใน
จิระวัฒน์ อนุ วิช ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) ตราสามารถสร้ า งคุ ณค่ า ได้โดยอาศัย
ส่ วนประกอบต่างๆ ทั้งที่เป็ นส่ วนประกอบที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้
1) ส่ วนประกอบที่จบั ต้องได้ (Tangible Elements) อาจเรี ยกว่าทรัพย์สินที่ปรากฏ
ให้เห็นได้ทางกายภาพ (Physical Assets) ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขาย เครื อข่ายร้านค้าปลี กที่ขาย
ผลิ ตภัณฑ์ โรงงานที่ผลิ ตสิ นค้ารวมถึ งอุปกรณ์ ต่างๆและที่ดิน การโฆษณา การส่ งเสริ มการตลาด
และการสื่ อสารการตลาดรู ปแบบอื่นๆ ชื่ อและโลโก้ของบริ ษทั บรรจุภณ
ั ฑ์และป้ ายบอกฉลาก และ
พนักงาน
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2) ส่ วนประกอบที่จบั ต้องไม่ได้หรื อคุ ณค่าที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Elements/
Intangible Value) เช่น นโยบาย บริ ษทั และสภาพแวดล้อม อุดมคติและความเชื่ อถื อของพนักงาน
บริ ษทั วัฒนธรรมของประเทศและของบริ ษทั และรายงานจากสื่ อ เป็ นต้น

ความรู้จกั ชื่อตรา
ทรัพย์สินตรา
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
(Proprietary Band Assets)

(Brand-name Awareness)
ความภักดีต่อราคา

คุณภาพตราที่รับรู้

(Brand Loyalty)

(Perceived Brand Quality)

ความเชื่อมโยงกับตรา
(Brand Associations)

ภาพที่ 2.4 แสดงส่ วนประกอบ 5 ประการของคุณค่าตรา (Five Elements of Brand Equity)
แหล่งทีม่ า: Aaker, 1996; Duncan, 2008 (อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2555).
จากภาพที่ 2.4 การสื่ อสารการตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อส่ วนประกอบการสร้ างคุณค่า
ตรา 3 ประการ ได้แก่ การรู ้ จกั ชื่ อตรา ความเชื่ อมโยงกับตรา และคุ ณภาพตราที่ รับรู ้ กล่ าวคื อ
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่ดาจะช่ วยปรับปรุ งปั จจัยทั้ง 3 ประการ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเพิ่ม คุ ณค่า
ตรา ความภักดีต่อตรา และความไว้วางใจต่อตรา
แม้ว่าคุ ณค่าตราจะเป็ นสิ่ งที่ จบั ต้องไม่ได้ แต่ส่วนประกอบที่ ตดั สิ นคุ ณค่าตรา ซึ่ งได้แก่
ความไว้วางใจและความพึงพอใจก็สามารถติดตามและวัดผลได้ บริ ษทั จานวนมากจึงทาการศึกษา
ความไว้วางใจและความพึงพอใจเพื่อพิจารณาถึงระดับการรู้จกั ตรา การรับรู้ในคุณภาพของตรา
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และการเชื่ อมโยงกับตรา นอกจากนี้ ยังมีการวัดความภักดี ต่อตราโดยพิจารณาจากเปอร์ เซ็ นต์ของ
การซื้ อสิ นค้า ด้วยการวัดจานวนครั้งที่ซ้ื อสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อตราใดตราหนึ่ง และการซื้ อซ้ า
Brand Equity 5 มิติ
การตระหนักถึงตรา

 ส่ วนหนึ่งของชุ ดตราที่
ผูบ้ ริ โภครับไว้พิจารณา
 มีความคุน้ เคยและชอบมากกว่า
 ตระหนักเกี่ยวกับตราได้ดีกว่า

Brand Equity

การซื่ อสัตย์ต่อตรา

(คุณค่ าของตรา)
คุณภาพที่รับรู้ได้

 ต้นทุนการตลาดลดลงเพราะมีผซู ้ ้ื อซ้ า
 ยกระดับสู งขึ้นเพราะมีสมาชิ กช่องทาง
การจาหน่าย
 เหตุผลที่ซ้ื อ (คุณค่าต่อลูกค้า)
 จูงใจลูกค้าใหม่เพราะการแพร่ คาพูด
 ความเด่นพิเศษ
 การช่วยลูกค้าในการดาเนิ นกรรมวิธีกบั
ข่าวสาร

การเชื่อมโยงของตรา

 สร้างทัศนคติในทางบวก
 ทาให้เกิดการขยายและเปลี่ยนแปลงตรา

ข้อได้เปรี ยบในเชิงการ

แข่งขัน

 บริ ษทั พยายามทาการตลาดที่มีคุณ
ค่ามากกว่าจะแข่งขันกันที่ราคา

 อุปสรรคในการป้ องกันคู่แข่งเข้าสู่
ตลาด
 ให้การสนับสนุนการณรงค์ในการ
ส่ งเสริ มการจาหน่าย

ภาพที่ 2.5 แสดงส่ วนประกอบ Brand Equity 5 มิติ
แหล่งทีม่ า: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547.
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จากภาพที่ 2.5 เมื่อบุคคลทาการซื้ อบ้านแบบผ่อนจากสถาบันการเงินเราอาจพิจารณาได้ว่า
เขากาลังค้นหาหรื อได้รับ Equity เจ้าของบ้านจะเป็ นการลงทุ นในทรัพย์สิน ในทานองเดี ยวกัน
บริ ษทั ต่างๆ ต้องลงทุนในการพัฒนาตรายี่ห้อขึ้นมาจากสื่ อสารที่ยงั ยืนเกี่ยวกับคุ ณภาพของบริ ษทั
คุณค่าจึงเพิม่ ขึ้น Brand Equity เป็ นทรัพย์สินที่ถึงมีตวั ตนที่พิจารณาได้ถึง 5 มิติ
คุณค่าในทรรศนะขององค์กรที่เป็ นเจ้าของตราและลูกค้า มีดงั นี้
1) ทรรศนะของธุ รกิจที่มีต่อคุ ณค่าตรา (A Firm-based Perspective on Brand
Equity) จะมุ่งที่ การกระตุ น้ ความคุ ้มค่า ของตราไปยัง ผูม้ ี ส่ วนเสี ย ต่างๆ การเพิ่ม คุ ณค่า (Value or
Equity) ให้กบั ตราจะช่ วยให้เกิ ดผลในเชิ งบวกดังนี้ ทาให้ส่วนครองตลาดสู งขึ้น เพิ่มความภักดีต่อ
ตรา สามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้ ทาให้เกิดรายได้ และนาไปสู่ กาไร ดังสมการ Shimp (2010 อ้างถึง
ใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
รายได้ที่เพิ่มขึ้น = รายได้ใหม่ – รายได้เดิม
รายได้ที่เพิ่มขึ้น = (ปริ มาณใหม่ x ราคาใหม่ ) - (ปริ มาณเดิม x ราคาเดิม)
2) ทรรศนะของลู กค้าที่ มีคุณค่าตรา (A Customer-based Perspective on Brand
Equity) ทรรศนะของลู ก ค้า ทั้ง ลู ก ค้า ที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ และลู ก ค้า ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ โ ภค คุ ณ ค่ า ตราเกิ ด จาก
ความคุ น้ เคย ความทรงจาที่ดี และความผูกพันที่มีต่อตราใดตราหนึ่ ง กล่าวคือ ความคุ น้ เคยและ
ความทรงจาในลักษณะของความชอบที่เรี ยกว่า ความเกี่ยวพัน (Associations) จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ด ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ตรา ทั้ง นี้ ผู ้บ ริ โ ภคจะต้อ งมี ค วามรู ้ ใ นตรา (Brand
Knowledge) ดังแสดงในภาพที่ 2.6
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การจาตราได้ (Brand Recognition)
การรู้จกั ตรา
(Brand Awareness)

การระลึกถึงตรา (Brand Recall)
คุณสมบัติ

ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้

(Attributes)

ส่ วนที่สัมพันธ์กบั
ผลิตภัณฑ์ (Product
Related) เช่น สี ขนาด
การออกแบบ ลักษณะ

ความรู้ ในตรา
(Brand Knowledge)
ชนิดของความเชื่อมโยง
กับตรา (Types of Brand

ภาพลักษณ์ตรา
(Brand Image)

ส่ วนที่ไม่สัมพันธ์กบั
ผลิตภัณฑ์ (NonProduct Related) เช่น
ราคา บรรจุภณ
ั ฑ์

Associations)
ความชอบ จุดแข็ง และ
ความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ความเชื่อมโยงกับตรา
(Favorability, Strengths,
and Uniqueness of
Brand Associations)

ผลประโยชน์

หน้าที่

(Benefits)

(Functional)

การ
ประเมินผล

สัญลักษณ์

โดยรวม
(ทัศนคติ)
[Overall
Evaluation
(Attitude)]

(Symbolic)
ประสบการณ์
(Experiential)

ภาพที่ 2.6 แสดงถึงโครงร่ างงานคุณค่าตราโดยถือเกณฑ์ลูกค้า (Customer-brand Equity
Framework)
แหล่งทีม่ า: Shimp (2010 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555).
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จากภาพที่ 2.6 แสดงให้เห็นว่าคุณค่าตราเกิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้ ในตราใดตราหนึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะต้องรู้จกั ตรา (Brand Awareness) อันนาไปสู่ การจาตราได้ (Brand Recognition) การ
ระลึกถึงตรา (Brand Recall) นอกจากนี้ความรู ้ในตราจะทาให้เกิดภาพลักษณ์ตรา (Brand Image) ซึ่ ง
จาท าให้ เ กิ ด การเชื่ อมโยงกับ ตรา (Brand Association) จะท าให้ผูบ้ ริ โ ภคมองเห็ น คุ ณสมบัติ
(Attributes) ซึ่ งประกอบด้ว ย ส่ ว นที่ ไ ม่ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ ราคา บรรจุ ภ ัณ ฑ์ และ
ภาพลักษณ์ ของผูใ้ ช้ และส่ วนที่สัมพันธ์กบั ผลิ ตภัณฑ์ได้แก่ สี ขนาด การออกแบบ และลักษณะ
การเชื่ อมโยง กับตราจะนาไปสู่ ผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่ งประกอบด้วย ผลประโยชน์ตามหน้าที่
และผลประโยชน์ดา้ นอารมณ์ ได้แก่ความเป็ นสัญลักษณ์และประสบการณ์
ประโยชน์ของการสร้างคุณค่าตรานั้น ช่วยให้ผผู ้ ลิตตั้งราคาผลิตภัณฑ์ได้สูงขึ้น ทาให้กาไร
ขั้นต้นสู งขึ้น สร้างอานาจการต่อรองให้กบั ผูผ้ ลิ ต เพิ่มพื้นที่บนชั้นวางภายในร้านค้าปลี ก ดึ งดูดให้
ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อ และรักษาส่ วนครองตลาด ขั้นตอนในการสร้างคุณค่าตรา มี 5 ขั้นตอน
ดังแสดงในภาพที่ 2.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิจยั และวิเคราะห์ถึงสิ่ งที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั ตรา

ขั้นที่ 2 การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง

ขั้นที่ 3 การทาการตลาดเชิงรุ ก

ขั้นที่ 4 การบูรณาการสื่ อเก่าและสื่ อใหม่

ขั้นที่ 5 การสร้างความเหนื อกว่าทางการแข่งขัน
ภาพที่ 2.7 แสดงถึงขั้นตอนในการสร้างคุณค่าตรา (Steps in Building Brand Equity)
แหล่งทีม่ า: จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555.
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1) การวิ จ ัย และวิ เ คราะห์ ถึ ง สิ่ ง ที่ ช่ ว ยสร้ า งความแตกต่ า งให้ก ับ ตรา การวิ จ ัย และ
วิเคราะห์จะช่วยให้บริ ษทั มองเห็นสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของบริ ษทั ซึ่ งสามารถใช้เป็ นจุดขาย (Unique
Selling Point) ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
2) การสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากลูกค้าในปั จจุบนั ต้องการผลิ ตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆ และต้องการเป็ นคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ ดังนั้น เมื่อวงจรชี วิตของผลิตภัณฑ์เข้าสู่ ข้ นั
เจริ ญเติ บโต บริ ษทั ต่างๆ จึ งต้องปรั บปรุ งและสร้ างผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ออกมาแข่งขันในตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง
3) การท าการตลาดเชิ ง รุ ก บริ ษัท จ านวนมากท าการวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
ตลอดเวลา รวมทั้งนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่และจัดแคมเปญใหม่ๆ อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง เพื่อ
สร้างและรักษาความได้เปรี ยบทางการแข่งขันและส่ วนครองตลาด
4) การบูรณาการสื่ อเก่าและสื่ อใหม่ จากการสารวจพบว่าผูบ้ ริ โภคมักจะได้รับข่าวสาร
การโฆษณาจากแหล่งต่างๆ นักการตลาดจึงต้องบูรณาการข่าวสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทั้งการสื่ อสาร
รู ปแบบเก่า เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ และนิ ตยสาร ขณะเดี ยวกัน ก็มองหาการสื่ อสารแบบใหม่ๆ ผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างตราให้มีความแข็งแกร่ ง
5) การสร้างความเหนือกว่าทางการแข่งขัน ความเหนื อกว่าทางการแข่งขันอาจเกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง หรื อในประเภทผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ ง หรื อในตลาดที่เฉพาะเจาะจง
ด้วยการทาให้ตราเป็ นอันดับหนึ่ งในด้านใดด้านหนึ่ ง รวมถึงการทาสัญญาที่ให้ไว้กบั ลูกค้าผ่านการ
สื่ อสารการตลาด
วิธีการสร้างคุณค่าตรา (How Brand Equity is Leveraged) การสร้างคุณค่าตราจะทาให้
บริ ษทั สามารถขายสิ นค้าได้มากขึ้น ซึ่ งนักการตลาดสามารถนากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างคุณค่า
ตราได้ดงั นี้ คือ การสร้างคุณค่าตราโดยการขยายการจัดจาหน่าย (Broadening Distribution) เป็ น
การสร้างคุณค่าตราด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น การสร้างคุณค่าตรา
โดยการขยายตรา (Brand Extensions) เป็ นการสร้างคุณค่าตราด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรื อ
เพิม่ สายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ชื่อตราเดิม การสร้างคุณค่าตราโดยการใช้ตราร่ วม (Co-branding) เป็ น
การสร้างคุณค่าและความแข็งแกร่ งให้กบั ตราด้วยการใช้ชื่อตรา 2 ตรา ที่มีชื่อเสี ยงร่ วมกัน การสร้าง
คุณค่าตราโดยการให้สัมปทาน (Brand Licensing) เป็ นการให้อีกบริ ษทั หนึ่งใช้คุณค่าตราของตน
ตามเงื่อนไขในสัญญา โดยที่ตนได้ผลประโยชน์จากการให้สัมปทานตรา Duncan (2008 อ้างถึงใน
จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
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การกระตุน้ คุณค่าตรา (Enhancing Brand Equity) สามารถทาได้ 3 ประการ ดังนี้
1) การกระตุน้ คุณค่าตราโดยการให้ตราพูดด้วยตัวเอง (Enhancing Equity by Having a
Brand Speak for Itself) ภายหลังการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของตรา ผูบ้ ริ โภคจะเกิดประสบการณ์จาก
การใช้ซ่ ึ งจะนาไปสู่ ความรู ้ในตรา ความพอใจหรื อไม่พอใจต่อตรานั้น ความชอบ ความผูกพันด้าน
อารมณ์ การซื้ อ และการซื้ อซ้ า Shimp (2010 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2555) กล่าวคือ ประสบการณ์จากการใช้จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็นคุณค่าภายในตรานั้นๆ
2) การกระตุน้ คุ ณค่าตราโดยการสร้ างข่าวสารที่จูงใจ (Enhancing Equity by Creating
Appealing Messages) เป็ นการสร้างความเชื่อมโยงกับตราในเชิ งบวกผ่านการสื่ อสารการตลาดด้วย
วิธีการมุ่งที่ข่าวสาร
3) การกระตุน้ คุณค่าตราโดยวิธีการขยายความครอบคลุมของตรา (Enhancing Equity Via
Leveraging) เป็ นการสร้ า งความเชื่ อมโยงกับ ตราเพื่ อให้เกิ ดคุ ณค่า ตราและความผูก พันเชิ ง บวก
Shimp (2010 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555) การสร้างความ
เชื่อมโยงกับตราจะเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การขยายความครอบคลุ ม ของตราที่ เ ชื่ อ มโยงจากตราอื่ น ๆ ( Leveraging
Associations from Other Band) เป็ นการที่บริ ษทั ขยายความครอบคลุ มให้กบั ตราใหม่ จากการ
เชื่อมโยงกับตราเดิมที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
(2) การขย ายความครอบคลุ มของตราที่ เ ชื่ อมโยงจากบุ ค คล ( Leveraging
Associations from People) ตราสามารถสร้ างการเชื่ อมโยงกับบุ คคลด้วยการใช้ผรู ้ ั บรองในการ
สื่ อสาร ตัวอย่างเช่ น ร้านอาหารต่างๆ มีการอ้างอิงผูร้ ับรองจากรายการโทรทัศน์หรื อบุคคลต่างๆ
หรื อการสร้างอานาจจากพนักงานที่มีวฒั นธรรมองค์กรที่ดี
(3) การขยายความครอบคลุ ม ของตราที่ เ ชื่ อ มโยงจากสิ่ งต่ า งๆ (Leveraging
Associations from Things) การจัดกิจกรรมหรื องานจัดการเฉลิมฉลอง การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ดนตรี กี ฬาต่างๆ ถือเป็ นการเชื่ อมโยงตรากับกิ จกรรม หรื อสิ่ งของ เช่ น การรณรงค์ให้คนร่ วมกัน
ปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เป็ นต้น
(4) การขยายความครอบคลุ ม ของตราที่ เ ชื่ อ มโยงจากสถานที่ (Leveraging
Associations from Places) สิ นค้าต่างๆ จะมีการระบุแหล่งผลิตและช่องทางการจัดจาหน่ายที่เป็ นที่
รู ้จกั น่ าเชื่ อถื อ มีการรับรู ้ ดา้ นคุณภาพ และมีชื่อเสี ยงที่ดี ในการสื่ อสาร เช่ น นาฬิ กาต้องผลิ ตจาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เครื่ องหนังจากอิตาลี และผลไม้จากประเทศไทย เป็ นต้น
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2.3.6 กลยุทธ์ ตราสิ นค้ า (Brand Strategy)
เมื่อมีการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกลยุทธ์ตราสิ นค้า สิ่ งแรกที่จะต้องตัดสิ นใจก็คือบริ ษทั จะมีการ
ตราสิ นค้าหรื อไม่ ดังที่ทราบกันว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกันและแข่งขัน การที่จะตรา
สิ นค้าจะยากลาบาก ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบเช่นพืชไร่ ทางเกษตร เคมี ถ่านหิ น เหล่านี้ ต่างเป็ นสิ่ งที่ไม่
ง่ายในการตั้งตราสิ นค้า ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ในการตัดสิ นใจที่ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์น้ นั
บริ ษทั จะมีหลายเหตุผลที่นาไปใช้ โดยที่นิยมกันก็จะมีอยูส่ ี่ กลยุทธ์ ได้แก่ การขยายสายผลิตภัณฑ์
(Line Extensions) การขยายตราสิ นค้า (Brand Extensions) หลายตราสิ นค้า (Multibands) และตรา
สิ นค้าใหม่ (New Brands) ดังแสดงในภาพที่ 2.8
ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Category)
มีอยูป่ ั จจุบนั
มีอยูป่ ั จจุบนั
ชื่อตราสิ นค้ า
ใหม่

ใหม่

การขยายสายผลิตภัณฑ์

การขยายตราสิ นค้า

(Line Extension)

(Brand Extension)

หลายตราสิ นค้า

ตราสิ นค้าใหม่

(Multibrands)

(New Brands)

ภาพที่ 2.8 แสดงกลยุทธ์ตราสิ นค้า
แหล่งทีม่ า: รณชัย ตันตระกูล, 2550.
1) การขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line Extensions)
คือ การที่ ชื่อตราผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดได้มีการขยายรู ปใหม่ ขนาดใหม่ หรื อ
รสชาติ กลิ่ นสี ใหม่ เรามักจะเห็ นสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคจะใช้กลยุท ธ์ น้ ี ไม่ว่าจะเป็ นสบู่ ยาสี ฟั น
ผงซักฟอก แชมพู และอื่นๆ การที่ผผู้ ลิ ตหรื อเจ้าของผลิ ตภัณฑ์ประสงค์จะแนะนาผลิตภัณฑ์ให้
รู ปแบบที่แปลกใหม่ ก็เพื่อที่จะนาเสนอสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ เช่น ขนาดเล็กเพื่อการพกพาสะดวก
รสชาติที่แปลกใหม่หรื อเพิม่ ส่ วนประกอบที่สร้างคุณค่าเพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์ (ยาสี ฟันสมุทรผสมฟลูโอ
ไรด์ฯ) เหล่านี้ หรื ออีกเหตุผลหนึ่ งอันเนื่ องมาจากกาลังการผลิ ตไม่เต็มกาลัง จาเป็ นต้องขยายสาย
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ผลิตภัณฑ์เพื่อทาให้กาลังการผลิตสามารถทาได้เต็มกาลัง ใช้เป็ นกลยุทธ์การแย่งพื้นที่วางขาย และ
สร้างอานาจต่อรองกับตัวกลางจาหน่ายจะเป็ นเหตุผลหนึ่งในการขยายสายผลิตภัณฑ์
2) การขยายตราสิ นค้า (Brand Extensions)
คือ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ใช้ชื่อตราสิ นค้าที่มีอยูเ่ ดิม หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือชื่ อ
ตราสิ นค้าที่มีอยูใ่ นตลาดนั้นนามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อสายผลิตภัณฑ์ใหม่ มีกลยุทธ์การขยาย
ตราสิ นค้ามี จุดดี หลายประเภทดังเช่ นเป็ นการครอบครองส่ วนครองตลาด (Market Share) ได้
กว้างขวางยิ่งกว่าการมีตราสิ นค้าเดียวและการที่ตราสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น จะช่วย
ให้บริ ษทั สามารถนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่สู่ตลาดได้ง่ายขึ้นและเป็ นที่รู้จกั ยอมรับได้เร็ วขึ้น
3) การขยายหลายตราสิ นค้า (Multibrands)
บริ ษทั มักจะแนะนาตราสิ นค้าเพิ่มขึ้นในประเภทที่มีอยู่เดิม เป็ นกลยุทธ์ที่ผขู ้ ายได้
พัฒนาตราสิ นค้ามากกว่าสองตราขึ้นไปแต่เป็ นผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดี ยวกัน การมีหลายตราสาหรับ
สิ น ค้า ประเภทเดี ย วกัน นั้น ความได้เ ปรี ย บประการหนึ่ ง เป็ นการเข้า ไปยึ ด พื้ น ที่ จ ัดวางสิ น ค้า ที่
ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน หรื อสามารถการเข้าไปครองตลาดตามส่ วนตลาด (Market Segment)
4) ตราสิ นค้าใหม่ (New Brands)
เป็ นการนาผลิตภัณฑ์ใหม่และชื่ อตราสิ นค้าใหม่สู่ตลาดจุดดีของกลยุทธ์น้ ี ประการ
แรกคือบริ ษทั อาจสร้างชื่ อตราสิ นค้าใหม่สาหรับประเภทใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถใช้ชื่อตราสิ นค้า
ที่มีอยูน่ ามาใช้ได้ ประการที่สองนั้นบริ ษทั อาจเชื่ อว่าอิทธิ พลชื่ อตราสิ นค้าที่มีอยูน่ ้ นั กาลังเสื่ อมลงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องมีชื่อตราสิ นค้าใหม่ และประการสุ ดท้าย ก็คือบริ ษทั อาจจะได้ชื่อตราสิ นค้า
ใหม่จากการเข้าไปครอบครองหรื อยึดครองกิจการ
การที่มีตราสิ นค้ามากหลากหลายอยูแ่ ล้วและเมื่อต้องแนะนาชื่ อตราสิ นค้าใหม่ก็จะ
สามารถทาให้ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรื อทาให้ตอ้ งใช้บุคลากรเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ชื่อใหม่ยอ่ มต้องมี
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผลิต และการส่ งเสริ มทางการตลาดเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่ งก็คือ
ปริ มาณรายการเพิ่มขึ้นทาให้การจัดจาหน่ายยากลาบาก ร้านค้าหรื อตัวกลางต่างไม่ชอบที่จะมีสินค้า
ยี่ห้อใหม่ เพิ่ มมากขึ้ น เพราะพื้นที่ ใ นการจัดวางจากัดในขณะเดี ยวกันจะท าให้เกิ ดสิ นค้าคงคลัง
เพิ่มขึ้น ต้นทุนการดาเนิ นการเพิ่มขึ้น ความร่ วมมือจากตัวกลางสาหรับผลิตภัณฑ์ชื่อตราใหม่ยอ่ มมี
น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ ษทั ที่ไม่มีอานาจต่อรองมักจะได้รับการปฏิเสธจากตัวกลางในการช่วย
วางจาหน่าย
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จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสร้ า งตราสิ น ค้า ในด้า นต่ า งๆ แล้ว ผูว้ ิ จ ัย ได้เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการสร้างตราสิ นค้าว่าไม่ได้เป็ นเพียงการสร้างชื่ อสิ นค้าเท่านั้น การสร้างตราสิ นค้า
เป็ นการสร้างการรับรู้ สร้ างภาพลักษณ์ ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสิ นค้านับว่ามีความสาคัญกับตราสิ นค้าต่างๆ ในปั จจุบนั เนื่ องจาก
มีสินค้าประเภทเดี ยวกันหรื อสิ นค้าใกล้เคี ยงกันมากของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด หลายราย มี คู่
แข่งขันของตราสิ นค้ามีมากขึ้น และสิ นค้าเหล่านั้นก็เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งบริ ษทั แลค
ตาซอย จากัด ต้อ งสร้ า งตราสิ นค้า ให้มี ค วามโดดเด่ น และแตกต่ า งจากคู่ แข่ ง ขัน โดยอาศัย การ
ประชาสั ม พันธ์ ท างการตลาดแบบบู รณาการผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น สื่ อ บุ ค คล สื่ อสารมวลชน สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต สื่ อเฉพาะกิจ และสื่ อกิจกรรม ย่อมสามารถสร้างตราสิ นค้าให้เกิดจากการรับรู้ข่าวสาร
ในด้านต่างๆ ดังนั้นบริ ษทั จะต้องสร้างการรับรู ้ รวมถึ งการรับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับตราสิ นค้าของตน
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า รวมถึงการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับตราสิ นค้า
และจึงนามาซึ่ งเกิดความพอใจในข่าวสารนั้นๆ ตามมา จนมีความคุน้ เคยต่อตราสิ นค้าแล้ว ก็จะทา
ให้ตราสิ นค้าอยูใ่ นใจ จนเกิดเป็ นความจงรักภักดีในตราสิ นค้าขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะมา
ใช้สินค้าหรื อบริ การซ้ า อีกทั้งยังเกิดการบอกต่อถึงข้อดีของตราสิ นค้า และสร้างให้เกิดเครื อข่ายของ
ความภักดี ในตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ สร้ างความประสบความสาเร็ จให้กบั ธุ รกิ จขององค์กร และ
นามาซึ่ งการเป็ นผูน้ าตราสิ นค้าที่อยูใ่ นอันดับต้นๆ ในตลาดสิ นค้าหรื อบริ การประเภทเดียวกันได้

2.4 แนวคิดการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication)
2.4.1 ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
Kotler (2003) ปรมาจารย์ดา้ นการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้กล่าวว่า การสื่ อสาร
การตลาด เป็ นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเพื่อที่จะสื่ อสารและส่ งเสริ มสิ นค้า
และบริ ก ารไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย อัน ประกอบไปด้ว ย การโฆษณา การส่ ง เสริ ม การขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง
Fill (1999) ได้กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาด เป็ นกระบวนการทางจัดการขององค์กรใน
การติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Delozier (1976 as cited in Fill, 1999) กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการ
นาเสนอกลุ่มของสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตอบสนองที่พึง
ปรารถนา ตลอดจนรวมไปถึงการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่นาเสนอข่าวสารขององค์กร เพื่อให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารที่ได้รับนั้น
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สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์ (2531) กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง การดาเนิ นกิจกรรม
ทางการตลาดในอันที่จะสื่ อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภค
โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิจนั้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ศุภร เสรี รัตน์, ปณิ ศา มีจินดา และอรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2550) ได้
กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาดเป็ นกิจกรรมที่จะสื่ อสารกับลูกค้าที่คาดหวัง เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจ
ให้เกิ ดความต้องการและตัดสิ นใจซื้ อ ตลอดจนเพื่อสร้ างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีให้เกิ ดขึ้นกับ
บริ ษทั และผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ปรี ชา ศรี ศกั ดิ์ หิรัญ (2554) ได้กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาด หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่ อสร้ า งความเข้าใจ และสร้ า งการยอมรั บ ต่ อธุ รกิ จจากผูบ้ ริ โภค โดยมุ่ งหวัง ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามความต้องการของธุ รกิจ
ธิ ติพฒั น์ เอี่ยมนิรันดร์ (2554 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ได้กล่าวว่า การสื่ อสาร
การตลาด หมายถึ ง กระบวนการสื่ อ สารอย่ า งผสมผสานหลายรู ป แบบหลายกิ จ กรรมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสื่ อความหมายภายใต้แนวคิดเดี ยวกันของกิ จกรรมด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จากคานิ ยามข้างต้นจะพบว่า การสื่ อสารการตลาด มิได้จากัดเฉพาะอยู่กบั รู ปแบบการ
สื่ อสารรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งเท่ านั้น แต่ หมายถึ งการสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ ที่ สามารถสื่ อสาร
ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้ รู ปแบบหรื อเครื่ องมือทางการสื่ อสารการตลาดที่
นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การ
ส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการใช้พนักงานขาย
(Personal Selling) (Kotler, 2003) ซึ่ งอาจเรี ยกเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเหล่านี้ วา่ “ส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาด” (Promotion Mix) โดยมีลกั ษณะสาคัญที่สามารถสรุ ปได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 สรุ ปลักษณะสาคัญของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดพื้นฐาน 5 ประเภท

ลักษณะทีส่ าคัญ
1. ความสามารถด้ า นการ
สื่ อสาร
- ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ส่ ง
ข่าวสารเป็ นรายบุคคล
- ความสามารถที่จะเข้าถึง
ผูร้ ับสารเป็ นจานวนมาก
- ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์
- ความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
2. ต้นทุน
- ต้นทุนรวม
- ต้นทุนเฉลี่ยต่อคน
- ความสู ญเสี ย
- ปริ มาณการลงทุน

การ
โฆษณา

การ
ส่ งเสริม
การขาย

การ
ประชาสั มพันธ์

ต่า

ต่า

ต่า

สู ง

สู ง

สู ง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

ต่า
ต่า

ต่า
ปานกลาง

ต่า
สู ง

สู ง
ปาน
กลาง

สู ง
ต่า
สู ง
สู ง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ต่า
ต่า
สู ง
ต่า

สู ง
สู ง
ต่า
สู ง

ปาน
กลาง
สู ง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
สู ง
ต่า
ปาน
กลาง

3. การควบคุม
- ความสามารถที่จะเลือก
ปานกลาง สู ง
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
- ความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ปานกลาง สู ง
เนื้อหา
แหล่งทีม่ า: Fill, 1999.

ต่า
ต่า

การขาย
การ
โดยใช้
ตลาด
พนักงาน ทางตรง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

สู ง
สู ง
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2.4.2 บทบาทของการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดนับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากธุ รกิจต่างๆ มี
การแข่ ง ขั น กั น สู งมาก แต่ ล ะธุ ร กิ จ ต่ า งพยายามที่ จ ะใช้ ก ารสื่ อสารการตลาด (Marketing
Communication) ในการสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับตราสิ นค้าของตนเองไปสู่ ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งผูเ้ ขียนขอสรุ ปบทบาทของการสื่ อสารการตลาดได้ 7 ประการ ดังนี้ (Fill, 1999;
Shimp, 2000)
1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสิ นค้าและบริ การ
2) เพื่อย้าเตือนความทรงจากับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
3) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายทราบ
4) เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้ าหมายตอบสนองในแนวทางที่องค์กรต้องการ
5) เพื่อสร้ างทัศนคติ ที่ดีต่อตราสิ นค้าหรื อองค์กรให้เกิ ดขึ้นในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย
6) เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การขององค์กร
7) เพื่อทาให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อซ้ าหรื อสร้างความภักดีในสิ นค้าและบริ การของ
องค์กร
จากที่ได้กล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ บทบาทของการสื่ อสารการตลาดนั้นมีหลายประการ ไม่วา่
จะเป็ นเพียงการบอกให้ทราบ การสร้ างความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้า การย้ าเตือนความทรงจา
ของผูบ้ ริ โภค การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า การโน้มน้าวใจ ตลอดจนไปถึงการกระตุน้ ให้เกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งย่อมจะนาไปสู่ การเพิ่มขึ้นของยอดขายและส่ วนแบ่งทางการตลาดได้ใน
ที่สุดนัน่ เอง
2.4.3 กระบวนการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องในลักษณะของกระบวนการ
ของการสื่ อสารใน 4 องค์ประกอบหลักคือ ผูส้ ่ งสาร (Source/Sender) สาร (Message) สื่ อ (Channel)
และผูร้ ับสาร (Receiver) ดังแสดงในภาพที่ 2.9
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ผูส้ ่ งสาร

ข่าวสาร

(เข้ารหัสสาร)

ช่องทางการ

ผูร้ ับสาร

สื่ อสาร

(ถอดรหัสสาร)

อุปสรรค

ปฏิกิริยา
ตอบกลับ
ภาพที่ 2.9 กระบวนการสื่ อสาร
แหล่งทีม่ า: Shimp, 2000.
จากภาพที่ 2.9 กระบวนการสื่ อสารการตลาดจะเริ่ มต้นจากการที่ผสู ้ ่ งสาร (Source) ทาการ
เข้ารหัส (Encoding) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่เราจะนาเอาความคิดแปลออกมาให้อยูใ่ นรู ปของสัญลักษณ์ที่
ผูร้ ับสารสามารถเข้าใจได้ ซึ่ งกระบวนการเข้ารหัสนี้ เองจะนาไปสู่ สาร (Message) ที่จะส่ งออกไป
ซึ่ งเมื่ อสารถู กส่ งออกไปผ่านสื่ อ (Media/Channel) ซึ่ งหมายถึ งช่ องทางที่นาพาสารนั้นไปถึ งผูร้ ั บ
สารแล้ว ผูร้ ับสาร (Receiver) ก็จะทาการถอดรหัส (Decoding) ซึ่ งเป็ นการตีความหมายของสารใน
รู ป ของความคิ ดหรื อการรั บ รู ้ ที่ มี ต่อข่ า วสารนั้น หลัง จากนั้น ผูร้ ั บ สารจะส่ ง ปฏิ กิ ริย าตอบกลับ
(Feedback) มายังผูส้ ่ งสารได้เป็ นกระบวนการในลักษณะแบบนี้ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ในกระบวนการ
สื่ อสารอาจเกิ ดอุ ปสรรคหรื อสิ่ งรบกวน (Noise) ขึ้นได้ในทุกองค์ประกอบทั้งจากตัวผูส้ ่ งสาร ตัว
สาร สื่ อ และผูร้ ั บสาร เช่ น ผูส้ ่ งสารไม่มีทกั ษะการสื่ อสาร สารนั้นเข้าใจยาก สื่ อที่ ใช้ไม่สามารถ
เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย หรื อผูร้ ับสารไม่มีความรู ้ ในเรื่ องที่ ทาการสื่ อสาร เป็ นต้น ดังนั้นในการ
สื่ อสารแต่ละครั้ ง ผูท้ ี่ทาการสื่ อสารจาเป็ นที่ จะต้องพยายามลดอุปสรรคของการสื่ อสารให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้การสื่ อสารนั้นเกิ ดขึ้ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจากกระบวนการการ
สื่ อสารในข้างต้น สามารถนามาประยุกต์เป็ นแบบจาลองแสดงกระบวนของการสื่ อสารการตลาด
ได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.10
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ผูผ้ ลิตสิ นค้าและ

ข่าวสารทาง

บริ การ

การตลาด

สื่ อต่างๆ

ผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย

สิ่ งรบกวน
การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ภาพที่ 2.10 กระบวนการสื่ อสารการตลาด
แหล่งทีม่ า: นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555.
จากภาพที่ 2.10 เมื่ อมาพิจารณาถึ งกระบวนการของการสื่ อสารการตลาดโดยอิง ตาม
องค์ประกอบของการสื่ อสารข้างต้น สามารถอธิ บายได้ว่าจุดเริ่ มต้นของการสื่ อสารการตลาดจะ
เกิ ดขึ้นที่องค์กรผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและบริ การจะทาการส่ งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด อาทิเช่ น ข้อมูล
ของตราสิ นค้าที่เพิ่งเปิ ดใหม่ ข้อมูลของตราสิ นค้าที่จดั รายการส่ งเสริ มการขาย หรื อข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่จาหน่ ายสิ นค้า เป็ นต้น โดยส่ งผ่านทางสื่ อต่างๆ อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ หรื ออินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น หรื อหากมองในระดับที่กว้างขึ้น คาว่าสื่ ออาจหมาย
รวมถึ งเครื่ องมือการสื่ อสารตลาดรู ปแบบต่างๆ ก็ได้ เช่ น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย การตลาดเชิ งกิจกรรม การตลาดออนไลน์
และการเป็ นผูส้ นับสนุ น เป็ นต้น โดยส่ งผ่านไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายซึ่ งถื อเป็ นผูร้ ับสารของ
กระบวนการสื่ อสารในครั้งนี้ และเมื่อผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รับข่าวสารทางการตลาดแล้ว ก็จะส่ ง
ปฏิ กิริยาตอบกลับมาในรู ปแบบของการตอบสนองต่างๆ เช่ น การซื้ อหรื อไม่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
นั้น การเกิดทัศนคติชอบหรื อไม่ชอบตราสิ นค้านั้น หรื อการเกิดภาพลักษณ์ในจิตใจที่อาจเป็ นไปได้
ทั้งทางบวกหรื อทางลบต่อตราสิ นค้าของผูผ้ ลิต เป็ นต้น ทั้งนี้ ในระหว่างกระบวนการกาลังดาเนิ น
อยู่น้ ัน อาจเกิ ดสิ่ ง รบกวนหรื อุปสรรคของการสื่ อสารการตลาดขึ้ นได้ในทุ กองค์ประกอบ เช่ น
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ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การไม่มีความรู ้ในการสื่ อสารการตลาด ข่าวสารทางการตลาดมีความไม่ชดั เจน
คลุ มเครื อ สื่ อที่ใช้ไม่เข้าถึ งกลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมายหรื อการที่ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายขาดทักษะในการ
แปลความหมายข่ า วสารทางการตลาดที่ ผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารส่ ง มา ท าให้ ตี ค วามข่ า วสาร
บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น นักสื่ อสารการตลาดจาเป็ น
ที่ จะต้องตรวจสอบและประเมิ นสิ่ ง รบกวนเหล่ า นี้ อยู่อย่างสม่ า เสมอ เพื่ อที่ จะได้จดั การแก้ไ ข
อุปสรรคเหล่ านี้ ให้ลดน้อยลงและหายไปในที่ สุด เพื่อให้การสื่ อสารการตลาดขององค์กรผูผ้ ลิ ต
สิ นค้าและบริ การเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.4.4 กลุ่มเป้าหมายในการสื่ อสารทางการตลาด
บริ ษทั ดาเนิ นการสื่ อสารทางการตลาดตามแผนการตลาดโดยนึ กถึงกลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่ม
กลุ่ ม เป้ าหมายในการสื่ อ สารทางการตลาดมี 2 ประเภท ได้แ ก่ กลุ่ ม เป้ าหมายภายนอก และ
กลุ่มเป้ าหมายภายใน
กลุ่ มเป้ าหมายภายนอกสาหรั บการสื่ อสารทางการตลาดเป็ นกลุ่ มคนที่ อยู่นอกบริ ษทั ซึ่ ง
ได้แ ก่ ลู ก ค้า ในอดี ต ลู ก ค้า ปั จ จุ บ ัน ผูอ้ าจเป็ นลู ก ค้า เราในอนาคต คู่ แ ข่ ง พ่ อ ค้า คนกลาง และ
หน่วยงานของรัฐหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
โดยทาการสื่ อสารทางการตลาดกับบุคคลเหล่านี้ แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน เช่ น ถ้าเป็ นผูท้ ี่
เคยเป็ นลูกค้าเราก็อาจใช้การโฆษณาและไปรษณี ยท์ างตรง ถ้าเป็ นลูกค้าปั จจุบนั ก็อาจใช้การโฆษณา
การให้ขอ้ มูลใหม่ ๆ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ และแจกเอกสารวิธีก ารใช้สินค้า ถ้าเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ อาจ
กลายเป็ นลูกค้าเรา บริ ษทั ก็อาจใช้การโฆษณาการจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดซื้ อ การขายโดยบุคคล เป็ น
ต้น ถ้ากลุ่ มเป้ าหมายเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ เช่ น คณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคหรื อกระทรวง
แรงงานและกลุ่มคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ เช่น เอ็นจีโอ บริ ษทั ก็อาจต้องใช้การประชาสัมพันธ์
เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของบริ ษทั ของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
กลุ่มเป้ าหมายภายในสาหรับการสื่ อสารทางการตลาดเป็ นบุคคลที่เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลนี้ ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
บุคคลเหล่านี้ตอ้ งการทราบว่าบริ ษทั มีนโยบายทางการตลาดอย่างไรเมื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่หรื อยกเลิ กผลิ ตภัณฑ์เก่า การสื่ อสารทางการตลาดสามารถยกระดับขวัญและกาลังใจในการ
ทางานของพนักงาน ถ้าพนักงานรู ้สึกว่าบริ ษทั ของตนเป็ นผูน้ าในธุ รกิจและนาเสนอนวัตกรรมออก
สู่ ทอ้ งตลาดตลอดเวลา ก็จะทาให้พนักงานรู ้สึกกระตือรื อร้น ต้องการความก้าวหน้า รู ้สึกผูกพันกับ
บริ ษ ทั และกล่ า วถึ ง บริ ษ ทั ในทางบวก นอกจากนี้ แผนกต่ า งๆ ภายในบริ ษ ทั อาจมี ก ารสื่ อสาร
ระหว่างกัน เช่ น แผนกวิจยั และแผนการผลิ ตอาจให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์แก่ แผนกการตลาด
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เพื่อให้แผนการตลาดนาไปวางแผนการตลาดสาหรั บผลิ ตภัณฑ์น้ นั หรื อในทางกลับ กัน แผนก
การตลาดอาจให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคแก่แผนการการผลิ ตเพื่อนาไปปรับปรุ งการผลิ ตเพื่อให้ได้
สิ นค้า ที่ ตลาดต้องการ อี ก ทั้ง บริ ษ ทั อาจสื่ อสารกับ ผูถ้ ื อหุ ้ นเพื่ อท าให้ม นั่ ใจว่า การตัดสิ นใจทาง
การตลาดของบริ ษทั จะเป็ นผลดีต่อธุ รกิจ ซึ่ งเมื่อเกิดความมัน่ ใจ ก็อาจแนะนาให้บุคคลอื่นมาซื้ อหุ ้น
ของบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารภายในหรื อภายนอก ก็ลว้ นเป็ นการส่ งข้อมูลที่ถูกต้องไปถูกคน
โดยใช้แหล่งกาเนิดสารที่น่าเชื่อถือในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
2.4.5 ความสั มพันธ์ กบั ศาสตร์ สาขาต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสื่ อสารการตลาดนับว่าเป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่ งที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั ศาสตร์
สาขาต่างๆ ไม่ว่า จะเป็ นการตลาด พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิ จ โดยมี ราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารการตลาดกับการตลาด
การสื่ อสารการตลาดถื อเป็ นกิ จกรรม หรื อเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของการตลาด
ในฐานะที่เป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารทางการตลาดไปสู่ ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่นกั การตลาดตั้งไว้ ดังนั้นการสื่ อสารการตลาดกับการตลาดจึงเป็ นสิ่ งที่ใกล้ชิด
กันอย่างมาก ดังแสดงในภาพที่ 2.11
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การตลาด (Marketing)
ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่องทางการจัดจาหน่าย

การส่ งเสริ มการตลาด

(Product)

(Price)

(Place)

(Promotion)

การสื่ อสารการตลาด
(Marketing Communications)
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
(Target Consumer)
ภาพที่ 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารการตลาดกับการตลาด
แหล่งทีม่ า: นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555.
จากภาพที่ 2.11 การตลาดจะประกอบไปด้วยแผนการดาเนินงานใน 4 ด้าน ซึ่ งนิ ยมเรี ยกว่า
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Products) ซึ่ งหมายรวม
ถึง ลักษณะ รู ปแบบ สไตล์ ชื่อตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และการให้บริ การ ราคา (Price) ซึ่ งหมายรวม
ถึง การกาหนดราคา ส่ วนลด ส่ วนยอมให้ ระยะเวลาการชาระเงิ น และเงื่ อนไขการให้เครดิต ช่ อง
ทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) ซึ่ งหมายรวมถึ ง สถานที่ จ ัด จ าหน่ า ย การขนส่ ง ความครอบคลุ ม
ช่องทางการกระจายสิ นค้า และการควบคุ มสิ นค้าคงเหลื อ และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ซึ่ งหมายรวมถึ ง การใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดต่ างๆ เพื่อส่ งข้อมูลข่ าวสารไปสู่ ผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย อันได้แก่ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และ
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การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นต้น ดั ง นั้ น หากมองในเชิ ง ของหน้ า ที่ ก ารท างานในฝ่ ายการตลาด
(Functional Views) การสื่ อสารการตลาดสามารถมีความหมายเดียวกับการส่ งเสริ มการตลาดได้ แต่
หากมองในเชิงของระบบ (Systematic Views) การสื่ อสารการตลาดจะมีความหมายที่กว้างกว่าการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด โดยจะหมายรวมถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ ราคา และช่ องทางการจัดจาหน่ ายเข้าไปด้วย
เพราะผลิ ตภัณฑ์ ราคา และช่ องทางการจัดจาหน่ ายก็สามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
ไปสู่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ด้วยเช่ นกัน ยกตัวอย่างเช่ น การใช้สีดาในผลิ ตภัณฑ์ อาจบ่งบอก
ข่าวสารที่ แสดงถึ งความรู ้ สึกลึ กลับ มี เสน่ ห์ น่ าค้นหา การตั้งราคาสู งอาจบ่งบอกข่าวสารว่าเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี หรื อการวางจาหน่ า ยสิ นค้า ในห้า งสรรพสิ นค้าที่ หรู หรา ย่อมบ่ งบอกถึ ง
ภาพลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายระดับบน เป็ นต้น และเพื่อให้ผอู ้ ่านได้เกิ ด
ความรู ้ ความเข้าใจในการตลาดมากยิ่งขึ้น ผูเ้ ขี ยนขอนาเสนอความหมาย ปรัชญาและแนวคิดการ
ดาเนินงานทางการตลาด ตลอดจนหลักส่ วนประสมทางการตลาด
2) ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การสื่ อสารการตลาดนับว่ามี ค วามเกี่ ย วข้องกับ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในฐานะที่ นัก
สื่ อสารการตลาดจะต้องทาความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นพื้นฐาน เพื่อที่จะได้ออกแบบ
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู ้บ ริ โภคได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ประเด็นส าคัญที่ นัก สื่ อสารการตลาดต้องเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้คื อ พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคคืออะไร ได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยใดบ้าง และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้น
มีข้ นั ตอนอย่างไร
3) ความสัมพันธ์ของการสื่ อสารการตลาดกับสังคมและเศรษฐกิจ
การสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั สังคม ในลักษณะที่เป็ นกระบวนการสื่ อสาร
ในสังคม เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ ข่าวสารของสิ นค้าและบริ การ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่ อนไหวทางสังคม ตลอดจนเฝ้ าระวังภัยต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้นในสังคมให้
คนในสังคมได้รับทราบและเตรี ยมตัวหาทางป้ องกันแก้ไข ตลอดจนยังเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
สื่ อสารรณรงค์เพื่ อเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของประชากรให้เป็ นไปในแนวทางที่ พึ งปรารถนา
อย่างเช่น การนาการสื่ อสารการตลาดมาใช้การตลาดเพื่อสังคมเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ ยงทาง
สุ ขภาพในด้านต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเอง เช่ น ชื้ นงานโฆษณา
การจัดนิทรรศการ หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ยังถือเป็ นงานศิลปะอันเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สะท้อน
ให้เห็ นวัฒนธรรมของสังคมได้อย่างน่าประทับใจ ในส่ วนของความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจนั้น เรา
คงจะปฏิ เสธไม่ได้ว่า การสื่ อสารการตลาดมี ความสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิ จเป็ นอย่างมาก ใน
เบื้องต้น เมื่อผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การได้ทาการสื่ อสารการตลาดในสิ นค้าและบริ การของตนออกไป
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ก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สนใจ และเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้านั้นมากยิง่ ขึ้น เมื่อมีการซื้ อสิ นค้ามาก
ขึ้น ก็ส่งผลให้มีการผลิ ตสิ นค้าเพิ่มมากขึ้ น ต้นทุ นต่อหน่ วยของการผลิ ตก็ลดลง เนื่ องจากเกิ ด
ความชานาญและการประหยัดจากการผลิตขนานใหญ่ (Economy of Scale) ส่ งผลให้ตน้ ทุนของ
สิ นค้าและบริ การลดลง และธุ รกิจก็จะมีการว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ทาให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว
ส่ งผลต่ อสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมดี ยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ การสื่ อสารการตลาดยังสามารถเพิ่ มมูลค่ า
ให้กบั สิ นค้าและบริ การ โดยช่วยขยายตลาด และขณะเดียวกันก็ยงั สามารถช่วยป้ องกันคู่แข่งขันเข้า
มาในตลาดได้อย่างดียงิ่ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ การสื่ อสารการตลาดนับว่ามีส่วนสาคัญที่จะช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตเพิ่มสู งขึ้นนัน่ เอง
2.4.6 การวางแผนการสื่ อสารการตลาด
ความหมายของการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามของการวางแผนการสื่ อสารการตลาดไว้ อาทิ
G. E. Belch and M. A. Belch (2004) ได้กล่าวว่า การวางแผนการสื่ อสารการตลาด เป็ น
กระบวนการที่แสดงถึ งกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดทั้งหมดขององค์กรไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์
สถานการณ์ การกาหนดวัตถุ ประสงค์ การกาหนดกลยุทธ์ กลวิธีต่างๆ ตลอดจนการประเมิ นผล
แผนการสื่ อสารการตลาด
ปรี ชา ศักดิ์ หิรัญ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิ ช (2554) ได้กล่าวว่า การวางแผนการสื่ อสาร
การตลาดเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อนามาตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเลื อกใช้
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด อันนามาซึ่ งการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด
Kitchen (1999 as cited in G. E. Belch and M. A. Belch, 2004) ได้กล่าวว่า การวางแผน
การสื่ อสารการตลาด คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกระบวนการทางความคิดและการปฏิบตั ิ
ซึ่ งแสดงให้เห็นชุ ดของขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวางเป้ าหมาย การวิเคราะห์ การประเมิน การเลือก
และการวางแผนการดาเนินงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในระยะยาวขององค์กร
Fill (1999) ได้กล่ าวว่า การวางแผนการสื่ อสารการตลาดจะเป็ นกระบวนการของการ
วิเคราะห์ บ ริ บ ทแวดล้อม การก าหนดเป้ าหมายการส่ ง เสริ ม การตลาด การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาด การกาหนดส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด การดาเนิ นการตามแผนที่กาหนด
ไว้ และการกาหนดวิธีการประเมินผลการควบคุมแผนการสื่ อสารการตลาด
Duncan (2008 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) ได้กล่าว
ว่า การวางแผนการสื่ อสารการตลาด เป็ นชุ ดของข่าวสารการสื่ อสารการตลาดที่สอดคล้องภายใต้
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แนวคิดเดียวกัน ภายในระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่ อสารการตลาด
ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้แผนการสื่ อสารการตลาดควรดาเนินการในลักษณะของการวางแผนจากฐานศูนย์
(Zero-based Planning) ซึ่ งเป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ บนพื้นฐานของเงื่อนไข
และสภาวะแวดล้อม ณ ปัจจุบนั เป็ นหลักในการพิจารณา
จากความหมายของนักวิชาการต่างๆ ข้างต้น ผูเ้ ขียนขอสรุ ปไว้วา่ การวางแผนการสื่ อสาร
การตลาด หมายถึ ง กระบวนการในการกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการในการสื่ อสารการตลาด ซึ่ งจะ
เริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์ การ
กาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด การกาหนดงบประมาณและระยะเวลา และการกาหนดแนว
ทางการประเมิ นผลแผนการสื่ อสารการตลาด ทั้งนี้ ควรยึดหลักการวางแผนจากฐานศูนย์ (Zerobased Planning) ซึ่ งเป็ นการวางแผนแบบพื้นฐานของเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อม ณ ปั จจุบนั เป็ น
หลักในการพิจารณา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั ไว้
ระดับของการวางแผนการสื่ อสารการตลาดในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรจะ
ประกอบไปด้วยแผนทั้ง สิ้ น 4 ระดับ ใหญ่ ๆ ได้แก่ ระดับ วิสั ย ทัศ น์ และพันธกิ จ (Vision and
Mission) ระดับแผนธุ รกิจ (Company Business Plan) ระดับแผนการตลาด (Marketing Plan) และ
ระดับแผนการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) Duncan (2008 อ้างถึ งใน
จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับที่ 1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) การวางแผนขององค์กรจะ
เริ่ มต้นจากการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ของบริ ษทั เปรี ยบเสมือน
เป้ าหมายในระยะยาวว่า บริ ษ ทั ต้องการจะเติ บ โตไปในทิ ศ ทางใด ส่ วนพันธกิ จก็เปรี ย บเสมื อน
บทบาทหน้าที่หรื อภารกิจหลักในปั จจุบนั ของบริ ษทั ที่จะทาให้บริ ษทั สามารถเติบโตไปในทิศทาง
ใด ส่ วนพันธกิ จก็เปรี ยบเสมื อนบทบาทหน้าที่ หรื อภารกิ จหลักในปั จจุ บนั ของบริ ษทั ที่จะทาให้
บริ ษทั สามารถเติบโตไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้ วิสัยทัศน์และพันธกิ จ
จึงเปรี ยบเสมือนเข็มทิศที่คอยชี้ วา่ องค์กรควรจะเดินไปในทิศใด อย่างไร มีเป้ าหมายเพื่ออะไร อัน
จะทาให้องค์กรไม่หลงทาง ดังนั้นวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิ จ (Mission) จึ งเป็ นแผนแม่บท
หลักสาคัญขององค์กร ซึ่ งถื อเป็ นแผนระดับบนสุ ดที่ แผนต่างๆ ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทหลักนี้
2) ระดับที่ 2 แผนธุ รกิจของบริ ษทั (Company Business Plan) การวางแผนในระดับนี้
ถือเป็ นแผนการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จที่จะกาหนดว่าธุ รกิ จนั้นจะมีเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรมอย่างไร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจในระดับที่ 1 ข้างต้นที่ได้กาหนดไว้ แผนในส่ วนนี้ จะเป็ น
ส่ วนที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริ ษทั และกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั
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และเมื่อแผนธุ รกิ จได้ถูกกาหนดขึ้ น ส่ วนของการผลิ ต ส่ วนของการเงิ น ส่ วนของการปฏิ บตั ิการ
ส่ วนของงานทรัพยากรบุคคล และส่ วนของการตลาดก็จะต้องพัฒนาแผนงานในส่ วนของตนเอง
ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มแผนธุ รกิจให้ประสบผลสาเร็ จตามที่ต้ งั ไว้
3) ระดับที่ 3 แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนงานในระดับนี้ ถือเป็ นแผนงานใน
ระดับแผนก ที่แต่ละแผนกจะต้องมีการกาหนดวิธีการดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจ
ที่ ต้ งั ไว้ในระดับ ที่ 2 แผนการตลาดจะประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ซึ่ งทั้ง สี่ ด้า นจะต้อ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละ
สนับสนุนสอดคล้องกับแผนธุ รกิจ โดยควรมีองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วัตถุ ประสงค์ทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และ
วิธีการประเมินผลแผนการตลาด (G. E. Belch and M. A. Belch, 2004)
4) ระดับที่ 4 แผนการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communications Plan) แผนงาน
ในระดับนี้ จะเป็ นแผนงานย่อยที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการตลาด แผนการสื่ อสารการตลาดนี้ จะ
เกี่ยวข้องกับการกาหนดเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด เพื่อส่ งข้อมูลข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมาย
เพื่อมุ่งหวังให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายตอบสนองตามวัตถุ ประสงค์การสื่ อสารการตลาดที่พึงปรารถนา
ด้วยเหตุน้ ีแผนการสื่ อสารการตลาดจึงจะต้องสอดคล้องกับแผนการตลาด แผนธุ รกิจและวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร
ทั้งนี้ การวางแผนในแต่ละระดับของการกาหนดกลยุทธ์ในองค์กรส่ วนใหญ่มกั เป็ นการ
กาหนดในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-down Approach) กล่าวคือมักจะเริ่ มต้นมาจากแผนแม่บท
ใหญ่ในระดับวิสัยทัศน์และพันธกิจ จากนั้นจะถูกถ่ายทอดลงมายังแผนในระดับแผนธุ รกิจ แผนการ
ตลาด และแผนการสื่ อสารการตลาด ตามลาดับขั้นตอน ซึ่ งการดาเนินงานตามลาดับขั้นตอนนี้ จะทา
ให้แผนการสื่ อสารการตลาดช่ วยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ Fill (1999) ได้เสนอกรอบการวางแผนการสื่ อสารการตลาด (The Marketing
Communication Planning Framework (MCPF)) เอาไว้อย่างน่าสนใจมาก กล่าวคือ การวางแผนการ
สื่ อสารการตลาดจะเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์บริ บทแวดล้อม (Context Analysis) ซึ่ งได้แก่ บริ บททาง
ธุ รกิจ บริ ษทั ของลูกค้า บริ บทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย บริ บทขององค์กร และบริ บทด้านสภาวะ
แวดล้อมต่ า งๆ ทั้ง ในด้า นสั ง คม การเมื อง เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี จากนั้นก็ ท าการก าหนด
เป้ าหมายการส่ งเสริ มการตลาด (Promotional Goals) ซึ่ งต้องพิจารณาจากเป้ าหมายขององค์กรเป้ า
หมายทางการตลาด และเป้ าหมายของการสื่ อสารซึ่ งจะต้องประสานสอดคล้องกัน จากนั้นจึ งมา
กาหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotional Strategy) ทั้งกลยุทธ์ดึง (Pull) ซึ่ งมุ่งสื่ อสารไป
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ยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย กลยุทธ์ผลัก (Push) ซึ่ งมุ่งสื่ อสารไปยังร้านค้าปลีกและผูจ้ ดั จาหน่าย และกล
ยุท ธ์ โครงร่ า ง (Profile) ซึ่ ง มุ่ ง สื่ อสารไปยัง กลุ่ มผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ต่ างๆ (Stakeholders) ได้แก่
ชุมชน พนักงานในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และสื่ อมวลชน เป็ นต้น จากนั้นจึงทาการกาหนดส่ วน
ประสมการสื่ อ สารการตลาดหรื อ เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดต่ า งๆ ร่ ว มกัน (Coordinated
Communication Mix) โดยการกาหนดตารางการดาเนิ นงาน (Scheduling) และการใช้ทรัพยากร
(Resources) เช่ น งบประมาณ และระยะเวลาของการใช้เครื่ องมื อการสื่ อ สารต่ า งๆ จากนั้น ก็
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ (Implement) และทาการกาหนดวิธีการประเมินผลและการควบคุม
แผนการสื่ อสารการตลาด ซึ่ งในขั้นนี้ อาจถู กส่ งยังบริ ษทั ตัวแทน (Agencies) เพื่อทาการวิจยั ตลาด
(Marketing Research) ต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 2.12
การวิเคราะห์สถานการณ์
การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดกลยุทธ์
การกาหนดกลวิธี
การดาเนินงานตามแผน
การควบคุมแผน

ภาพที่ 2.12 แนวทางการวางแผนการสื่ อสารการตลาดตามหลัก “SOSTAC”
แหล่งทีม่ า: Smith, Berry and Pulford (1997 as cited in Fill, 1999).
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จากกรอบในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดของนักวิชาการต่างๆ ที่ได้นาเสนอข้างต้น
สรุ ปกระบวนการวางแผนการสื่ อสารการตลาดออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์
(Situation Analysis) 2) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Determining Target Group) 3) การกาหนด
วัตถุ ประสงค์การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communications Objective) 4) การกาหนด
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communications Tools) 5) การกาหนดงบประมาณและ
ระยะเวลา (Budgeting and Timing) และ 6) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ งผูเ้ ขียนจะขอกล่าวถึง
รายละเอียดของแผนตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
การวิเคราะห์บริ บทแวดล้อม
การวิจยั ตลาด

เป้ าหมายการส่ งเสริ มการตลาด

บริ ษทั ตัวแทน

กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด

เป้ าหมายองค์กร
เป้ าหมายการตลาด
เป้ าหมายการสื่ อสาร
กลยุทธ์ดึง
กลยุทธ์ผลัก

ส่ วนประสมการสื่ อสาร

กลยุทธ์โครงร่ าง

การตลาด
ทรัพยากร

ตารางการ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานตามแผน
การควบคุมและการประเมินผล

ภาพที่ 2.13 กรอบการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
แหล่งทีม่ า: Fill, 1999.
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1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ นับ เป็ นองค์ประกอบแรกของแผนการสื่ อสารการตลาด นัก
สื่ อสารการตลาดจาเป็ นที่จะต้องทาการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่
เกิดขึ้นกับสิ นค้าและบริ การว่าเป็ นอย่างไรและมีปัญหาที่สาคัญอะไรบ้าง ซึ่ งนับว่าเป็ นการวางแผน
จากฐานศูนย์อย่างแท้จริ ง (Zero-Based Planning) เครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ที่นกั สื่ อสารการตลาดมักจะ
นิยมนามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threat) ของสิ น ค้า และบริ การ ซึ่ งเรี ยกว่ า “SWOT
Analysis” โดยอาจแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน
(Weakness) ถื อเป็ นการพิ จารณาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์ก รว่า องค์ก รมี จุดแข็ง จุ ดอ่ อ น
อะไรบ้าง เช่ น การพิจารณาทั้งในเรื่ องของบุ คลากร การจัดการผลิ ตภัณฑ์ ฐานะทางการเงิ นของ
องค์กร ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ชื่ อเสี ยงขององค์กร และกาลังการผลิ ตสิ นค้าขององค์กร เป็ น
ต้น ส่ ว นที่ ส องคื อ การวิ เ คราะห์ โ อกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threat) ถื อ เป็ นการ
พิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นปั จจัยสนับสนุ นและเป็ นปั จจัย
เหนี่ ยวรั้งการเติบโตขององค์กร สิ่ งเหล่านี้ ได้แก่ การดาเนิ นงานของคู่แข่ง สภาพเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในตลาด วัฒนธรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อเราทาการวิเคราะห์สถานการณ์ท้ งั 4 ด้าน ดังกล่าว เราก็จะเข้าใจสภาพของปั ญหาที่
กาลังเกิดขึ้น ณ ปั จจุบนั ขององค์กรได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ นกั สื่ อสารการตลาดยังสามารถทาการ
วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นประเด็ น อื่ นๆ ได้อีก เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Product
Analysis) การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitive Analysis) และการวิเคราะห์สภาพตลาด (Market
Condition Analysis) เป็ นต้น
2) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายการสื่ อสารการตลาด
ในการเลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายทางการสื่ อสารการตลาดนั้น นัก สื่ อสารการตลาดสามารถ
ดาเนิ นการใน 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ คื อ การแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) การเลือกตลาด
เป้ าหมาย (Market Targeting) และการกาหนดตาแหน่งครองใจ (Market Positioning) ซึ่ งมักนิยม
เรี ยกกระบวนการดังกล่าวว่า “STP Marketing” ดังแสดงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
(1) การแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation)
ในขั้น ตอนแรกนัก สื่ อ สารการตลาดจะต้อ งแบ่ ง ผูบ้ ริ โภคในตลาดของสิ น ค้า และ
บริ การออกเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยตามเกณฑ์ ต่ า งๆ โดยอาจเลื อ กใช้ เ กณฑ์ ท างลั ก ษณะประชากร
(Demographic Segmentation) เกณฑ์ทางด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เกณฑ์ทาง
ลักษณะจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) เกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural
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Segmentation) และเกณฑ์ทางพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) ซึ่ งในทางปฏิบตั ิมกั นิ ยมใช้
หลายเกณฑ์ ใ นการแบ่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี ค วามละเอี ย ดเพี ย งพอที่ จ ะสามารถเลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมายออกมาได้อย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนสื่ อโฆษณาในลาดับต่อไป
ดังแสดงเกณฑ์และตัวอย่างของตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาด ต่อไปนี้
ก) เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ได้แก่ พื้นที่ ภูมิอากาศ
ความเจริ ญ และจานวนประชากร
ข) เกณฑ์ทางลักษณะประชากร (Demographic Segmentation) ได้แก่ อายุ เพศ
(ชาย,หญิ ง) รายได้ อาชี พ (แม่บา้ น, พนักงานบริ ษทั เอกชน, รั บราชการ, ประกอบอาชี พ อิ สระ)
การศึ กษา (ต่ ากว่าปริ ญญาตรี , ปริ ญญาตรี , สู งกว่าปริ ญญาตรี ) สถานภาพสมรส (โสด, แต่งงาน,
หม้าย, หย่า, แยก) ยุคของการเกิด (กลุ่ม Babyboomer, กลุ่ม Generation X, กลุ่ม Generation Y, กลุ่ม
TWEENS ถึงปั จจุบนั ) ขนาดครัวเรื อน การพักอาศัย เชื้ อชาติ (ไทย, จีน, ตะวันตก) และวงจรชี วิต
ครอบครัว (กาลังศึกษาอยู,่ เพิ่งแต่งงานใหม่และยังไม่มีลูกแต่งงานและมีลูกยังเล็ก, แต่งงานและลูก
ออกไปมีครอบครัวใหม่, คู่สมรสเสี ยชีวติ และอยูโ่ ดยลาพัง)
ค) เกณฑ์ทางลักษณะจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ได้แก่ บุคลิกภาพ
(ร่ างเริ ง, เก็บตัว, เรี ยบง่าย, ชอบผจญภัย) ความต้องการ (ความต้องการทางกายภาพ, ความต้องการ
ความปลอดภัย, ความต้องการทางสังคม, ความต้องการเกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยง, ความต้องการประสบ
ความส าเร็ จสู งสุ ดในชี วิต) ค่า นิ ย ม (รั ก สุ ข ภาพ, เน้นความสาเร็ จในหน้าที่ การงาน)รู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิต (ชอบท่องเที่ ยว, ชอบซื้ อของ, ชอบอยู่กบั บ้าน) ทัศนคติ (เชิ งบวก, เชิ งลบ) VALS
(Believers, Achievers, Experiencers, Makers, Strivers, Innovators, Thinker, Survivors) การรับรู้
(การรับรู ้ความเสี่ ยงต่า, การรับรู ้ความเสี่ ยงปานกลาง, การรับรู ้ความเสี่ ยงสู ง) และความเกี่ยวพันใน
การเรี ยนรู ้ (ความเกี่ยวพันในการเรี ยนรู ้ (ความเกี่ยวพันสู ง, ความเกี่ยวพันต่า)
ง) เกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Segmentation) ได้แก่ ชนชั้น
ทางสังคม (สู ง, ปานกลาง, ต่ า) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (A, B, C, D, E) และวัฒนธรรม
(ไทย, จีน, เกาหลี, ตะวันตก)
จ) เกณฑ์ทางพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) ได้แก่ ปริ มาณการใช้ (มาก,
ปานกลาง, น้อ ย) สถานภาพผูใ้ ช้ (ผูใ้ ช้ป ระจ า, ผูใ้ ช้บ างครั้ ง, ผูท้ ี่ ไ ม่ เ คยใช้เลย)วัต ถุ ป ระสงค์/
ประโยชน์ในการใช้ (ใช้เพื่อการบันเทิง, ใช้เพื่อการทางาน) โอกาสในการใช้ (ใช้ในโอกาสสาคัญ,
ใช้ในชี วิตประจาวัน) และสถานที่ ที่ซ้ื อ (ร้ านสะดวกซื้ อ, ร้ านค้าปลี กสมัยใหม่, ร้ านค้าปลี กแบบ
ดั้งเดิม, ห้างสรรพสิ นค้าและตลาดนัด) ความภักดีในตราสิ นค้า (มาก, ปานกลางและน้อย) และการ
รู ้จกั และความตั้งใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ (มาก, ปานกลางและน้อย)
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(2) การเลือกตลาดเป้ าหมาย (Market Targeting) ลาดับต่อมา นักสื่ อสารการตลาดจะ
ทาการเลื อกตลาดเป้ าหมายตามที่ได้แบ่งไว้ในขั้นแรก ในการเลื อกตลาดเป้ าหมายนั้น ควรเลื อก
ตลาดเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในการสื่ อสารมากที่สุด ซึ่ งนักการตลาดสามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายได้
3 วิธีดงั นี้
ก) การตลาดแบบไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) กล่าว คือ บริ ษทั จะไม่
ทาการเลื อกกลุ่มเป้ าหมายใดกลุ่มเป้ าหมายหนึ่ ง แต่จะมองว่าตลาดทั้งหมดเป็ นกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งมี
ลักษณะไม่แตกต่างกัน โดยบริ ษทั จะทาการสื่ อสารข่าวสารการสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าและ
บริ ก ารไปยัง ตลาดรวมทั้ง หมด วิธี น้ ี นับ ว่า เป็ นการมองตลาดที่ ไ ม่ ส อดคล้องกับ ความเป็ นจริ ง
เนื่ องจากในความเป็ นจริ ง ตลาดมิ ได้มีพฤติ กรรมหรื อความต้องการที่ เหมื อนกันทั้งหมด แต่จะ
แตกต่างกันตามลักษณะต่างๆ ด้วยเหตุน้ ีการเลือกตลาดเป้ าหมายในลักษณะนี้จึงเป็ นที่ไม่นิยมใช้ใน
ปัจจุบนั
ข) การตลาดแบบแตกต่าง (Differentiated Marketing) ในการเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
วิธี น้ ี จ ะเหมาะสมกับ บริ ษ ัท ขนาดใหญ่ ที่ มี ตราสิ น ค้า หลายชนิ ดที่ ดูแ ล โดยจะนิ ย มเลื อ ก หลาย
กลุ่ ม เป้ าหมายตามตราสิ นค้า แต่ล ะชนิ ด และแต่ล ะกลุ่ ม เป้ าหมายก็ จะมี ก ลยุท ธ์ ท างการตลาดที่
แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่ นบริ ษทั Unilever มีตรา
สิ นค้าที่ดูแลจานวนมาก เช่ น PONDS, SUNSILK, KNORP เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ละตราสิ นค้าไม่
สามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มเดียวกันได้ ดังนั้นในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายจึงต้องกาหนด
แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละตราสิ นค้า
ค) การตลาดแบบเจาะ (Concentrated Marketing) การเลือกตลาดวิธีน้ ี จะเป็ นการ
เลื อกกลุ่ มเป้ าหมายกลุ่ มเดี ยวที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายหลัก ของสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้ อาจจะมาจาก
บริ ษทั มีตราสิ นค้าเดียวที่ขายอยูใ่ นตลาด หรื ออาจเนื่ องมาจากบริ ษทั มีความรู ้ความชานาญในตลาด
ส่ วนนี้ เป็ นอย่างดี หรื ออาจเป็ นเจ้าตลาดแต่เพียงผูเ้ ดี ยวก็ได้ ทาให้มีความรู ้ ที่จะออกแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อตลาดกลุ่ มนี้ ไ ด้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ มี หลักสาคัญในการเลื อกตลาด
เป้ าหมาย 4 ประการ ได้แก่ ต้องสามารถระบุได้ (Identifiable) โดยสามารถระบุลกั ษณะของความ
ร่ วมกันของกลุ่ ม ที่ เลื อกได้ มี ข นาดที่ ใ หญ่ เพี ย งพอ (Sufficient) กลุ่ ม ที่ เลื อกไม่ ค วรมี ข นาดเล็ ก
จนเกินไปอาจจะทาให้การทากิจกรรมทางการตลาดเกิดความไม่คุม้ ค่า มีความคงทน (Stable) กลุ่มที่
เลือกน่าที่จะดารงอยูอ่ ย่างค่อนข้างคงทนถาวร หรื อมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น และ สามารถเข้าถึงได้
(Accessible) กลุ่มที่เลือกควรสามารถเข้าถึงได้ท้ งั ในด้านของสิ นค้าและบริ การ และในด้านของสื่ อที่
จะเข้าถึ ง เพื่อการการสื่ อสารข้อมูล ของผลิ ตภัณฑ์เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (Schiffman and
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Kanuk, 2000) และในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละตราสิ นค้านั้นนักสื่ อสารการตลาดควรทาการ
เลือกจากเกณฑ์ต่างๆ ร่ วมกันเพื่อให้ได้กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนที่สุด
(3) การก าหนดต าแหน่ ง ครองใจ (Positioning) ในขั้น สุ ด ท้า ยนี้ คื อ การก าหนด
ตาแหน่งครองใจซึ่ งหมายถึงการกาหนดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการจะนาเสนอว่าจะเน้นจุดเด่น
ตรงจุดใดให้เข้าไปอยูใ่ นจิตใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การสื่ อสารโฆษณานั้นมีความเด่นชัดในจิตใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่ น เมื่อผูบ้ ริ โภคนึ กถึ งรถยนต์ Volvo ทุก
คนก็จะนึกถึงความปลอดภัย เป็ นต้น การเลือกกลยุทธ์ในการวางตาแหน่งครองใจสามารถเลือกใช้
ได้หลายวิธี เช่ น ด้านคุ ณภาพ (Positioning by Quality) ด้านราคา (Positioning by Price) ด้าน
คุณลักษณะทางกายภาพ (Positioning by Attribute) ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Positioning by
Brand Image) ด้านประโยชน์ใช้สอย (Positioning by Benefit) ด้านผูใ้ ช้สินค้า (Positioning by
Users) ด้านวิธีใช้สินค้า (Positioning by Use/Application) ด้านสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นค้า (Positioning Cultural Symbols) ด้านคู่แข่งของสิ นค้า (Positioning by Competitors) และ
ด้านระดับชั้นของสิ นค้า(Positioning by Product Class) เป็ นต้น โดยหลักสาคัญของการวาง
ตาแหน่งครองใจ คือ นักสื่ อสารการตลาดควรกาหนดตาแหน่งครองใจที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่
แข่งขัน (Differentiated) และไม่ควรมีตาแหน่งครองใจมากจนเกินไปเพราะอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
ความสับสนได้ ดังแสดงกระบวนการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าและ
บริ การทั้ง 3 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 2.14
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Market Segmentation
(การแบ่งส่ วนตลาดตามเกณฑ์และตัวแปรต่างๆ)
Market Targeting
(การเลือกส่ วนตลาดที่มีศกั ยภาพ)
Market Positioning
(การวางตาแหน่งครองใจของสิ นค้าให้เข้าไปอยูใ่ นจิตใจของผูบ้ ริ โภค)
ภาพที่ 2.14 กระบวนการเลือกกลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารการตลาด
แหล่งทีม่ า: O’ Guinn, Allen and Semenik (2006 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์ และศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2555).
3) การกาหนดวัตถุประสงค์การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communications Objective)
นักสื่ อสารการตลาดจะต้องทาการกาหนดวัตถุ ประสงค์การสื่ อสารการตลาดออกมาว่ามี
เป้ าหมายอย่างไร ซึ่ งเป้ าหมายนี้ควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Market Objective)
ด้วย แต่สิ่งที่สาคัญที่นกั สื่ อสารการตลาดพึงตระหนัก คื อวัตถุ ประสงค์การสื่ อสารการตลาดนั้นมี
ลักษณะที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ทางการตลาด กล่าวคือ วัตถุประสงค์ทางการตลาดจะมีลกั ษณะ
ที่ เน้นในด้า นยอดขาย (Sales-oriented) อัตราการเติ บ โตของยอดขายก าไรและส่ วนครองตลาด
มากกว่า ยกตัวอย่างเช่ น ต้องการเพิ่มยอดขายจากปี ที่แล้ว 3% ภายในสิ้ นปี นี้ หรื อต้องการเพิ่มส่ วน
แบ่งตลาดจากเดิ ม 5% ภายในไตรมาสที่ สาม เป็ นต้น แต่หากเป็ นวัตถุ ประสงค์ของการสื่ อสาร
การตลาดจะเน้ น ที่ เ ป้ าหมายเชิ ง ผลกระทบทางการสื่ อ สารที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้รั บ สาร
(Communications-oriented) มากกว่า เช่ น ต้องการให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมาย 60% จดจาตราสิ นค้าได้
ภายใน 6 เดือน เป็ นต้น
4) การกาหนดเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication Tools)
ในการเลื อกเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ผูเ้ ขียนขอเสนอกลยุทธ์ที่สาคัญในการเลื อก
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดโดยแบ่งตามกลุ่มเป้ าหมาย 3 กลยุทธ์ดงั นี้ (Fill, 1999)
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(1) กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
กลยุทธ์ดึงเป็ นกลยุทธ์ที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าและบริ การจะทาการสื่ อสารมุ่งตรงไปยังผูบ้ ริ โภค
คนสุ ดท้ายเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการสิ นค้าและบริ การ จากนั้นก็จะมาหาสิ นค้าและบริ การ
จากผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลี ก ตามลาดับ เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดในกลยุทธ์ น้ ี จึงสามารถใช้ได้
หลากหายเครื่ องมื อร่ วมกัน ไม่ ว่า จะเป็ นการโฆษณา การประชาสั ม พันธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย
การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย หรื อการตลาดเชิ งกิ จกรรม เหล่ านี้ เป็ นต้น ซึ่ ง โดยทัว่ ไป
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า และบริ การจะจัดสรรงบประมาณให้ก ับกลยุทธ์ น้ ี ประมาณร้ อยละ 50 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 2.15

ผูผ้ ลิต

ผูค้ า้ ส่ ง

ผูค้ า้ ปลีก

ผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 2.15 กลยุทธ์ดึง
แหล่งทีม่ า: Fill, 1999.
(2) กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าและบริ การจะทาการสื่ อสารมุ่งตรงไปยังผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีก
ในการพยายามให้ผคู ้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีกดังกล่าวนาสิ นค้าและบริ การของผูผ้ ลิตเข้าไปจาหน่ายในร้าน
หรื อสนับสนุ นให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าของผูผ้ ลิ ต เครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดในกลยุทธ์น้ ี มีหลาย
เครื่ องมือ อาทิ การใช้การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ คนกลาง (Trade-oriented Sales Promotion) อัน
ได้แก่ การให้ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) การให้ส่วนลดการค้า (Trade Discount) การตกแต่ง
ร้าน (Store Displays) การแข่งขันยอดขาย (Sales Contest) การใช้การโฆษณาร่ วมกัน (Co-operative
Advertising) หรื อการให้สิ่งจูงใจพิเศษต่างๆ (Special Offers) แก่พนักงานขายหรื อคนกลาง เหล่านี้
เป็ นต้น ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การจะจัดสรรงบประมาณให้กบั กลยุทธ์น้ ี ประมาณร้อยละ
30 ของงบประมาณทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 2.16
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ผูผ้ ลิต

ผูค้ า้ ส่ ง

ผูค้ า้ ปลีก

ผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 2.16 กลยุทธ์ผลัก
แหล่งทีม่ า: Kotler, 2003.
(3) กลยุทธ์โครงร่ าง (Profile Strategy)
กลยุ ท ธ์ น้ ี เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ ผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้า และบริ การจะท าการสื่ อ สารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายอื่นๆ ขององค์กรที่ไม่ใช่ลูกค้าและคนกลาง นัน่ หมายถึ งอาจจะเป็ นกลุ่มพนักงานใน
องค์กร (Employees) ผูบ้ ริ หาร (Executives) นักลงทุน (Investors) สื่ อมวลชน (Mass Media) ชุมชน
ละแวกใกล้เคียง (Community) หน่ วยงานของรัฐ (Governmental Offices) องค์กรมหาชน (NonGovernmental Organizations: NGO) และผูถ้ ือหุ ้น (Stockholders) เหล่านี้ เป็ นต้น ซึ่ งอาจเรี ยกรวม
กลุ่ ม ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ว่า กลุ่ ม ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ขององค์ก ร (Stakeholders) เครื่ องมื อ การสื่ อ สาร
การตลาดสาหรับกลยุทธ์น้ ี มีหลายเครื่ องมือ แต่โดยส่ วนใหญ่มกั ใช้การประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ เพื่อมีเป้ าหมายในการสร้างความเข้าใจที่ดี และภาพลักษณ์ที่
ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การจะจัดสรรงบประมาณให้กบั
กลยุทธ์น้ ี ประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด และจะเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่การ
ดาเนินงานอาจจะส่ งผลกระทบต่อกลุ่มคนต่างๆ ได้ เช่นองค์กรรัฐวิสาหกิจหรื อบริ ษทั เอกชนขนาด
ใหญ่ เป็ นต้น ดังแสดงในภาพที่ 2.17
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พนักงานในองค์กร

ชุมชนละแวกใกล้เคียง

ผูบ้ ริ หาร

หน่วยงานของรัฐ

นักลงทุน

องค์กรภาคเอกชน

สื่ อมวลชน

ผูถ้ ือหุน้

ผูผ้ ลิต

ภาพที่ 2.17 กลยุทธ์โครงร่ าง
แหล่งทีม่ า: Fill, 1999.
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดสรุ ปได้วา่ หากเป็ นกลยุทธ์ผลัก ซึ่ งจะเน้นการผลักสิ นค้า
ไปที่คนกลาง เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่เหมาะสมจึงควรเน้นไปที่การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่
คนกลาง (Trade-oriented Sales Promotion) และการขายโดยใช้พนักงานขาย ขณะที่หากเป็ นกลยุทธ์
ดึง ซึ่งจะเป็ นการสื่ อสารโดยตรงไปยังผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือที่เหมาะสมควรเน้นไปที่การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer-oriented Sales Promotion)
มากกว่า
การวัดประสิ ทธิผลของการสื่ อสารการตลาด
เมื่อมาพิจารณาในภาพรวมนั้น ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ได้กล่าวว่าต้องบ่งชี้ ที่สาคัญ
ที่ นัก สื่ อสารการตลาดสามารถน ามาใช้ใ นการประเมิ นได้มี ท้ งั สิ้ น 5 ตัวชี้ วดั ได้แก่ พฤติ ก รรม
(Behavior) ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมการซื้ อที่เกิ ดขึ้นจริ ง อันเป็ นผลมาจากแผนการสื่ อสารการตลาด การ
ผูกมัด (Commitment) ซึ่ งเป็ นการแสดงออกภายนอกของผูบ้ ริ โภคเพื่อแสดงว่ามีความสนใจในตรา
สิ น ค้า ของนั ก สื่ อ สารการตลาดหรื อกลุ่ ม ของสิ น ค้า ทั่ว ไป หรื อกลุ่ ม ของสิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้าหรื อสิ นค้า เป็ นการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่า งผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า กับ ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม ต่ า งๆ ทัศ นคติ (Attitude) ซึ่ งเป็ นการวัด ความรู้ สึ ก ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าหรื อสิ นค้า และเครื อข่ายความคิด (Network) อันหมายถึ งเครื อข่ายทาง
ความคิดของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ผบู ้ ริ โภคเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็ นความคิด
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เกี่ ย วกับ สิ น ค้า ตราสิ น ค้า กลุ่ ม สิ นค้า ไว้ใ นความทรงจ าของตนเอง โดยมี ก ารจัด ระบบอยู่ใ น
โครงสร้างเครื อข่ายความคิดที่เป็ นไปตามลาดับขั้น
ขณะที่ กนกพร ตันติ เสาวภาพ (2544 อ้างถึ งใน จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และศิริวรรณ
เสรี รั ต น์ , 2555) ได้ก ล่ า วถึ ง การวัด ประสิ ท ธิ ผ ลของการสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานไว้
3 ประการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด กล่าวคือ
ประการแรก เป็ นการตระหนักรู้ (Awareness) อันหมายรวมถึงการรู้จกั (Recognition) และการจดจา
ได้ (Recall) ในตราสิ นค้า ประการที่สอง เป็ นทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า (Brand Attitude)
และประการสุ ดท้าย เป็ นการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า และบริ ก าร (Purchasing Behavior) ทั้ง นี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lavidge and Steiner (1961 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555) ที่ได้พฒั นาแบบจาลองเพื่อการประเมินประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารไว้
โดยพิจารณาลาดับผลกระทบทางการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภค (Hierarchy of Effects Model) ไว้
6 ขั้นตอนอันได้แก่ ขั้นของการรู ้จกั (Awareness) อันหมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั ตราสิ นค้านั้น
ว่ามีอยูใ่ นตลาด ขั้นความรู ้ (Knowledge) อันหมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเริ่ มมีความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า
ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร มีการจาหน่ายที่ใด มีประโยชน์อย่างไร ขั้นความชอบ (Liking) ซึ่ งหมายถึง
ขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกในทางบวกและมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า ขั้นความชอบที่เหนื อว่า
ตราสิ นค้าอื่น (Preference) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคชอบสิ นค้าและบริ การของเรามากกว่าคู่แข่ง และ
หากเขาจะซื้ อสิ นค้าประเภทนี้ เขาจะต้องนึ กถึ งตราสิ นค้าของเราก่อนคู่แข่งเสมอ ขั้นความมัน่ ใจ
(Conviction) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ ในตราสิ นค้าและมีความตั้งใจที่จะซื้ อตราสิ นค้าของ
เรา โดยผูบ้ ริ โภคจะเชื่ อมัน่ ว่าการตัดสิ นใจซื้ อตราสิ นค้าของเรานั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และขั้นสุ ดท้าย
ขั้นการซื้ อสิ นค้า (Purchase) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจซื้ อตราสิ นค้านั้น
ขณะที่ Semenik (2002 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2555)
ได้เสนอแนวทางการวัดประสิ ทธิ ผลของแผนการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานในภาพรวมไว้
ด้วยเช่นกัน โดยได้เสนอตัวชี้วดั การประเมินผลไว้ 3 ประการ คือ การเปิ ดรับข่าวสารทางการตลาด
จากสื่ อมวลชน (Media Exposure) ซึ่ งมิติน้ ี จะเป็ นการวัดการเปิ ดรับข่าวสารทางการตลาดของตรา
สิ นค้าจากสื่ อมวลชนแบบดั้งเดิ ม (Traditional Media) ทุ กประเภทอัน ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสื อพิมพ์ และนิ ตยสาร ซึ่ งข่าวสารทางการตลาดในที่น้ ี หมายรวมถึ งข่าวสารทุกชนิ ดไม่ว่าจะ
เป็ นสารโฆษณา การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรื อรู ปแบบในด้านการส่ งเสริ มการขาย เช่ น คูปอง
การรั บ ประกัน การน าเสนอส่ ว นลดพิ เ ศษ หรื อ การวางตราสิ น ค้า ในรายการต่ า งๆ (Product
Placement) เป็ นต้น การเปิ ดรั บข่าวสารทางการตลาดจากสื่ อบุคคล (Personal Contacts) และการ
เปิ ดรั บ ข่ า วสารทางการตลาดจากสื่ อ อื่ นๆ ที่ มิ ใ ช่ สื่ อ มวลชนและสื่ อ บุ ค คล (Contacts Points
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Exposure) ขณะที่ Shimp (2000) ได้ก ล่ า วว่า แนวทางการวัดประสิ ท ธิ ผ ลของแผนการสื่ อสาร
การตลาดในภาพรวมนั้นสามารถวัดได้จาก 2 แนวทางคือ การวัดในด้านยอดขาย (Sales Measures)
และการวัดในด้านการสื่ อสาร (Communication Measures) ซึ่ งในมุมมองการวัดในด้านการสื่ อสาร
นี้ นับเป็ นมุ มมองที่ เป็ นนิ ยมใช้กนั ในกลุ่ มนักโฆษณาเพื่อวัดประสิ ทธิ ผลของสารโฆษณาที่ มีต่อ
ผูบ้ ริ โภค อันได้แก่ การวัดการตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจในตราสิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
และความตั้งใจซื้ อในตราสิ นค้า เป็ นต้น
จากการศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การสื่ อสารการตลาดในด้านต่ า งๆ แล้ว ผูว้ ิจยั ได้เห็ นถึ ง
ความสาคัญของการสื่ อสารการตลาดที่มีความสาคัญกับตราสิ นค้าแลคตาซอย เนื่ องจากการที่บริ ษทั
แลคตาซอย จากัด สามารถเติบโตได้น้ นั จะต้องทาการส่ งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด โดยส่ งผ่าน
ทางสื่ อหรื อเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดรู ปแบบต่างๆ ที่บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้ใช้ไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย และเมื่อผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รับข่าวสารทางการตลาดแล้ว เกิดการรับรู ้ข่าวสาร
เกิดขึ้น ก็จะส่ งปฏิกิริยาตอบกลับมาในรู ปแบบของการตอบสนองต่างๆ อันได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาด และช่ องทางทางการตลาด เป็ นต้น รวมไปถังวิธี การวางแผนการสื่ อสาร
การตลาด จะเริ่ มตั้งแต่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย การกาหนด
วัตถุประสงค์ การกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด การกาหนดงบประมาณและระยะเวลา และ
การกาหนดแนวทางการประเมินผลแผนการสื่ อสารการตลาดร่ วมด้วย ดังนั้นในการวางแผนการ
สื่ อสารการตลาด นักสื่ อสารการตลาดจะต้องพิจารณาแผนทั้งในระดับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ระดับ
แผนธุ รกิ จ และระดับ แผนการตลาด และวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้ส อดคล้องกับ แผน
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในระหว่างกระบวนการกาลังดาเนิ นอยูน่ ้ นั อาจเกิดสิ่ งรบกวนหรื ออุปสรรคของ
การสื่ อสารการตลาดขึ้นได้ในทุกองค์ประกอบ ดังนั้น นักสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั แลคตาซอย
จากัด จาเป็ นที่จะต้องตรวจสอบและประเมินสิ่ งรบกวนเหล่านี้อยูอ่ ย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะได้จดั การ
แก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ให้ลดน้อยลงและหายไปในที่สุด เพื่อให้การสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั แลค
ตาซอย จากัด ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ ข่าวสาร (Information Perception)
ในงานวิจยั นี้ การรับรู ้ ข่าวสาร คือ การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยจากสื่ อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น สื่ ออินเทอร์ เน็ ต สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
กิจกรรม โดยการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้น ผูบ้ ริ โภคต้อง
อาศัยทั้ง การแสวงหาข่าวสาร และการเปิ ดรับข่าวสาร ซึ่ งปั จจัยทั้ง 2 ประการดังกล่าวเป็ นตัวชี้ วดั ที่
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สาคัญที่สามารถทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยได้อย่างครบถ้วน และมีความสาคัญมากในการสร้ างความพึงพอใจ และนาไปสู่ ความ
ตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าในที่สุด (กิ รติ คเชนทวา, 2555) โดยทั้ง 2 ปั จจัยข้างต้นสามารถจาแนกความ
แตกต่างได้ดงั นี้ คือ
การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง การแสวงหาข่าวสารนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ตนเองมีความรู ้
เพิ่มเติ ม รวมทั้งยังเป็ นการตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งข่าวสารที่ ได้รับนั้นจะช่ วยลด
ความไม่ แ น่ ใ จที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความสนใจภายในส่ ว นบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง และถ้า การได้รั บ
ข่าวสารนั้นตรงกับความคิดดั้งเดิมของตนแล้วก็จะเป็ นการสนับสนุ นทัศนคติ หรื อความเข้าใจก่อน
หน้านี้ ให้มีความแข็งแกร่ งเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วย (พีระ จิรโสภณ, 2546) ในกระบวนการสื่ อสาร ซึ่ ง
เป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้
ผูร้ ับสารเกิดความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ส่งไป หากผูร้ ับสารสามารถเข้าใจตรงกับความหมายที่ผสู ้ ่ ง
สารต้องการส่ งไปถือว่ากระบวนการสื่ อสารนั้นประสบความสาเร็ จ
พีระ จิรโสภณ (2529) มีแนวความคิดว่าการสื่ อสารนั้นควรเอาผูส้ ่ งสารเป็ นหลัก หรื อผูร้ ับ
สารเป็ นหลักได้มีการโต้แย้งกันมาตลอด แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขัน
และมีความสลับซับซ้อนในการสื่ อสาร ตลอดจนผูร้ ับสารมีความรู ้มากขึ้นและมีโอกาสเลือกมากขึ้น
จึงมีแนวโน้มที่จะเอาผูร้ ับสารเป็ นหลัก คือ จะทาทุกอย่างให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับ
สาร ดังที่พบในโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ หรื อ
แม้แต่ ก ารพูดในที่ ชุ ม ชนต่ า งๆ ที่ พ ยายามจะส่ ง สารทุ ก อย่า งเพื่ อผูร้ ั บ สาร ดัง นั้น ความต้อ งการ
ข่าวสารของผูร้ ับสารมีดงั นี้
1) ความต้องการข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่ตน ซึ่ งผูร้ ับสารจะเปิ ดรับข่าวสารที่มี
ความสาคัญต่อตนเอง
2) ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับค่านิ ยม ความเชื่ อ และทัศนคติของผูร้ ับ
สาร ที่มีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อถือ และทัศนคติของตนเอง
3) ความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา คือ ผูร้ ับสารจะเปิ ดรับข่าวสารที่ให้
ประโยชน์และสอดคล้องกับตนเองแล้ว ข่าวสารนั้นต้องได้มาโดยสะดวก และง่าย หากการเปิ ดรับมี
ความยากลาบากผูร้ ับสารไม่สามารถเปิ ดรับข่าวสารนั้นได้
4) ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ผู ้รั บ สารต้อ งการเปิ ดรั บ ข่ า วสารที่ ส ามารถเพิ่ ม
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ตนเอง
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กาญจนา แก้วเทพ (2552) กล่าวว่า โดยส่ วนใหญ่ในการเปิ ดรับสารของผูร้ ับสารนั้นคนเรามี
ความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสารเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง เช่ น เพื่ออาชี พการงาน
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเพื่อควบคุมสถานการณ์เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการลงมือกระทา
เมื่ อมี ค วามตัง ใจที่ แน่ นอนดังกล่ าว การเข้า ไปใช้สื่อจึ งมิ ใ ช่ กิ จกรรมที่ กระทาไปตาม
ยถากรรมหรื อไร้เป้ าหมาย หากแต่เป็ นกิจกรรมที่มีเป้ าประสงค์ที่แน่นอน (Goal-oriented Activity)
ในท่ามกลางสภาวะการแสวงหาข่าวสารของผูร้ ับสารนี้ สื่ อมวลชนมิได้เป็ นทางเลือกเดียว
ของบุคคล หากทว่าเป็ นเพียงตัวเลื อกตัวหนึ่ งในท่ามกลางตัวเลือกอื่นๆ และมีสื่อมวลชนคงต้อง
พบว่าแหล่งข่าวสารอื่นๆ มีฐานะเป็ นคู่แข่งไปโดยปริ ยาย
สาหรับทิศทางที่บุคคลจะเลื อกแสวงหาและใช้สื่อประเภทใดนั้นจะเกิ ดจาความต้องการ
ของบุคคลนั้น จากนั้นความต้องการดังกล่าวก็จะถูกแปรมาเป็ นแรงจูงใจ (Motivation) ทีผลักดันให้
บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่างๆ
ความต้องการแสวงหาข่าวสารนั้นเกิดมาจากความไม่รู้ หรื อความไม่แน่ใจของปั จเจกบุคคล
Atkin (n.d. อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546) กล่าว่า การแสวงหาข่าวสารของปั จเจกบุคคลนั้นคือ
ความต้องการในการได้รับข่าวสารและความบันเทิง การที่บุคคลจะแสวงหาข่าวสารย่อมคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากข่าวสารนั้นดังต่อไปนี้
1) ถ้าประโยชน์ที่ได้รับมีค่ามากกว่าการลงทุนลงแรงแสวงหาข่าวสาร บุคคลย่อม
แสวงหาข่าวสารนั้น (Information Seeking)
2) ถ้าประโยชน์จากข่าวสารที่จะได้รับมีนอ้ ยกว่าการลงทุนในการเปิ ดรับข่าวสาร
บุคคลก็จะเมินเฉยต่อข่าวสารนั้น (Information Ignoring)
3) ถ้าการเปิ ดรับข่าวสารนั้นก่อให้เกิ ดความไม่พึงพอใจ หรื อความไม่แน่นนอน
บุคคลก็จะหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับข่าวสารนั้น (Information Avoidance)
4) หรื อการหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับข่าวสาร ทาให้บุคคลนั้นต้องลงทุนมากกว่าในการ
ยอมเปิ ดรับข่าวสาร ก็จะยอมเปิ ดรับข่าวสารนั้นๆ แบบไม่เต็มใจ (Information Yielding)
การแสวงหาข่าวสารนั้นมี จุดประสงค์เพื่อให้ตนเองมี ความรู ้ เพิ่มเติ ม รวมทั้งยังเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งข่าวสารที่ได้รับนั้นจะช่วยลดความไม่แน่ ใจที่เกี่ ยวข้องกับ
ความสนใจภายในส่ วนบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Intrinsic Uncertainty) และถ้าการได้รับข่าวสารนั้น
ตรงกับความคิดดั้งเดิมของตนแล้วก็จะเป็ นการสนับสนุ นทัศนคติ หรื อความเข้าใจก่อนหน้านี้ ให้มี
ความแข็งแกร่ งเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วย (พีระ จิรโสภณ, 2546)
การเปิ ดรับข่าวสาร หมายถึ ง การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้า แลคตาซอยจากสื่ อต่ า งๆ ไม่ ว่าจะเป็ น สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ต สื่ อวิท ยุ สื่ อโทรทัศ น์ สื่ อ
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สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อกิ จกรรม โดยมี รูป แบบของการนาเสนอผ่า นการโฆษณาทางโทรทัศ น์ สปอต
โฆษณาทางสถานีวทิ ยุ สื่ ออินเทอร์ เน็ต รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เป็ นต้น
เสถียร เชยประทับ (2525) กล่าวว่า การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับกิจกรรม
ต่างๆ ในชี วิตมนุ ษย์ มนุ ษ ย์เป็ นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัย การแลกเปลี่ ยนความรู้ ข่า วสารและ
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ จูงใจ หรื อมีอิทธิ พลต่อเพื่อนมนุ ษย์
ด้วยกัน การที่จะบรรลุสิ่งเหล่านี้ได้จาเป็ นต้องอาศัยการสื่ อสาร
Cherry (1978 อ้างถึงใน สุ มิตรา กรานเขียว, 2553) กล่าวว่า การสื่ อสารของมนุษย์เป็ นการ
กระทาร่ วมกัน (An Act of Sharing) นัน่ เอง การกระทาร่ วมกันนี้ จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน ซึ่ ง
จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจและการกระทากิจกรรมที่ประสานสอดคล้องกัน
ดังนั้นจากนิ ยามข้างต้น สรุ ปได้วา่ การเปิ ดรับ หมายถึง การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยบุคคลจะเลือกรับข่าวสารทั้งหมดหรื อเลือกรับเพียง
บางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง
ข้อมูลข่ าวสารที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจในการ
เลื อกซื้ อหรื อการทากิ จกรรมต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค เมื่อผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจ ความต้องการในข้อมูลข่าวสารก็จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารจะ
เกิ ด โดยการเรี ย นรู ้ ผูร้ ั บ สารหรื อ ผูบ้ ริ โ ภคจะท าการเลื อ กโดยตัว เองว่า จะท าการสื่ อ สารตาม
ความรู้สึกหรื อความต้องการ หรื อเลือกที่จะไม่รับข่าวสารทุกอย่างเข้ามาสู่ ตวั ผูบ้ ริ โภคเองทั้งหมด
หรื อเลือกที่จะรับเพียงบางส่ วนเท่านั้น แรงผลักดันที่ทาให้ผรู ้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคเลือกรับสื่ อเกิดจาก
คุณสมบัติพ้นื ฐานของผูร้ ับสารเอง คือ ด้านจิตใจ ได้แก่ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู ้
ตามทัศนคติ และประสบการณ์ เดิ มของตน และองค์ประกอบทางด้านสังคม เช่ น สภาพแวดล้อม
สภาพทางครอบครั ว วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่ น อายุ เพศ การศึกษา
ภูมิลาเนา เป็ นต้น
องค์ประกอบการรับข่าวสารของผูร้ ับสาร
Schramm (1973 อ้างถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านต่างๆ ใน
การรับข่าวสารของผูร้ ับสาร ดังนี้
1) ประสบการณ์ ผูร้ ับข่าวสารจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุ สิ่ งของ
ฯลฯ แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์จะทาให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน
2) การประเมิ นสารประโยชน์ของข่าวสาร ผูร้ ั บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองวัตถุ ประสงค์อย่างหนึ่ งอย่างใด การประเมินสารประโยชน์จะช่ วยให้ผรู ้ ับข่าวสารได้
เรี ยนรู ้วา่ ข่าวสารอย่างหนึ่งมีประโยชน์แตกต่างไปจากข่าวสารอีกอย่างหนึ่ง
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3) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน ธรรมชาติของมนุ ษย์มกั จะสนใจสิ่ งที่ตนไม่เคยเห็ นมา
ก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่าง หรื อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
4) การศึกษาและสถานภาพทางสังคม การศึกษาและสถานภาพทางสังคม นับว่า
เป็ นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในตัวบุคคล และเป็ นตัวชี้ พฤติกรรมการสื่ อสารของ ผู้
นั้น การศึกษามีส่วนทาให้บุคคลมีความสามารถในการอ่าน และกระหายที่จะเพิ่มพูนสะสมด้วยการ
แสวงหาความรู ้ให้กว้างขวางขึ้น
5) ความสามารถในการรับข่าวสาร สภาพร่ างกายและสภาพจิตใจของบุคคล มี
ส่ วน สัมพันธ์กบั ความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล ทาให้พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ต่างกัน
6) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูร้ ับสารแต่ละคนเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดรับข่าวสาร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับข่าวสารเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่ทาให้ผรู้ ับสาร
เข้าใจความหมายของข่าวสารตรงกับผูส้ ่ งข่าวสาร หรื ออาจนะเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจข่าวสาร
ได้
8) ทัศนคติ ทัศนคติ ของผูร้ ั บสารนั้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ เมื่อทัศนคติ
เปลี่ยนไป การรับข่าวสารของผูร้ ับข่าวสารจะแตกต่างกันไป
Atkin and Garramon (1983 อ้างถึงใน สุ มิตรา กรานเขียว, 2553) กล่าวว่า ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารของบุคคลนั้น แต่ละบุคคลมิได้รับข่าวสารทุกอย่างที่ผา่ นเข้ามาสู่ ตนทั้งหมด แต่บุคคลจะมี
การเปิ ดรับข่าวสารและเลื อกรับรู ้ เพียงบางส่ วนของข่าวสารที่บุคคลผูน้ ้ นั คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน
สาเหตุที่ทาให้บุคคลหนึ่ งมีการเปิ ดรับสื่ อนั้น เกิ ดลักษณะพื้นฐานของผูร้ ับข่าวสารในด้านต่างๆ
ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านจิตใจ มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก เพราะไม่ว่าปริ มาณ
ข่าวสารจะมีอยูม่ ากเพียงใด ถ้าผูร้ ับไม่มีความสนใจและไม่อยากรับรู ้ข่าวสารนั้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
สื่ อสารจะไม่เกิดขึ้นเลย
2) องค์ประกอบทางสังคม สภาพแวดล้อม เช่น ครอบครัว สถาบันทางการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี และลักษณะของประชาชน เช่น เพศ อายุ ภูมิลาเนา การศึกษา และสถานภาพ
ทางสังคม ซึ่ งต้องวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารว่าต้องการอะไร
จากแนวคิดข้างต้น สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบการรับข่าวสารของผูร้ ับสารในแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกัน ผูร้ ับข่าวสารบางคนจะเปิ ดรับข่าวสารเท่าที่ตนเองมีความจาเป็ นหรื อให้ความ
สาคัญเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ข้ ึนอยูอ่ งค์ประกอบด้านต่างๆ ของผูร้ ับข่าวสารด้วย
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กระบวนการเลือกเปิ ดรับข่าสาร (Selective Process)
Klapper (1960) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลื อกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบ
เสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้ของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ต่ า งๆ เพื่ อส่ ง ผลทางกิ จกรรมการตลาด การโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ์ หรื อกิ จ กรรมเพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ โดยผ่านสื่ อมวลชนนั้นเพื่อก่อให้เกิ ดผลที่ตามมา คือ ผูร้ ับ
สารเกิ ดการรั บรู ้ ความเข้าใจ มี ความประทับใจ อันส่ งผลต่อการสร้ างภาพลักษณ์ ในเชิ งบวกของ
ผลิตภัณฑ์
ในสถานการณ์สื่อสารแต่ละสถานการณ์ เราจะทาการเลือกว่าจะทาการสื่ อสารอย่างไรตาม
ความรู้สึกและตามความต้องการของเรา ในการสื่ อสารนั้นการเลือกมี 4 ลักษณะที่มีความเกี่ยวข้อง
กันดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538)
1) การเลือกรับหรื อการเลือกใช้ (Selective Exposure) ในชีวติ ประจาวันมีโอกาสที่
จะรั บสารจากแหล่งผูส้ ่ งจานวนมากมาย แต่เรามีความสามารถและเวลาที่จากัดที่จะรับสารจาก
แหล่งต่างๆ หรื ออาจมีความพอใจ/ไม่พอใจ ต่อแหล่งผูส้ ่ งสารแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงเลือกรับสาร
จากแหล่งผูส้ ่ งที่เราพอใจเท่านั้น โดยปกติ แล้วเราจะเลื อกรับสารจากแหล่งที่เสนอความคิดและ
ทัศนคติ สอดคล้องกับความคิดและทัศนคติของเรา
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากจะเลือกรับสารแล้ว ขั้น
ต่อมา ยังเลือกให้ความสนใจต่อสารที่ได้รับ โดยจะเลือกสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่ อ
เดิมของเรา และหลีกเลี่ยงการรับสารที่ขดั แย้งกับทัศนคติและความเชื่อของเรา
3) การเลือกรับรู้และเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
ผูร้ ับสารจะเลือกรับรู ้และตีความหมายตามความเข้าใจและตามประสบการณ์ของตนเองเนื่ องจากแต่
ละคนมีประสบการณ์ต่างกัน ดังนั้น การรับรู้ และตีความหมายของคนในสิ่ งเดียวกันจึงแตกต่างกัน
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) ผูร้ ับสารจะสามารถจดจาเรื่ องที่สอด
คล้อง หรื อสนับสนุ นกับความคิดเห็ นของตนได้ดีกว่าเรื่ องที่ ขดั แย้งกับความคิดเห็ นของตนเอง
ดังนั้น การเลือกจดจาเนื้ อหาสาระของสารที่เราได้รับจึงเท่ากับเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้ทศั นคติหรื อ
ความเชื่อเดิมของเรามีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น และเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น
จากกระบวนการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร เพื่อให้เกิดการเลือกรับหรื อเลือกใช้ ก่อให้เกิดความ
สนใจ และเกิดการรับรู ้จนสามารถจดจา ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้ ดังนั้นจากนิ ยามข้างต้น จึงสามารถ
สรุ ปได้วา่ การเปิ ดรับสื่ อ คือการได้เห็น ได้ยิน หรื อพบเห็นสื่ อที่มีการสื่ อสารออกมาผ่านเครื่ องมือ
ต่างๆ เช่น สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร โฆษณาในโรงภาพยนตร์ อินเตอร์ เน็ต ของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย เพื่อกระตุน้ ให้ผรู ้ ับสารเกิดการรับรู ้และจดจา
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การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงพฤติกรรมการสื่ อสารของแต่ละบุคคล
ว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่ วนบุคคลหรื อสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการเปิ ดรับ (Exposure) คือการที่ผบู้ ริ โภคเลือกที่จะรับเอาสิ่ งเร้าเข้ามาโดยผ่าน
ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งเป็ นการเลือกรับสิ่ งเร้าบางตัวเท่านั้น เห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับ
เป็ นขั้นตอนแรกสุ ดของกระบวนการรับรู ้ (Perception) เมื่อผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อแล้ว
ก็จะทาการสนใจในตัวสาร และต่อมาจึงทาการตีความหมายสารที่ได้รับ
ผูร้ ับสารจะใช้สื่ออะไรก็ตาม ผูร้ ับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการ
หรื อความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ผูร้ ับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร
(Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสารจะเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง (Filters) การ
รับรู ้ข่าวสารของมนุ ษย์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ชานันต์ รัตนโชติ (2552 อ้างถึงใน ธี รศักด์ อริ ยะอรชุน,
2556)
1) การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)
หมายถึง แนวโน้มที่ผรู ้ ับสารจะเลือกสนใจหรื อเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยูด่ ว้ ยกัน
หลายแหล่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปิ ดรับนี้ ได้มีการศึกษาวิจยั กันอย่างกว้างขวาง และพบว่า การ
เลือกเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องหลายประการ อาทิเช่ น ทัศนคติเดิมของ
ผูร้ ับสาร คือ บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุ นทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่
ขัดแย้งกับความรู ้ สึกนึ กคิดเดิ มของตนเอง ทั้งนี้ เพราะการได้รับข่าวสารใหม่ที่ไม่ลงรอยหรื อไม่
สอดคล้องกับความรู ้ความเข้าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมี
ความไม่สบายใจ ที่เรี ยกว่า “Cognitive Dissonance” ดังนั้น การที่จะลดหรื อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าว
ได้ก็ตอ้ งแสวงหาข่าวสารหรื อเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์
ยังชี้ให้เห็นว่า เมื่อบุคคลได้ตดั สิ นใจในเรื่ องหนึ่งที่มีความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบก้ ากึ่งกัน บุคคลย่อมมี
แนวโน้มที่จะแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสิ นใจนั้นๆ มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขดั กับ
สิ่ งที่กระทาลงไป
นอกจากทัศนคติด้ งั เดิมที่เป็ นตัวกาหนดในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้าน
สังคม จิตใจ และลักษณะส่ วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น ระดับการศึกษา วัย อาชีพ รายได้ ฯลฯ) ความเชื่อ อุดมการณ์ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ ที่มีส่วนในการกาหนดการเลือกเปิ ดรับข่าวสารอีกด้วย
2) การเลือกรับรู้หรื อตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)
เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองในขั้นตอนต่อมา เมื่ อบุคคลเปิ ดรั บข่าวสารจากแหล่ งใดแหล่ งหนึ่ ง
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แล้วแต่ละคนอาจจะตีความหมายตามความเข้าใจของตัวเอง หรื อตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความ
เชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่ างกาย หรื อสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็ นต้น
3) กระบวนการเลือกจดจา (Selection Retention) เป็ นแนวโน้มในการเลือกจดจา
ข่าวสารเฉพาะส่ วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเองและมักจะลืมในส่ วนที่
ตนเองไม่สนใจหรื อไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า ดังนั้นการสื่ อสารมวลชนอาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย แม้วา่ ผูร้ ับสารจะได้รับสารนั้นครบถ้วน แต่ผรู ้ ับสารอาจจะไม่สนใจจดจาสิ่ งที่เราต้องการ
ให้รู้ให้จดจาก็เป็ นได้เสมอ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์
ในพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน และมีความต้องการในพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ที่แตกต่างกันนั้น แต่โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลจะทาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน โดยผูร้ ับสารมีความคาดหวังจาก
สื่ อมวลชนว่า การบริ โภคข่าวสารจากสื่ อมวลชนจะช่ วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรื อเปลี่ยนลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการ
เลือกบริ โภคสื่ อมวลชนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ หรื อแรงจูงใจของผูร้ ับสารเอง เพราะบุคคล
แต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป
2) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อบุคคล โดยสื่ อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผู้
ที่นาข่าวสารจากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal
Communication) ที่จะทาให้มีปฏิ กิริยาในการโต้ตอบระหว่างกันโรเจอร์ สและชู เมกเกอร์ (Rogers
and Shoemaker ) กล่าวว่าในกรณี ที่ตอ้ งการให้บุคคลใดเกิ ดการยอมรับสารนั้นควรที่จะใช้การ
สื่ อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวสาร สื่ อบุคคลนี้จะมีประโยชน์อย่างมากใน
กรณี ที่ผสู ้ ่ งสารหวังผลให้ผรู ้ ับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนและตัดสิ นใจรับสารได้อย่างมัน่ ใจ
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งการสื่ อสารระหว่างบุคคลนี้สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อสร้ าง
ความ เข้าใจหรื อชักจูงโน้มน้าวใจกับประชนโดยตรง
(2) การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิ พลต่อบุคคลส่ วนรวม ช่วยให้การสื่ อสารของบุคคลบรรลุเป้ าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่ วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นด้วย
(3) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิจ โดยสื่ อเฉพาะกิจ หมายถึง
สื่ อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยูท่ ี่ผรู ้ ับสารเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างของ สื่ อเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิ ทรรศการ เป็ นต้น ดังนั้น
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พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฉพากิจนี้ ผูร้ ับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อความรู ้ เฉพาะ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง
พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารนี้ จะเห็ น ได้ว่า ข่ า วสารเป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการนามา
ประกอบการตัดสิ นใจของบุคคล ยิง่ บุคคลเกิดความไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมากเท่าใด
บุคคลย่อมต้องการเปิ ดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จากัดว่าจะทาการเปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่ อใด
ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล หรื อสื่ อเฉพาะกิจ แต่ท้ งั นี้ บุคคลจะทาการเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่ องที่ตนให้ความสนใจเท่านั้นเนื่ องจากข่าวสารในปั จจุ บนั มี มากเกิ นกว่าที่ ผูร้ ับสารจะรับไว้
ทั้งหมดได้ จึงทาให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์
ในการเลื อกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่ วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ และ
วัตถุ ป ระสงค์หรื อความต้องการที่ จะเปิ ดรั บ ข่ าวสารของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แตกต่ างกันย่อมท าให้มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้ดว้ ย
ในการส่ งข่าวสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจาเป็ นต้องคานึ งถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับสาร
หลายประการนับตั้งแต่สภาวะทางจิตใจและสังคมของแต่ละบุคคล สื บเนื่องไปยังความต้องการ
ของผูร้ ับสาร ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นจะเป็ นไปเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตน เช่น ต้องการข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ตน ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับ
ความเชื่ อและทัศนคติและค่านิ ยมของตน ต้องการประสบการณ์ใหม่ และต้องการความสะดวก
รวดเร็ วในการรับสาร เป็ นต้น จากแนวคิดเกี่ ยวกับการแสวงหาข่าวสารและการเปิ ดรับข่าวสาร
ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงการแสวงหาข่าวสารและการ
เปิ ดรับข่าวสารในการรับรู้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กระบวนการ
เลือกแสวงหาข่าวสารและเปิ ดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ (Information Satisfaction)
2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
พฤติกรรมเกี่ ยวกับความพึงพอใจของมนุ ษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครี ยดหรื อความ
กระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ่ งเมื่อมนุ ษย์สามารถขจัดสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวได้
แล้วมนุษย์ยอ่ มได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนต้องการ
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 อ้างถึงใน อรรถพร หาญวานิช, 2546) ได้ให้ความหมายของ
ความพึ ง พอใจไว้ว่า ความพึ ง พอใจเป็ นความรู ้ สึก ส่ วนตัวที่ รู้สึ กเป็ นสุ ข หรื อยินดี ที่ ไ ด้รับ การ
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ตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาดหายไปหรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุลความพึงพอใจเป็ นสิ่ ง
ที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใดๆ นั้น
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2545 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู ้ สึก หรื อทัศ นคติ ข องบุ คคลที่ มีต่อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยอาจจะเป็ นไปในเชิ ง ประเมิ นค่ า ว่า
ความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดนั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
สุ พล ธนูรักษ์ (2540 อ้างถึงใน ธีรศักด์ อริ ยะอรชุน, 2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิ งบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรื อ
ได้รับสิ่ งตอบแทนที่คาดหวังไว้
อรรถพร หาญวานิช (2546) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรื อระดับความ
พึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิด
จากพื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิ ยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
สายจิตร เหมทานนท์ (2546) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่ถา้ เมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทา
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งใดสร้างความรู ้สึก
ผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกทางลบเป็ นความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม (2538) กล่าวถึ งความพึงพอใจว่าเป็ นความรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งในเชิงการประเมินค่า ซึ่ งจะเห็นว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
ชริ ณี เดชจินดา (2530 อ้างถึงใน พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม, 2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง
ความรู้ สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึก
พอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรื อบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับ
หนึ่ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง
ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจนั้น ได้ศึกษาตัวแปรในกระบวนการของความพึง
พอใจในการใช้สื่อของบุคคลที่เป็ นตัวแปรสาคัญ จากหนังสื อเรื่ อง Media Gratifications Research
Current Perspectives ของ Rosengren, Wenner and Palmgreen (1985 อ้างถึงใน อุษาพรรณ
ศรี สกุลประเสริ ฐ, 2543) ตัวแปรที่สาคัญในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแปรด้านความพึงพอใจจาก
สื่ อ แบ่งความหมายเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
1) ความพึงพอใจที่บุคคลแสวงหาจากสื่ อ (Gratification Sought) เป็ นการมองใน
แง่ของผลจากความเชื่ อ หรื อความคาดหวังของบุคคล ตลอดจนประเมินค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจที่
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สื่ อให้ได้ อันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้บุคคลเปิ ดรับสื่ อ ความพึงพอใจที่บุคคลแสวงหาจากสื่ อนี้ เรี ยก
อีกอย่างหนึ่ งว่า ความพึงพอใจที่บุคคลคาดว่าจะได้รับจากสื่ อ (Perceived Gratification Obtained)
อันเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคล
2) ความพึงพอใจที่บุคคลได้รับจากสื่ อ (Gratification Obtained) เป็ นการมองใน
แง่ผลที่บุคคลได้รับจากการเปิ ดรับสื่ อหรื อเนื้อหาของสื่ อประเภทต่างๆ ซึ่ งจะย้อนกลับไปสนับสนุ น
หรื อเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมของบุคคลนั้นต่อไป
Becker (1985 อ้างถึงใน อุษาพรรณ ศรี สกุลประเสริ ฐ, 2543) วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความพึงพอใจไว้ 3 องค์ประกอบ คือ
1) การติ ดตามข่าวสารและการแนะนาพฤติ กรรม (Surveillance/Guidance) ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นขอบเขตที่ปัจเจกชนใช้สื่อ เพื่อจะได้รับข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและ
ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2) การใช้ประโยชน์ทางการติดต่อสื่ อสาร (Communication Utility/Excitement/
Reinforce-ment)
3) การหลีกเลี่ยงไม่ใช้สื่อ (Media Avoidance) แนวโน้มในการไม่ใช้สื่อ หรื อไม่
รับข่าวสารจากสื่ อ
จากองค์ประกอบความพึงพอใจตามทรรศนะของ Lee B. Becker ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนั้น ได้
ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบในเรื่ องการติดตามข่าวสารว่า เป็ นองค์ประกอบที่มีความมัน่ คงสู ง
ในการวัดความคาดหวังตอบแทนความพึงพอใจ หรื อการแสวงหาความพึงพอใจแม้ว่าเวลาหรื อ
สถานการณ์จะเปลี่ยนไป
Wenner (1982 อ้างถึงใน ธี รศักด์ อริ ยะอรชุน, 2556) ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การบริ โภคข่าวสาร (News Gratifications) โดยได้รวบรวมผลงานวิจยั ที่มีผทู้ าไว้มากมายแล้วสร้าง
ออกมาเป็ นแผนที่แสดงความพึงพอใจในการบริ โภคสื่ อข่าวสาร (Media News Gratifications) แบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็ น 4 กลุ่มคือ
1) Orientational Gratifications หมายถึ ง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง และเพื่อเป็ นแรงเสริ มย้ าความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลกับสังคม รู ปแบบ
ของความต้องการที่แสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้มาซึ่ งข้อมูล เพื่อ
ช่ วยในการตัดสิ นใจ (Decisional Utility) หรื อเพื่อช่ วยในการลงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้ง (Vote
Gratifications) เป็ นต้น
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2) Social Gratifications เป็ นการใช้ข่าวสารเพื่อเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคม ซึ่ งรับรู ้จากข่าวสาร เข้ากับเครื อข่ายส่ วนบุคคลของปั จเจกชน เช่น การนาข้อมูลไปใช้ในการ
สนทนากับผูอ้ ื่นใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการชักจูงเป็ นต้น
3) Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการที่ใช้ประโยชน์ของข่าวสาร
เพื่อดารงเอกลักษณ์ ของบุคคล หรื อเพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับสื่ อ หรื อปรากฏใน
เนื้อหาของสื่ อ เช่นการยึดถือหรื อความชื่นชมผูอ้ ่านข่าว เป็ นแบบอย่างในทางพฤติกรรมเป็ นต้น
4) Para-Orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการที่ใช้ข่าวสารนั้นเพื่อ
ประโยชน์ในการลด หรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์ หรื อเพื่อปกป้ องตัวเอง เช่น เป็ นการ
ใช้เวลาให้หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน ความสนุ กสนาน เพื่อหลีกหนี จากสิ่ งที่ไม่พอใจอย่างอื่น
เป็ นต้น
ขณะที่ Comb and Becker (1979 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ได้กล่าวไว้ในเรื่ อง
ของการใช้สื่อเพื่อสนองความพึงพอใจและความต้องการว่า
1) เพื่ อ ต้อ งการข้อ มู ล ในการพู ด คุ ย หรื อ สนทนา (Discussion) การเปิ ดรั บ
สื่ อมวลชนทาให้บุคคลมีขอ้ มูลที่จะนาไปใช้พดู คุย หรื อสนทนากับบุคคลอื่น
2) เพื่อต้องการมีส่วนร่ วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็ นไปต่างๆที่
เกิดขึ้น
3) เพื่อเสริ มความเห็น หรื อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของบุคคล ที่ได้ทาไปแล้ว
(Reinforcement)
4) เพื่ อความบันเทิง (Entertainment) เพื่ อความเพลิ ดเพลิ น รวมทั้ง ผ่อนคลาย
อารมณ์
การจัดแบบแผนของความพึงพอใจ
Blumler, McQuail and Brown (1972 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ได้จดั หมวดหมู่
ของของบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชนออกมาเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ และภายในแต่ละกลุ่มสามารถก็อาจ
แยกย่อยได้อีกเป็ น
1) ความเพลิดเพลิน (Diversion) ซึ่ งจะแสดงออกมาในรู ปแบบของการใช้สื่อเพื่อ
หลบเลี่ยงออกมาจากประสบการณ์ในชี วิตประจาวันที่ซ้ าซากจาเจหรื อเพื่อหลบหนี ปัญหา ตัวอย่าง
ของการดูภาพยนตร์ประเภทวิทยาศาสตร์แฟนตาซี (Sci-Fi)
2) มนุษยสัมพันธ์ (Personal Relation) เป็ นการใช้สื่อเพื่ออเสริ มความสัมพันธ์กบั
คนอื่นๆ ในสังคม เช่น นัง่ ดูรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ร่วมกันทั้งครอบครัว
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3) เอกลักษณ์ของปั จเจกบุคคล (Personal Identity) เป็ นการใช้สื่อเพื่อตอบย้ ากับ
กลุ่มอ้างอิงกับกลุ่มเสริ มหรื อสร้าง เอกลักษณ์ของตนเอง เช่ นถ้าเป็ นวัยรุ่ น ก็ตอ้ งดูรายการสอน
ภาษาอังกฤษแบบวัยรุ่ นที่มีรูปแบบทันสมัย มีเนื้ อหาสาระที่วยั รุ่ นสนใจ ใช้พิธีกรที่เป็ นวัยรุ่ น เป็ น
ต้น
4) ติดตามข่าวสาร (Surveillance) อันเป็ นหน้าที่พ้ืนฐานของการเปิ ดรับสื่ ออยู่
แล้วประเภทของแรงจูงใจที่จะใช้สื่อและความพึงพอใจ (ทั้งแสวงหา Gratification Sought และ
ความพึงพอใจที่ได้รับจริ ง Gratification Gained) ดังนี้
(1) การได้รับข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาต่างๆ
(2) การลดความรู ้สึกไม่มนั ใจในตัวเอง
(3) การเรี ยนรู ้กบั สังคมและโลกกว้าง
(4) การหาข้อมูลมาสนับสนุนตอกย้าค่านิยมที่ตนเองยึดถืออยู่
(5) การแสวงหาความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในชี วติ ของตนเองและผูอ้ ื่น
(6) เพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับคนอื่นๆ
(7) เพื่อจะได้ความรู ้พ้นื ฐานในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูค้ น
(8) เพื่อหากิจกรรมอื่นๆ มาทดแทนการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
(9) เพื่อความรู ้สึกแบบหัวอกเดียวกันหรื อมีเพื่อนร่ วมทุกข์สุขกับคนอื่น
(10) เพื่อหลบหนีจากปั ญหาและความวิตกกังวลอื่นๆ
(11) เพื่อเปิ ดประตูไปสู่ โลกแห่งจิตนาการ
(12) เพื่อฆ่าเวลา
(13) เพื่อปลดเปลื่องทางอารมณ์
(14) เพื่อหาแบบแผนในการดาเนินชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น
ในการวิจยั การใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจนั้น Kalz, Gurevitch and Haas (1973
อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2546) ได้ให้ความสนใจศึกษาเรื่ องนี้ อย่างจริ งจัง โดยทาการศึกษาข้อมูล
ซึ่ งเก็บจากผูใ้ ช้สื่อในประเทศอิสราเอล เมื่อปี 1973 ซึ่ งการวิจยั ครั้งนั้นเป็ นการสารวจขั้นพื้นฐาน
และความพยายามที่จะสร้างเครื่ องมือในการวัดมากกว่าที่จะเป็ นการศึกษาเพื่อพิสูจน์สมมติฐานใดๆ
ผลวิจยั พบว่า ชาวอิสราเอลมีความเห็นว่าครอบครัว และเพื่อนฝูงเป็ นแหล่งสนองความพึงพอใจที่ดี
ที่สุด ส่ วนสื่ ออื่นๆ มีส่วนช่วยในการสนองความต้องการได้บา้ ง อย่างไรก็ดีการศึกษาการใช้สื่อเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจในงานวิจยั นี้ เป็ นแบบของงานวิจยั ในระยะต่อมา
การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อเพื่อความพึงพอใจ คือ การศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของสังคมและ
จิตใจที่มีผลต่อความต้องการของบุคคล ซึ่ งนาไปสู่ การคาดคะเนเกี่ยวกับสื่ อและแหล่งที่มาของสาร
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การคาดคะเนนี้นาไปสู่ ความแตกต่างกันในการใช้สื่อ รับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อและพฤติกรรมอื่นๆ ของ
แต่ละบุคคล ยังส่ งผลให้เกิดความพอใจที่ได้รับจากสื่ อและผลอื่นๆ ที่บางครั้งไม่ได้คาดหมายมา
ก่อน
จากแนวคิดความพึงพอใจข้างต้น ผูว้ ิจยั จะนามาใช้เป็ นกรอบในการวิจยั ครั้ งนี้ โดยเน้น
ศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เพื่อสะท้อนพฤติกรรม ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยได้เป็ นจริ งมากที่สุด โดยในที่ น้ ี จะกล่าวถึ งความพึง
พอใจจากการสื่ อสารการตลาดของแลคตาซอย ไม่ว่าจะเป็ นความพึงพอใจที่คาดหวังจากสื่ อ และ
ความพึงพอใจที่รับรู ้ข่าวสารจากสื่ อต่างๆ

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย” ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษางานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจ
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
กิ รติ คเชนทวา (2555) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การรั บรู ้ ข่ าวสาร และความพึ งพอใจต่ อ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้า เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพ และความตั้งใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค 1) พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่ องการใส่ ใจดูแลรู ปร่ าง
และสุ ข ภาพของตัวเองอย่างสม่ า เสมอมากที่ สุ ด โดยมี การรั บรู ้ ข่ าวสารจากสื่ อมวลชน เช่ น การ
โฆษณาทางโทรทัศ น์ และสปอตโฆษณาทางสถานี วิทยุม ากกที่ สุ ด ทั้งนี้ เพื่อต้องการได้ค วามรู ้
เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของสารอาหาร และคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากการบริ โภค ผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจต่อข่าวสารจากการได้รับรู้เพื่อตามกระแสนิ ยมเรื่ องความสวยงาม และเพื่อต้องการ
ได้รับความรู ้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสิ นค้ามากที่สุด ส่ วนประเด็นที่เกิดความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้า
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพมากที่สุด คือ ราคาของตราสิ นค้า 2) การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการ
ตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อข่าวสาร
การประชาสัม พันธ์ ท างการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค 3) การรั บรู้
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค 4) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อ
ข่ า วสารประชาสั ม พัน ธ์ ท างการตลาดของตราสิ น ค้า เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภค มี
ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และ 5) ผูบ้ ริ โภคที่ มี
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มี ความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้า
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
เกศชุดา รอดเงิน (2549) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ กลยุทธ์และกลวิธีในการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสื่ อสารตราของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ผลการวิจยั พบว่า การศึกษากลยุทธ์และ
กลวิธีในการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่ อสารตราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างตรา
สิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคได้ และสามารถสร้ างการตระหนักรู ้ สร้ างความน่ าเชื่ อถื อ สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี
ให้กบั ตราสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั เป็ นการหาฐานลูกค้าใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั รักษาฐานลูกค้าเก่า
ไว้ด้วย ซึ่ งกลยุทธ์ ที่พบยังสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ คือ 1) กลยุทธ์การเผยแพร่
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรในรู ปแบบการให้ข่าวกับสื่ อมวลชนเพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั องค์กร 2)
กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เกี่ ยวกับองค์กร 3) กลยุทธ์
การสร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย และ 4) กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจในภาวะวิกฤต
โดยการออกมาให้ข่าวหรื อให้เหตุ ผลสนับสนุ นของทางองค์กรเพื่อโต้ตอบกลับประเด็นดังกล่าว
นอกจากนี้ในการเลือกใช้กลวิธีในการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่ อสารตราสิ นค้ายังมีการใช้สื่อทั้งหมด 5
ประเภท คือ 1) สื่ อเฉพาะกิ จ เพื่อสร้ างการรั บรู ้ เช่ น วีดิโอ แผ่นพับ รายงานประจาปี วารสาร 2)
สื่ อมวลชน เพื่ อสร้ า งการรั บรู ้ และความเข้าใจ เช่ น รายการวิท ยุ การแทรกผลิ ตภัณฑ์ในรายการ
โทรทัศน์ การให้สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว 3) สื่ อบุคคล เพื่อทา
หน้าที่ในการเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้ าหมาย เช่น โฆษกประจาองค์กร
การรับรองโดยผูม้ ีชื่อเสี ยง ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร การรับรองโดยองค์กรหรื อบุคคล 4) สื่ อ
กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น การเยี่ยม
โรงงาน การสัมมนา การสาธิ ต การเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กิ จกรรมสมาชิ กสัมพันธ์ การมอบรางวัล
การเยี่ยมชมโรงงาน การจัดประกวด และ 5) สื่ ออินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ความรู้ และเป็ นการสื่ อสาร
แบบสองทาง เช่น เว็บไซต์ กระดานแสดงความคิดเห็น เป็ นต้น
จันทร์ กวี สุ ทธิ พินิจธรรม (2552) การรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่ออาหาร
สร้างเสริ มสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษานมถัว่ เหลืองยูเอชที จากการศึกษาพบว่า 1)
กลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มี เพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุ
15 – 24 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พนักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้
ส่ วนตัวต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท 2) อาหารสร้างเสริ มสุ ขภาพที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อเป็ นอันดับที่
1 คือ นมและนมเสริ มคุณค่าทางโภชนาการ ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจบริ โภคอาหารสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วย
ตนเอง ลักษณะของอาหารสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือ ช่ วยเสริ มการทา
หน้าที่ ต่างๆ ของอวัยวะในร่ างกาย เช่ น ระบบย่อยอาหาร 3) การรั บรู ้ กลุ่ มตัวอย่า งได้รับข้อมู ล
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ข่าวสารเกี่ยวกับนมถัว่ เหลืองยูเอชทีจากโทรทัศน์มากเป็ นลาดับที่ 1 ยี่ห้อของนมถัว่ เหลืองยูเอชทีที่
กลุ่มตัวอย่างรู ้ จกั มากที่สุด คือ ไวตามิลค์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทราบถึงส่ วนประกอบสาคัญและ
ประโยชน์ของนมถัว่ เหลืองยูเอชที ส่ วนมาตรฐานที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเชื่ อถือในการเลือกซื้ อนม
ถัว่ เหลื องยูเอชทีมากที่สุด คือ อย. 4) ทัศนคติดา้ นประโยชน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคนมถัว่
เหลื องยูเอชทีมากที่สุด คือ เหมาะสาหรั บผูบ้ ริ โภคทุ กเพศทุกวัย ทัศนคติ ดา้ นรู ปลักษณ์ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภคนมถัว่ เหลืองยูเอชทีมากที่สุด คือ มีรสชาติดี และทัศนคติดา้ นความน่าเชื่ อถือ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคนมถัว่ เหลืองยูเอชทีมากที่สุด คือ มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ที่น่าเชื่ อถื อ 5) พฤติกรรม ของผูบ้ ริ โภคนมถัว่ เหลืองยูเอชที รสชาติของนมถัว่ เหลืองยูเอชทีที่กลุ่ม
ตัวอย่างชื่ นชอบมากที่ สุด คื อ รสธรรมชาติ (ไม่เติ มน้ า ตาล) ความถี่ และเวลาในการปริ โภค คื อ
แล้วแต่ โอกาส และไม่จากัดเวลา ตัดสิ นใจบริ โภคด้วยตัวเองเป็ นใหญ่ โดยซื้ อที่ ร้านสะดวกซื้ อ
เหตุผลในการบริ โภค คือ มีคุณค่าทางโภชนาการ ไวตามิลค์ คือ ยี่ห้อที่เลือกซื้ อมากที่สุด เนื่ องจากมี
รสชาติถูกปาก 6) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติมากที่สุด คือ
ด้า นผลิ ตภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้า นการจัดจาหน่ า ย ด้า นราคา และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
ตามลาดับ โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคนมถัว่ เหลื องยูเอชทีมากที่สุด คือ มีฉลากระบุวนั เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ ด้านการจัด
จาหน่าย คือ หาซื้ อได้ง่ายตามร้ านค้าทัว่ ไป ด้านราคา คือ ราคาจาหน่ ายเหมาะสมกับคุ ณภาพ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ และ 7) ในการศึกษานี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่อยูใ่ นวันเรี ยนอยากให้ผผู ้ ลิตนมถัว่ เหลืองยูเอชทีทาการพัฒนานมถัว่ เหลืองยูเอชทีออกมาใหม่ โดย
ทาการขายสายผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติ คือ รสผสมธัญพืช เช่น ผสมข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์ เล่ย ์ ลูกเดือย
เป็ นต้น ในขนาดที่เหมาะแก่การบริ โภคให้หมดได้ภายในครั้งเดียว ซึ่ งในการศึกษานี้ คือ 150 ลบ.
ซม. และมี การเพิ่มสารอาหารที่มีส่วนในการช่ วยพัฒนาและบารุ งสมอง เช่ น โอเมกา 3 (DHA)
เป็ นต้น
จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคบางคนเข้าใจว่าอาหารสร้างเสริ มสุ ขภาพกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเป็ นอาหารประเภทเดียวกัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงความมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ แก่
ผูบ้ ริ โภคเกี่ ย วกับ อาหารสร้ างเสริ มสุ ขภาพเพิ่ มเติ มในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการและ
นักการตลาดควรพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ของนมถัว่ เหลืองยูเอชทีให้มีความสวยงาม ความแปลกใหม่ และ
สะดวกต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อดึ งดู ดให้ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจผลิ ตภัณฑ์มากขึ้ น ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน ทีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบการและนักการตลาดควรทาการ
สื่ อสารข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนอย่างสม่าเสมอ เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
จดจา ปรับปรุ งทัศนคติ และนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสิ นใจบริ โภคต่อไป
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เฉลิมศรี วิศิษฎ์ธีระกุล (2548) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้าและ
ผลการดาเนิ นงานทางการตลาดของธุ รกิจในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มชูกาลัง เพื่อศึกษาระดับคุ ณค่า
ตราสิ นค้าในใจของผูบ้ ริ โภคจากกลุ่มตัวอย่างเครื่ องดื่มชูกาลัง และความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตรา
สิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภคและผลการดาเนินงานทางการตลาดของธุ รกิจในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ชูกาลัง
พบว่า ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า 4 ปั จจัยอยูใ่ นระดับต่างกัน โดยปั จจัยการรับรู ้คุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง
ปั จจัยความเกี่ยวพันในตราสิ นค้า ปั จจัยความจงรักภักดี และปั จจัยการรับรู ้ในตราสิ นค้าอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า เครื่ อ งดื่ ม ชู ก าลัง ใน
อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มชู กาลังมีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ โดยตราสิ นค้าเอ็มร้ อยห้าสิ บ ตรา
สิ นค้ากระทิงแดง มีระดับคุ ณค่าตราสิ นค้าอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนตราสิ นค้าคาราบาวแดง สิ โพวิตลั ดี
และตราสิ นค้าลูกทุ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
คุณค่าตราสิ นค้า 4 ปั จจัย กับผลการดาเนิ นงานทางการตลาดของธุ รกิจในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มชู
กาลัง
นิวรรณ เตือนใจยา (2556) ความสัมพันธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการรับรู ้
และความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าบิ๊กคาเมร่ าที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าข้อมูลด้าน เพศส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 62.2 มากกว่าเพศชาย อายุส่วนใหญ่ ต่า
กว่า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 มีสถานภาพสมรสส่ วนใหญ่ เป็ นโสดคิดเป็ นร้อยละ 52.5 ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 36.8อาชี พส่ วนใหญ่เป็ น นักศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 59.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่เป็ น 30,001 บาทขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 31.5 สถานที่
ที่เลือกซื้ อกล้องส่ วนใหญ่เป็ น อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 36.5 สาเหตุเลือกซื้ อกล้องถ่ายภาพส่ วนใหญ่เป็ น
กระแสแฟชัน่ /อินเทรนด์ คิดเป็ นร้อยละ 36.5 ประเภทกล้องที่เลือกใช้ส่วนใหญ่เป็ น DSLR คิดเป็ น
ร้อยละ 51.8 โดยเฉลี่ย ในเวลา 1 เดือน พฤติกรรมความถี่ต่อการใช้งานกล้องส่ วนใหญ่เป็ น มากกว่า
15 วัน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 39.5 พบว่า ความแตกต่ า งในภาพรวม ปั จ จัย พื้ น ฐานส่ วนบุ ค คลและ
พฤติกรรมการถ่ายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ต่อตราสิ นค้าบิ๊กคาเมร่ า มีเพียงปั จจัยด้านความ
แตกต่าง ด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ ประเภทกล้อง และปริ มาณการถ่ายภาพ ที่
พบว่า ไม่ มี ปั จจัย การรั บ รู ้ ท างการตลาดแบบบู รณาการในด้านใดเลยที่ มี ความสัมพันธ์ ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ต่ อ ตราสิ นค้ า บิ๊ ก คาเมร่ า ด้ า นการโฆษณา การขายบุ ค คล และการ
ประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ในระดับต่ากับความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครต่อ
ตราสิ นค้า บิ๊ กคาเมร่ าที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ความพึงพอใจในประโยชน์หลักด้านรู ปลักษณ์ ตรา
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สิ นค้า ด้านคุ ณค่าตราสิ นค้า ความพึงพอใจที่มีต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าบิ๊กคาเมร่ าที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สิ รินิธ์ ิ วิรยศิริ (2545) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารการสื่ อสารทางการตลาด
เพื่อรักษาความเป็ นผูน้ าในตลาด กรณี ศึกษาผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ แบบยูเอชที โดยมุ่งศึกษากลยุทธ์
การบริ ห ารการสื่ อ สารการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ น มถั่ว เหลื อ งยี่ ห้ อ ไวตามิ ล ค์ ตลอดจนการใช้
เครื่ องมือและสื่ อเพื่อให้การสื่ อสารทางการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ โดยใช้
วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และเอกสารข้อมูลที่ได้จากบริ ษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์และ
บริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณา รวมทั้งบทความทางวิช าการต่ างๆ ผลการศึ กษาพบว่า ผลิ ตภัณฑ์นมถั่ว
เหลืองยี่ห้อไวตามิลค์ยงั คงรักษาความเป็ นผูน้ าตลาดได้ โดยครองส่ วนแบ่งกว่า 70% ของตลาดนม
ถัว่ เหลื องทั้งหมด จากการนากลยุทธ์ แบ่ง Sub Brand มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดแบบครบวงจร คือ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนช่องทางสื่ อที่นิยมใช้มากที่สุด คือ สื่ อโทรทัศน์ ใน
การเลื อกช่ องทางสื่ อที่จะใช้น้ นั ต้องเลื อกให้สอดคล้องกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ได้วางไว้ในแต่ละ Sub
Brand และอยูภ่ ายใต้กรอบแนวคิดของตาแหน่งตราสิ นค้า บุคลิกตราสิ นค้า และสารหลักเดียวกัน
สุ มิตรา กรานเขียว (2553) การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดและปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้ งค์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 24–29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รายได้ 10,001–15,000 บาท ที่มีการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของเครื่ องดื่มเซ็ปเป้
บิวติ ดริ้ งค์ ผ่านเอกสารบอกคุณสมบัติที่คอขวดมากที่สุดและมีการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดผ่าน
สื่ อวิทยุคลื่น 98.5 MHz ในระดับน้อยที่สุด เป็ นเครื่ องดื่มประเภทสุ ขภาพ และไม่ทราบว่ามีรายการ
ส่ งเสริ มการขายแจกทองคา มูลค่ารวม 30 ล้าน และไม่ทราบว่าเครื่ องดื่มสู ตรแอล-กลูตาไธโอนและ
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (ขวดสี ทอง) ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงต่อต้านอนุ มูลอิสระ สร้างเนื้ อเยื้อ
คอลลาเจนและเนื้ อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
เซ็ ปเป้ บิวติ ดริ้ งค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุด รองลงมาคื อปั จจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ และน้อยที่ สุดคื อปั จจัยการส่ งเสริ ม
การตลาด กลุ่มตัวอย่างมีการรับรับรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มเซ็ปเป้ บิวติ ดริ้ งค์ ดังนี้ รับรู ้มากที่สุดว่าเป็ น
เครื่ องดื่มประเภทความงามมากที่สุด รับรู ้ไม่ถูกต้องมากที่สุดว่าเครื่ องดื่มเซ็ปเป้ บิวติ ดริ้ งค์
อัญชลี วิชยาภัย บุนนาค (2540) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ การแสวงหาข่าวสาร ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่สูงกว่าผูบ้ ริ โภค
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เพศชาย ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่สูง
กว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่ า การแสวงหาข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ได้แก่ ข่าวประเภท
วิ ช าการ การค้า บัน เทิ ง และใกล้ต ัว และสื่ อ ประเภทสื่ อมวลชน สื่ อ บุ ค คลและสื่ อ อื่ น ๆ มี
ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ โดยข่าวสารใกล้ตวั และสื่ อ
อื่ นๆ มี ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่ อสุ ข ภาพสู งที่ สุ ด การกระท ากิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ไดแก่ การบริ โภคอาหาร การพักผ่อน การออกกาลังกาย และพฤติ กรรมสุ ขภาพ
อื่ น ๆ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ ทัศ นคติ ต่ อ
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ได้แก่ ข่าวสารประเภทวิชาการ การค้า บันเทิง
และใกล้ตวั และสื่ อประเภทมวลชน สื่ อบุคคลและสื่ ออื่นๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ โดยข่าวสารใกล้ตวั และสื่ ออื่นๆ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพสู งที่สุด
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั เรื่ อง
“การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย” ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
จะท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ว่า การสร้ า งกลยุทธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอยนั้น
สามารถนามาซึ่ งการผลักดันก้าวสู่ การครองตัวเป็ นผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลืองนั้นอย่างไร ซึ่ งเครื่ องมือ
ในกระบวนการสื่ อสารการตลาดตราสิ นค้า ที่นามาใช้น้ นั นับว่ามีความสาคัญอย่างมากในการทาการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าในปั จจุ บนั ทั้ง นี้ ผ ลการวิจยั สามารถที่ จะใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารตราสิ นค้า และเพื่ อสร้ างตราสิ นค้าให้มีค วามแข็ง แกร่ ง มากขึ้ นของ
องค์กรต่อไปในอนาคต
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บทที่ 3
กรอบแนวคิด และวิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย” โดยทาการศึกษาตราสิ นค้าแลคตาซอย ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูล 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) เพื่อ
ศึ ก ษาการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย และอี ก ส่ วนหนึ่ ง คื อการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารและ
ความพึ ง พอใจต่ อการสื่ อ สารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอย เครื่ องมื อ ในการส ารวจ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วยวิธีการดาเนินการวิจยั ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.4 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.8 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ที่ใช้ในการศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 3.1
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)

ตัวแปรตาม
การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของแลคตาซอย
- ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
- ด้านช่องทางของการรับรู ้
ข่าวสาร

ความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของแลคตาซอย
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดตัวแปรและมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งใช้ใน
การศึกษาตามสมมติฐานของการวิจยั ดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกันมีการรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ หมายถึง ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
ตัวแปรตาม หมายถึง การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของการที่ผบู้ ริ โภคตรา
สิ นค้าแลคตาซอยเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากด้านการรับรู ้ข่าวสาร
และช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย
สมมติ ฐานข้อที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรที่ แ ตกต่ า งกันมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ หมายถึง ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
ตัวแปรตาม หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยต่อการสื่ อสาร
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดของตราสิ นค้า แลคตา
ซอย
สมมติ ฐานข้อที่ 3 การรั บ รู ้ ข่า วสารต่อการสื่ อสารการตลาดมี ความสัมพันธ์ ก ับความพึ ง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ตัวแปรอิสระ หมายถึง การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของการที่ผบู้ ริ โภคตรา
สิ นค้าแลคตาซอยเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากด้านการรับรู ้ข่าวสาร
และช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย
ตัวแปรตาม หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยต่อการสื่ อสาร
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดของตราสิ นค้า แลคตา
ซอย
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.3.1 ลักษณะทางประชากรที่ ต่างกันมี การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
3.3.2 ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่า งกันมี ค วามพึ งพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
3.3.3 การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย

3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.4.1 การรับรู้การสื่ อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการตีความหมาย โดยที่ผบู้ ริ โภคตรา
สิ นค้าแลคตาซอยเป็ นผูท้ ี่เลือกที่จะรับรู้ และตีความสิ่ งนั้นๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลจะมีตีความ
และมี ค วามเข้า ใจที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งต้อ งอาศัย ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล
ประกอบด้วย การรับรู ้ข่าวสาร และช่องทางของการรับรู ้ข่าวสาร
1) การรับรู ้ข่าวสาร หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ข่าวสารของตราสิ นค้าในด้านต่างๆ
โดยการรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคนั้นจาเป็ นต้องอาศัยตัวชี้วดั ทั้ง 2 ประการ คือ การแสวงหาข่าวสาร
คือ การที่ผบู ้ ริ โภคมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และมีความสนใจ เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้วตั้งแต่แรกเริ่ ม และการ
เปิ ดรับข่าวสาร คือ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสิ นค้า แล้วจึงเกิดความสนใจ ใน
ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองได้รับในภายหลัง
2) ช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสาร หมายถึง ช่ องทางการที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ ข่าวสารของ
ตราสิ นค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น สื่ อมวลชน สื่ ออินเตอร์ เน็ต สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์
สื่ อเฉพาะกิ จ และสื่ อกิ จกรรม ที่ สามารถทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทางการตลาด
ของตราสิ นค้าได้อย่างครบถ้วน และมีความสาคัญมากในการสร้างความพึงพอใจ และนาไปสู่ ความ
ตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าในที่สุด
3.4.2 ช่องทางทางการตลาด หมายถึง ส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการพิจารณาในการซื้ อตราสิ นค้า ซึ่ งในงานวิจยั นี้ หมายถึง ช่องทางของการรับรู ้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ช่องทางการสื่ อสารหลากหลาย
รู ปแบบผสมผสานกัน ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย
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1) การโฆษณา หมายถึง การใช้สื่อประเภทต่างๆ ในการส่ งข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้
อย่างทัว่ ถึ ง ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร สื่ อโฆษณากลางแจ้ง สื่ อโฆษณาเคลื่อนที่ และโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆ เป็ นต้น
2) การประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง การติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้ างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยการจัดแถลงข่าว การจัดกิ จกรรมพิเศษ การให้การ
สนับสนุนในโครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เป็ นต้น
3) การจัดกิจกรรมพิเศษ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดในรู ปแบบสื่ อกิจกรรม ที่
แต่ละผลิ ตภัณฑ์จะคิ ดขึ้ นมา เพื่อดึ ง ดู ดลู ก ค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้าและนามาซึ่ งการสร้ าง
ความสัมพันธ์และความประทับใจของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้า การทากิจกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น การทาแรลลี่ โรดโชว์ กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อตอบแทนผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
3.4.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค เช่น ความชอบ ความพอใจ
ซึ่ งเกิ ดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และสะท้อนออกมาเป็ นสิ่ งที่วดั ได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ หมายถึ ง
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยวัดในส่ วนของประเภทของ
เครื่ องมือในการสื่ อสาการตลาด และในส่ วนขององค์ประกอบในการสื่ อสารการตลาด ประกอบ
ด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขาย เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย การออกแบบ บรรจุภณั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ชื่อ
ตราสิ นค้า และชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิตตราสิ นค้า เป็ นต้น
2) ด้านราคา หมายถึ ง เป็ นมูลค่าที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ การตัดสิ นในด้านราคาไม่จาเป็ นต้องเป็ นราคาสู งหรื อต่าแต่เป็ นราคา
ที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในคุณค่า (Perceived Value) ประกอบด้วย ราคามีความเหมาะสม มีความ
คุม้ ค่าของปริ มาณสิ นค้าต่อราคา เป็ นต้น
3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง ช่ องทางการกระจายตัวของสิ นค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากองค์การหรื อบริ ษทั ไปยังตลาดที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
เป้ าหมาย คื อ ส่ วนที่ ช่ วยในการกระจายตัวสิ นค้า อย่า งทัว่ ถึ ง ประกอบด้วย การขนส่ ง การจัด
จาหน่ ายต่างๆ ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ วิทยุและโทรทัศน์ ทาเลตั้งที่หาซื้ อได้ง่าย และการกระจาย
สิ นค้าอย่างทัว่ ถึง เป็ นต้น
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4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดที่เป็ นสิ่ งจูงใจ
โน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย การใช้พรี
เซนต์เตอร์ การจัดกิ จกรรมเพื่อลุน้ รับของรางวัล การจัดโปรโมชัน่ และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เป็ นต้น
3.4.4 ตราสิ นค้า หมายถึง ตราเป็ นผลจากประสบการณ์ และข้อมูลที่เกี่ ยวกับบริ ษทั หรื อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งประกอบด้วย คุณสมบัติท้ งั ที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ในรู ปของ
เครื่ องหมายการค้า ซึ่ งในงานวิจยั นี้ หมายถึ ง การรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยวัดจากคุณสมบัติของตรา (Brand Attribution) เป็ นลักษณะ
ของตราที่ มีอิท ธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคและกลุ่ มเป้ าหมายโดยอาศัยการสื่ อสารและการใช้ข่า วสารตรา
สิ นค้าในการรั บรู ้ ข่าวสารและพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดต่างๆโดยยังรวมถึ งองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่จาเป็ น ที่ตราสิ นค้าแลคตาซอยใช้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู ้สึกที่ดีของตราสิ นค้าต่อ
ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์
ในรู ปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางการวิจยั ครั้งนี้
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล
3.5.1 ส่ วนที่ 1 การวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจยั ในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยที่มีการเผยแพร่ ผา่ นช่องทางการสื่ อสาร
ต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ในรู ปแบบของการพรรณนาเชิ งวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) ซึ่ งถือ
เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และนามาใช้ตอบปั ญหานา
วิจยั ให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่สามารถสื บค้นได้จากสื่ ออินเทอร์ เน็ต

94
เท่ านั้น ได้แก่ การโฆษณาผ่า นสื่ อหลัก ได้แ ก่ วิทยุและโทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ (เว็บไซต์และ
เฟซบุก๊ แฟนเพจ) การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย โฆษณาแฝง (ผ่านการนาสิ นค้าไปแทรก
อยูใ่ นรายการโทรทัศน์หรื อละคร) กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ ริ โภค ศึกษาในช่วงระยะเวลาที่มีการครองตัวเป็ นผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลื องอย่างเป็ นทางการของ
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ระหว่างเดือนมกราคม 2554 – ธันวาคม 2557
3.5.2 ส่ วนที่ 2 การวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้บ ริ โภคนมถั่ว เหลื อ งตราสิ น ค้า แลคตาซอย ใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้บ ริ โภคที่ บ ริ โภคนมถั่ ว เหลื อ งตราสิ นค้ า แลคตาซอย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และเนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนผูบ้ ริ โภคที่แน่ นอน จึงใช้สูตรคานวณขนาด
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยเลื อกใช้ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5% ดังนี้
z2

สู ตร
n=
4E
กาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมัน่ 95% (เท่ากับ 1.96)
E = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
แทนค่าในสู ตร
n

=

(1.96)2

n

=

385 ตัวอย่าง

=

384.16
4(0.05)2

= 385 ตัวอย่าง

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ผวู ้ ิจยั ได้สารองความคลาดเคลื่อนไว้
อีก 15 ตัวอย่าง จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการกระจายของข้อมูล และกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เขตของกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ จิ ยั กาหนดพื้นที่ที่ตอ้ งการ
ศึกษา ได้แก่ เขตจตุจกั ร เขตพญาไท เขตบางนา เขตดินแดง เขตบางซื่ อ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง
และเขตคลองเตย ซึ่ งผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การเลือกจากพื้นที่ที่มีสถานที่ต้ งั ศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้า
ขนาดใหญ่และห้างสรรพสิ นค้าขนาดย่อย มี 8 อันดับ ได้แก่ อิ นสแควร์ มอลล์ เซ็ นทรั ลบางนา
และบิ๊ ก ซี บ างนา เกตเวย์ เอกมัย ฟอร์ จูน ทาวน์ แ ละเทสโก้ โลตัส ฟอร์ จู น ห้า งเทสโก้ โลตัส
ซุปเปอร์สโตร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตามลาดับ
เนื่ องจากศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ รวมถึ งยังมีจานวนห้างสรรพสิ นค้าขนาดย่อย
ร่ ว มด้วย ได้แ ก่ ท้อ ปส์ ม าร์ เ ก็ ต และแม็ก ซ์ แ วลู รวมถึ ง เทสโก้ โลตัส เอ็ก เพรส มิ นิบิ๊ ก ซี และ
ห้า งสรรพสิ นค้า ทัว่ ไปที่ อยู่ตามละแวกนั้น เหตุ ผ ลที่ เลื อกศู นย์ก ารค้า และห้า งสรรพสิ นค้า เป็ น
สถานที่ในการเก็บแบบสอบถาม เนื่องจากในแต่ละสถานที่น้ นั เป็ นจุดที่มีประชากรหนาแน่น มีกลุ่ม
ที่มีช่วงอายุ การศึกษา พร้อมทั้งอาชี พที่แตกต่างกัน ทาให้มีความหลากหลายของลักษณะประชากร
ซึ่งสามารถเป็ นตัวแทนประชากรที่ดีได้ จึงสนใจที่จะศึกษาวิจยั จากสถานที่ดงั กล่าว
ขั้นที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยทาการแจกแบบสอบถามใน
พื้นที่ที่กาหนดทั้ง 8 เขต ดังนี้ เขตจตุจกั ร 50 ชุด เขตบางนา 50 ชุด เขตคลองเตย 50 ชุด เขตดินแดง
50 ชุด เขตบางซื่ อ 50 ชุ ด เขตราชเทวี 50 ชุ ด เขตห้วยขวาง 50 ชุดและเขตพญาไท 50 ชุ ด ใน
สัดส่ วนที่เท่าๆ กัน เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

เขต
จตุจกั ร
บางนา
คลองเตย
ดินแดง

5.
6.
7.
8.
รวม

บางซื่อ
ราชเทวี
ห้วยขวาง
พญาไท
8 เขต

พืน้ ที่
อินสแควร์มอลล์
เซ็นทรัลบางนาและบิ๊กซี บางนา
เกตเวย์ เอกมัย
ฟอร์จูนทาวน์และ
เทสโก้ โลตัสฟอร์ จูน
เทสโก้ โลตัส ซุ ปเปอร์ สโตร์
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
8 พืน้ ที่

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
50
50
50
50
50
50
50
50
400
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ขั้นที่ 3 การสุ่ มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยการออกแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคนมถัว่ เหลืองตราสิ นค้าแลคตาซอย ตามเขตที่ทาการเลือกไว้ ทั้งหมด
400 ตัวอย่าง

3.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ส่ วนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพจะใช้ ก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากเอกสารต่ า งๆ
(Documentary Research) ที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยที่มีการ
เผยแพร่ ผา่ นช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ในรู ปแบบของการพรรณนาเชิ งวิเคราะห์
(Descriptive Statistics) ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์และนามาใช้ตอบปั ญหานาวิจยั ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
ส่ วนที่ 2 การวิจยั การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อ
ศึกษาถึ งการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ซึ่ ง
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่ วนที่ 1 ข้อมูลประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Question)
เป็ นคาถามให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยมีรายละเอียดการใช้ระดับการวัดข้อมูล ดังนี้
(1) เพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale) เป็ นคาถามแบบสองตัวเลือก (Two-way Question หรื อ Dichotomous Question)
(2) อายุ โดยมีการกาหนดช่ วงอายุ 6 ช่ วงดังนี้ น้อยกว่า 20 ปี , 20–24 ปี ,
25–29 ปี , 30–34 ปี 35–39 ปี และ40 ปี ขึ้นไป ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale)
(3) สถานภาพ ได้แก่ โสด สมรส และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ ใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคาถามหลายตัวเลื อก (Multiple Choice
Question)
(4) ระดับการศึ ก ษา ได้แก่ ต่ ากว่ามัธ ยมศึ กษาตอนปลาย มัธยมศึ กษาตอน
ปลาย อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และสู งกว่า ปริ ญญาตรี ใช้ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale) เป็ นคาถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)
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(5) อาชี พ ได้ แ ก่ นั ก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา ข้า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน ธุ รกิจส่ วนตัว แม่บา้ น/พ่อบ้าน และอื่นๆ (โปรดระบุ...) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคาถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)
(6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีการกาหนดช่ วงรายได้ 4 ช่วง ดังนี้ (น้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 10,000 บาท), (10,001 – 20,000 บาท), (20,001 – 30,000 บาท), (มากกว่า 30,000 บาท)
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคาถามหลายตัวเลือก (Multiple
Choice Question)
2) ส่ วนที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอยที่
มี ความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค วัดระดับ การรั บรู ้ ข่า วสารต่ อการสื่ อสารการตลาดที่ มีค วามส าคัญต่ อ
ผูบ้ ริ โภค โดยประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ข่าวสาร และด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสาร
ลักษณะคาถามใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีการกาหนดคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅)

Interval (I)

=

ให้ R แทน
ให้ C แทน

ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
=

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝐶)

5−1
5

0.8
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แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับน้อยที่สุด
3) ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย วัด
ระดับความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าที่มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งลักษณะแบบสอบถามจะแบ่งการ
วัดความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ลักษณะคาถามใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุ ด

ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้ระดับการให้คะแนนเฉลี่ ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
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𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅)

Interval (I)

=

ให้ R แทน
ให้ C แทน

ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
=

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝐶)

5−1
5

0.8

แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ระดับน้อยที่สุด

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ทดสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ โดยใช้วิธีก ารคานวณด้วยสู ตรสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามแบ่งเป็ นราย
ด้าน คือ ในส่ วนของการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อข่าวสารการตลาด มีรายละเอียดดังนี้
1) ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ทาการออกแบบไว้ จานวน 30 ตัวอย่าง แล้วดาเนิ นการแก้ไข
ข้อ บกพร่ องของแบบสอบถาม พร้ อ มตรวจความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ก ารหา
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกาหนดให้ได้ค่าความ
เชื่ อมัน่ ตั้งแต่ 0.7 ขึ้ นไป โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า (Coefficient Alpha) จากสู ตรของ
Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห์, 2537)
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α=
เมื่อ

𝐾
1−𝑘

α
K
𝑣𝑖
𝑣𝑡

{1−

∑ 𝑣𝑖
𝑣𝑡

}

คือ ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
คือ จานวนข้อ
คือ จานวนข้อ
คือ จานวนข้อ

ผลจากการตรวจสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้ จากการตรวจสอบค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า โดยรวมเท่ากับ 0.922
(1) ค่าความเชื่ อมัน่ ของคาถามเกี่ ยวกับด้านการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.916
(2) ค่าความเชื่อมัน่ ของคาถามเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย มีค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ 0.867
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient สามารถสรุ ปได้วา่ แบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
2) นาแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้ว ดาเนิ นการเก็บข้อมูลตามเขตที่ได้รับ
เลือกในขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่าง
3) นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนามาลงรหัส
(Coding) ในแบบลงรหัส สาหรับประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
4) นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิ ติ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการคานวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS

3.8 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยที่มีการเผยแพร่ ผา่ นช่องทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ในรู ปแบบของการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Descriptive Statistics)
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
เมื่ อท าการเก็ บ ข้อมูล เรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการนาแบบสอบถามที่ ไ ด้
รวบรวมมาดาเนิ นการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และนามาประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอ และสรุ ปผลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้
ใช้การคานวณค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล
ทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยการหาความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
(2) ข้อมูลเกี่ ยวกับการรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย ได้แก่ ด้านการรับรู ้ ข่าวสาร และด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารโดยการหาความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อ
อธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อข่าวสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยการหาความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เพื่ออธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐาน
(1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดแตกต่างกัน
ก) เพศที่ แ ตกต่ า งมี ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสารต่ อ การสื่ อ สารการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ t-test Independent
ข) อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่
แตก ต่างมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบคือ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA
(2) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารทาง
การตลาดของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ก) เพศที่ แ ตกต่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสื่ อ สารทางการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ t-test Independent
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ข) อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่
แตก ต่างมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบคือ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA
3) การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารทางการตลาด
ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Pearson Correlation (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย” ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) การสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย โดยการวิจยั เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
2) การรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยการ
สารวจจากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด โดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้

4.1 ส่ วนที่ 1 การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้ าแลคตาซอย
การศึกษาในส่ วนนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยั เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เพื่อศึกษาถึงการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย ซึ่งสามารถรายงานผลการศึกษาได้เป็ น 2 ตอน ดังนี้
4.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
1) ประวัติแลคตาซอย
2) แนวทางในการบริ หารงานแลคตาซอย
3) จุดเด่นของแลคตาซอย
4) กลุ่มเป้ าหมายของแลคตาซอย
5) สถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของแลคตาซอย
6) แผนการดาเนินงานในอนาคตของแลคตาซอย
4.1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
1) กระบวนการสื่ อสารการตลาด
2) เป้ าหมายในการสื่ อสารการตลาด
3) การวางแผนการสื่ อสารการตลาด
4) ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่ อสารการตลาด
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4.1.1 ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
1) ประวัติแลคตาซอย

ภาพที่ 4.1
แหล่งทีม่ า:

คุณวิริยะ จิรพัฒนกุล
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2558ก.

บริ ษทั แลคตาซอย จากัด เริ่ มต้นจากจุดเล็กๆ จากการก่อตั้งบริ ษทั ผลิ ตน้ าอัดลมใน
นาม ห้างหุ ้นส่ วน เกี่ ยงฮั้ว จากัด เมื่อปี พ.ศ. 2493 โดยมีคุณพ่อวิริยะ จิรพัฒนกุล เป็ นผูก้ ่อตั้ง ซึ่ ง
เริ่ มต้นจากผลิตน้ าอัดลมรสส้ม และกลิ่นสละ ยี่ห้อ "แฮปปี้ " กับ "ดับเบิ้ลแฮปปี้ " ส่ งขายให้กบั ค่าย
ทหารญี่ปุ่นและตลาดเยาวราชตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้ง การผลิ ตน้ าอัดลมจาก
ต่างประเทศ คื อ น้ าอัดลม "คิ กคาปู้ " จากประเทศแคนาดา "คิ งคิ ส" และ "คอสโค" จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
หลังจากนั้นในปี 2524 ได้หนั เหจากธุ รกิจอุตสาหกรรมน้ าอัดลม มาประกอบธุ รกิ จ
การผลิตนมถัว่ เหลือง ยูเอชทีบรรจุกล่องกระดาษเต้ดตร้าแพคจากสวีเดนเป็ นรายแรกของประเทศ
ไทยภายใต้ชื่อว่า "แลคตาซอย" นอกจากนี้ ยงั ได้ขยายการผลิตนมโค "แลคต้า" ออกสู่ ตลาดในเวลา
ต่อมา
ในปี 2534 ทางบริ ษทั ได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่ งใหม่ดว้ ยงบประมาณ 860 ล้านบาท
ขึ้นที่อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้ อที่ 209 ไร่ ซึ่ งห่ างจากโรงงานเดิมที่กรุ งเทพเพียง
126 กม. เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจ และเพื่อความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าไปยังภาคอื่นๆ
อีกทั้งเป็ นการหลี กเลี่ ยงการจราจรที่ แออัดในเขตกรุ งเทพ เนื่ องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะออก
กฎหมายห้ามรถบรรทุกเกิน 6 ล้อ วิ่งเข้าเขตกรุ งเทพ และเป็ นการเตรี ยมพร้อมรองรับประกาศของ
กระทรวงอุตาสาหกรรมเรื่ องการห้ามขยายกาลังการผลิตในเขตกรุ งเทพ ปั จจุบนั บริ ษทั แลคตาซอย
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จากัด ผลิ ตนมป้ อนตลาดปี ละกว่าหลายร้อยล้านกล่อง และกาลังขยายธุ รกิ จสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แอฟริ กา และประเทศอื่นๆ
2) แนวทางในการบริ หารงานแลคตาซอย
(1) ผลิตนมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชการการสู ง
(2) จริ งใจต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
(3) ร่ วมมือกับผูแ้ ทนจาหน่ายและลูกค้าเสมือนครอบครัวเดียวกัน
โดยแลคตาซอยนั้น ได้ให้คามัน่ สัญญาจากใจในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความจริ งใจ
เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยงกว่า 20 ปี ของแลคตาซอย รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แลคตาซอยตลอดไป
อี กทั้งสรรหาเทคโนโลยีการผลิ ตที่ทนั สมัยเพื่อ คุ ณภาพที่ดีที่สุดของแลคตาซอย และเสริ มสร้ าง
ศักยภาพขององค์กรให้มนั่ คงด้วยทีมงานคุณภาพและจรรยาบรรณของบริ ษทั
3) จุดเด่นของแลคตาซอย
จุดเด่นของแลคตาซอยประกอบไปด้วย 2 เรื่ องหลักๆ ดังนี้
(1) ราคาถูก
จุดเด่นของแลคตาซอยด้านราคาถูก โดยแลคตาซอยใช้กลยุทธ์จุดขายด้านความ
คุม้ ค่า คุม้ ราคา ด้วยการตั้งราคาต่ากว่าคู่แข่ง 20% เพื่อตอกย้าเรื่ องความคุม้ ค่า คุม้ ราคาเป็ นหลัก
(2) มีคุณภาพ
จุดเด่ นของแลคตาซอยด้านคุ ณภาพ โดยแลคตาซอยได้เลื อกสรรวัตถุ ดิบ ที่มี
คุ ณ ภาพ ด้ว ยการคัดสรรเมล็ ดถั่วเหลื อ งคุ ณภาพ ที่ ไ ม่ ผ่า นการดัด แปรพัน ธุ ก รรม (Non-GMO)
ปราศจากการเติมวัตถุกนั เสี ยหรื อสารปรุ งแต่งอาหาร พร้อมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต และการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งของ SIG Comb Bloc จากประเทศ
เยอรมนี ได้น มถั่ว เหลื อ งคุ ณ ภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้รับคุณประโยชน์
อย่างเต็มเปี่ ยมและดีต่อสุ ขภาพ
นอกจากนี้ คุ ณ พรรวนา มหาทรั พ ย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณาและการตลาดสั มพัน ธ์
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้กล่าวถึงจุดเด่นของแลคตาซอย ไว้วา่ แลคตาซอยได้นาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่ อง และยืนราคาสิ นค้าควบคู่กบั การรักษามาตรฐาน
สิ นค้าในภาวะที่ขา้ วของอุปโภคบริ โภคขึ้นราคา เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดูแลคุ ณภาพชี วิตของคน
ไทยให้บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ (บริ ษทั ไทยรัฐ จากัด, 2554)
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4) กลุ่มเป้ าหมายของแลคตาซอย
กลุ่มเป้ าหมายหลักของแลคตาซอยมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัยกลางคน และรวมถึงกลุ่มผูส้ ู งวัย ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ แลคตาซอยนั้น
ได้เน้นเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มเป้ าหมาย
5) สถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของแลคตาซอย

ภาพที่ 4.2 ส่ วนแบ่งตลาดนมถัว่ เหลือง ปี 2557
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั มาร์ เก็ตเธี ยร์ จากัด, 2557ค.
แนวโน้มของตลาดนมถัว่ เหลื องมีการขยายตัวขึ้นเรื่ อยๆ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการตลาดนมถัว่ เหลืองที่รุนแรงตลอดเวลา อุตสาหกรรมนมถัว่ เหลืองเกิดการเติบโตมาก
ขึ้น จึ งเกิ ดตราสิ นค้าในอุ ตสาหกรรมนมถัว่ เหลื องจานวนมาก ส่ งผลให้บริ ษทั แลคตาซอย จากัด
ต้องเร่ งปรับตัว เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงต้องพยายามรักษาส่ วนแบ่งตลาดไว้ให้
ได้ ดัง นั้น บริ ษ ัท แลคตาซอย จ ากัด จึ ง ได้คิ ด กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความแตกต่ า งและความ
หลากหลายให้เกิ ดขึ้นกับตราสิ นค้า เพื่อให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งบริ ษทั แลคตาซอย
จากัด ได้มีการปรับกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด โดยการทาตลาดเชิ งรุ กมากขึ้น จึงทาให้ได้รับการ
ตอบรับจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่บริ โภคตราสิ นค้าเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะเห็นได้จากมูลค่าตลาด
รวมผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของปี 2557 มีมูลค่า 55,508 ล้านบาท ที่มีการเติบโต 3% เทียบจากปี ที่
ผ่านมา ซึ่ งมูลค่าตลาดนมถัว่ เหลืองมีประมาณ 14,625 ล้านบาท เติบโต 7% จากปี ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้ครองส่ วนแบ่งตลาดตลาดเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของมูลค่าตลาดนมถัว่
เหลื องทั้งหมดถึ งร้ อยละ 55.3 รองลงมา คือ ดี น่า ครองส่ วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 25.7 ไวตามิ้ลค์
ส่ วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.2 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.8 ตามลาดับ (บริ ษทั มาร์ เก็ตเธียร์ จากัด, 2557ค)
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6) แผนการดาเนินงานในอนาคตของแลคตาซอย
แลคตาซอยมีแผนการดาเนิ นงานในอนาคต โดยมุ่งทาการขยายตลาดออกไปสู่
ต่างประเทศมากขึ้น โดยกาลังขยายธุ รกิจสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แอฟริ กา และ
ประเทศอื่นๆ พร้อมกันนี้ แลคตาซอยก็ยงั คงดาเนิ นการผลิตนมถัว่ เหลืองที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ องสู่
ผูบ้ ริ โภคและใส่ ใจสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
นอกจากนี้ คุ ณพรรวนา มหาทรัพย์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์
บริ ษทั แลคตาซอย จากัด กล่ าวไว้ว่า สาหรั บตลาดต่ างประเทศ ปั จจุ บ นั ได้ส่ง ออก และแต่ง ตั้ง
ตัวแทนจาหน่ายในกว่า 40 ประเทศ ทั้งตลาดในอาเซี ยนทั้งหมด ยุโรป แอฟริ กา และประเทศอื่นๆ ก็
ยังมีการเติ บโตที่ดีมาก โดยเฉพาะในเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา แลคตาซอยมี ส่วนแบ่งการตลาดเป็ น
อันดับหนึ่ง และปี หน้าจะเน้นการทาตลาดในต่างประเทศให้เข้มข้นมากขึ้น (ประชาชาติออนไลน์,
2557)
นอกจากนั้นแลคตาซอยยังคงเดินหน้าทาการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการจัดทาการ
สื่ อสารการตลาดในทุกๆ ด้าน เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายบริ โภคตราสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง
อีกทั้งเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ และเพื่อเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพให้หนั มาบริ โภคตราสิ นค้า
เพิม่ ขึ้น
4.1.2 ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการสื่ อสารการตลาด
1) กระบวนการสื่ อสารการตลาด
กระบวนการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้น จุ ดเริ่ ม ต้นของการ
สื่ อสารการตลาดที่ผผู้ ลิตตราสิ นค้าแลคตาซอยได้ทาการส่ งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ไม่วา่ จะเป็ น
ข้อมูลของตราสิ นค้าใหม่ ข้อมูลของตราสิ นค้าที่จดั รายการส่ งเสริ มการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
จาหน่ า ยสิ นค้าของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยผ่านทางสื่ อต่างๆ หรื อเครื่ องมื อการสื่ อสารตลาด
รู ปแบบต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย โดยส่ งผ่านไปยัง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของตราสิ นค้าแลคตาซอย ดังนี้
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(1) การโฆษณา
ก) สื่ อหลัก ได้แก่ สื่ อสปอตโฆษณาทางวิทยุ และสื่ อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ (ดังแสดงในภาพที่ 4.3-4.10)
สื่ อสปอตโฆษณาทางสถานีวทิ ยุ

ภาพที่ 4.3 สถานีวทิ ยุ คลื่น Wave FM 88.0 MHz (ภาพซ้าย), Green Wave 106.5 FM (ภาพกลาง)
Cool 93 Fahrenheit (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั เวฟ เอฟเอ็ม 88 จากัด, 2554; บริ ษทั เอไทม์ มีเดีย จากัด, 2557;
บริ ษทั คูลลิซ่ ึ ม จากัด, 2557.

ภาพที่ 4.4 สถานีวทิ ยุ EASY 105.50 (ภาพซ้าย), Virgin Hitz 95.5 (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั บีอีซี เทโร เรดิโอ จากัด, 2557ก, 2557ข.

109
สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์

ภาพที่ 4.5 ภาพยนตร์ โฆษณา แลคตาซอย ชุด 30 ปี (ภาพซ้าย), แลคตาซอย 5 บาท (ภาพกลาง),
Lactasoy Extra 300 Hi Calcium Love Myself (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ก, 2554ข, 2554ค.

ภาพที่ 4.6 ภาพยนตร์ โฆษณา แลคตาซอย Extra 300 Hi Calcium แทนความรัก (ภาพซ้าย),
Lactasoy 125 ml. 5 Bath (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2555ก, 2555ข.

ภาพที่ 4.7 ภาพยนตร์ โฆษณา แลคตาซอย ผสมงาดา สู ตรใหม่ (ภาพซ้าย), แลคตาซอย 27TH SEA
GAMES MYANMAR 2013 (ภาพกลาง), Lactasoy 500 ml. (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ก, 2556ข, 2556ค.
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ภาพที่ 4.8 ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย เอ็กซ์ตร้า 300 ไฮแคลเซียม (ภาพซ้าย), Lactasoy All
Day 2014 (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ก, 2557ข.

ภาพที่ 4.9 ภาพยนตร์ โฆษณา Lactasoy Love Never Change Thai (ภาพซ้าย), แลคตาซอย Extra
300 เต็มกล่อง (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ค, 2557ง.

ภาพที่ 4.10 ภาพยนตร์ โฆษณา Lactasoy 500 ml. : 3D
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2558ข, 2558ค.
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ข) สื่ อ ออนไลน์ ได้แ ก่ เฟซบุ๊ ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
เว็บไซต์ที่เป็ นทางการของแลคตาซอย (Official Website) (ดังแสดงในภาพที่ 4.11-4.12)

ภาพที่ 4.11 แลคตาซอยคลับ เฟซบุค๊ แฟนเพจ
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2558ง.

ภาพที่ 4.12 เว็บไซต์ทางการของแลคตาซอย
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2558จ.
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ค) โฆษณาแฝงผ่านการนาสิ นค้าไปแทรกอยู่ใ นรายการโทรทัศ น์
หรื อภาพยนตร์ (Product Placement) และผูส้ นับสนุนรายการโทรทัศน์ (ดังแสดงในภาพที่ 4.134.14)

ภาพที่ 4.13 รายการ บางรักซอย 9 (ภาพซ้าย), บ้านนี้มีรัก (ภาพขวา), เป็ นต่อ (ภาพล่างซ้าย),
เฮง เฮง เฮง (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน), 2554, 2556; บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด, 2554, 2555.

ภาพที่ 4.14 ผูส้ นับสนุน รายการเกมวัดดวง (ภาพซ้าย), จันทร์พนั ดาว (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัด, 2554; บริ ษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จากัด, 2554.
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(2) การประชาสัมพันธ์
ก) กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม (ดังแสดงในภาพที่ 4.15-4.20)

ภาพที่ 4.15 ค่ายกลางปี 2556 ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนชาวไทยภูเขา จ.น่าน (ภาพซ้าย), แนะแนว
ความถนัดทางวิศวกรรม สู่ น้อง ม.ปลาย ครั้งที่ 7 (ภาพกลาง), ค่ายศิลปะศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เด็กศิลป์ ครั้งที่ 7 (ภาพขวา), โครงการครู อาสา ณ โรงเรี ยนวัดหัวลาโพง
(ภาพล่างซ้าย), โครงการแบ่งปั นความห่วงใยจากใจ จ.กาญจนบุรี (ภาพล่างกลาง), ค่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ง, 2556จ, 2556ฉ, 2557จ, 2557ฉ, 2557ช.
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ภาพที่ 4.16 โครงการดนตรี บาบัด ฟังด้วยใจ ให้ดว้ ยรัก ประจาปี 2557 (ภาพซ้าย), ค่ายอวดดี
ครั้งที่ 2 จ.ราชบุรี (ภาพกลาง), ค่ายยุวชนสาธารณสุ ข ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ภาพขวา), โครงการสัตตบรรเลงครื้ นเครงเพลงภาษา (ภาพล่างซ้าย), โครงการ PRECIVIL CAMP#4 ปี 2557 (ภาพล่างกลาง), ค่ายเศรษฐศาสตร์ พฒั นาชุ มชน ณ โรงเรี ยน
บ้านห้วยร่ วม จ.ชัยภูมิ (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ซ, 2557ฌ, 2557ญ, 2557ฎ, 2557ฏ, 2557ฐ.
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ภาพที่ 4.17 ค่ายบ้านทอฝัน ณ บ้านทอฝัน จ.กาญจนบุรี (ภาพซ้าย), ค่ายสร้างที่พกั อาศัยและแนะ
แนวการศึกษา ณ โรงเรี ยนหิ นลาดนาไฮวิทยาคม จ.ตาก (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ฑ, 2557ฒ.

ภาพที่ 4.18 งานกาชาดประจาปี 54 ณ สวนอัมพร (ภาพซ้าย), แลคตาซอยร่ วมช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัย น้ าท่วม (ภาพกลาง), มอบทุนการศึกษาโครงการ Rama search 2012 (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ง, 2554จ, 2555ฉ.

ภาพที่ 4.19 โครงการบริ จาคโลหิต (ภาพซ้าย), มอบนมถัว่ เหลือง Lactasoy 125 ml. จานวน 100 ลัง
ให้กบั ศูนย์เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ช, 2557ณ.
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ภาพที่ 4.20 Eazy FM105.5 กิจกรรม อีซี่ ทาดี สร้างบ้านให้ปลา รักษ์หน้าบ้านทิง้ ซั้งกอ (ภาพซ้าย),
GREEN WAVE 106.5 FM Run and Ride for The King (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ซ, 2557ด.
ข) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค (ดังแสดงในภาพที่
4.21-4.26)

ภาพที่ 4.21 งาน Top Awards (ภาพซ้าย), งานรักลูกเฟลติวลั (ภาพกลาง), English Camp (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ช, 2554ซ, 2554ฌ.

117

ภาพที่ 4.22 ผูส้ นับสนุนรายการ The Star 7 (ภาพซ้าย), The Star 8 (ภาพกลาง), The Star 9 (ภาพ
ขวา) The star 10 (ภาพล่างซ้าย), The Star 11 (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ญ, 2555ค, 2556ฌ, 2557ถ, 2557ท.

ภาพที่ 4.23 แลคตาซอย เป็ นผูส้ นับสนุนรายการเจาะใจ THE MOMENT 2 (ภาพซ้าย),
THE MOMENT 3 (ภาพกลาง), THE MOMENT 4 (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ฎ, 2555ง, 2556ญ.
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ภาพที่ 4.24 ผูส้ นับสนุน Wave FM 88 ECO Wave Music Show Case (ภาพซ้าย), Eat Play Love
in Huahin (ภาพกลาง) Green Wave Fan Club Super Star Party Night (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ฏ, 2554ฐ, 2555จ.

ภาพที่ 4.25 คอนเสิ ร์ตอาสาสนุก Encore Plus by Lactasoy Too Much So Much Very Much (ภาพ
ซ้าย), เจาะใจเข็มทิศ จิตใต้สานึก (ภาพกลาง), Nine Entertain Surprise Trip (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ฑ, 2554ฒ, 2554ณ.
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ภาพที่ 4.26 แรลลี่การกุศล ไหว้ พระ 9 วัด ครั้งที่ 11 (ภาพซ้าย), รักธรรมะ ไม่เปลี่ยนแปลง โดย
แลคตาซอย ครบรอบ 30 ปี (ภาพกลาง), แรลลี่การกุศล ไหว้ พระ 9 วัด (ภาพขวา),
YEP Charity Mini Marathon (ภาพล่างซ้าย), Marathon Car free day 2014 (ภาพ
ล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2555ช, 2555ซ, 2557ธ, 2557น, 2557บ.
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(3) การส่ งเสริ มการขาย
ก) การแจกผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริ โภคดื่มฟรี (ดังแสดงในภาพที่ 4.274.34)

ภาพที่ 4.27 งานวันเด็กกองทับบก (ภาพซ้าย), งานวันเด็กโรงเรี ยนนายเรื อ (ภาพกลาง), กองบิน 4
นครสวรรค์ (ภาพขวา), กองบิน 46 พิษณุ โลก (ภาพล่างซ้าย), กองทัพบก กองทัพเรื อ
และกองทัพไทย (ภาพล่างกลาง), กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ททบ. 5 (ภาพล่าง
ขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2554ด, 2554ต, 2556ฎ, 2556ฏ, 2556ฐ, 2557ป.
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ภาพที่ 4.28 งานวันเด็กกองบัญชาการและกองทัพไทย (ภาพซ้าย), กองบิน 2 (ภาพกลาง),
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ภาพขวา), โรงเรี ยนนายเรื อ (ภาพล่างซ้าย), สนามมิ่งเมือง
สกลนคร (ภาพล่างกลาง), อุทยานหว้ากอ ประจวบคีรีขนั ธ์ (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ผ, 2557ฝ, 2557พ, 2557ฟ, 2557ภ, 2557ม.

ภาพที่ 4.29 Wake Club School Tour ปี 6 (ภาพซ้าย), งานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2556 (ภาพ
กลาง), งาน Eduzones Expo 2014 Future Focus (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ฑ, 2556ฒ, 2557ย.
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ภาพที่ 4.30 งานรับน้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ภาพซ้าย), งานรับน้อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU First Date 56 (ภาพกลาง), CU Party Freshy Carnival
2557 (ภาพขวา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 (ภาพล่างซ้าย), มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2557 (ภาพล่างกลาง), กิจกรรม Freshy Boy and Girl 2014 (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ณ, 2556ด, 2557ร, 2557ล, 2557ว, 2557ศ.

ภาพที่ 4.31 งานลอยกระทงของ 3 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ษ.
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ภาพที่ 4.32 RADIO Cool93 อิ่ม อร่ อย (ภาพซ้าย), Virgin HitZ 95.5 Be HitZ in School (ภาพ
กลาง), Bang School Tour 2014 (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2557ส, 2557ห, 2557ฬ.

ภาพที่ 4.33 จัดโรดโชว์ โรงเรี ยนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ภาพซ้าย), โรงเรี ยนบ้านเปา จ.นครราชสี มา
(ภาพกลาง), โรงเรี ยนบ้านชัยพร จ.อุดรธานี (ภาพขวา),โรงเรี ยนชุ มชนบ้านแม่ฮ่าง
(ภาพล่างซ้าย), วัดศรี บุญเรื อง จ.ลาปาง (ภาพล่างกลาง),โรงเรี ยนบ้านหนองแสง (ภาพ
ล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ถ, 2556ท, 2556ธ, 2556น, 2556บ, 2556ป.
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ภาพที่ 4.34 โรงเรี ยนวาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี (ภาพซ้าย), โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี
(ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2556ผ, 2556ฝ.
ข) กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย โดยจัดโปรโมชั่นเพื่อคื นกาไรให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั้ มน้ ามัน ร้ านสะดวกซื้ อ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น (ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.35-4.37)

ภาพที่ 4.35 บางจาก (ภาพซ้าย), จิฟฟี่ (ภาพกลาง), ปิ โตนาส (ภาพขวา), เซลล์ (ภาพล่างซ้าย),
เอสโซ่ (ภาพล่างกลาง), เซเว่น อิเลเว่น (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด, 2558; บริ ษทั เจ็ท จิฟฟี่ ช็อปส์ จากัด, 2558; บริ ษทั
ปิ โตรนาส อินเตอร์ เนชันแนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด, 2558ก; บริ ษทั เชลล์
แห่ งประเทศไทย จากัด, 2558; บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 2558;
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด(มหาชน), 2558.
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ภาพที่ 4.36 บูทส์ (ภาพซ้าย), แฟมิลี่มาร์ท (ภาพกลาง), ซูเรี ย (ภาพขวา), ลอว์สัน 108 (ภาพล่าง
ซ้าย), วัตสัน (ภาพล่างขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั บูท๊ ส์ รี เทล, 2558; บริ ษทั เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ ท จากัด, 2558; บริ ษทั ปิ โตรนาส
อินเตอร์ เนชันแนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด, 2558ข; บริ ษทั สหลอว์สัน จากัด,
2558; บริ ษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด, 2558.

ภาพที่ 4.37 เทสโก้ โลตัส (ภาพซ้าย), เดอะมอลล์ (ภาพกลาง), บิ๊กซี (ภาพขวา)
แหล่งทีม่ า: บริ ษทั เทสโก้ คาร์ ด เซอร์ วสิ เซส จากัด, 2558; บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด, 2558;
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน), 2558.
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2) กลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารการตลาด
ในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้น
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่มีค่านิ ยมในการรักสุ ขภาพ มีกาลังซื้ อในการบริ โภค และมีความสะดวกในการ
เข้าถึงตราสิ นค้า
3) การวางแผนการสื่ อสารการตลาด
การวางแผนการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้น ได้แก่ การกาหนด
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย จึ ง ท าให้ ตราสิ น ค้า แลคตาซอยมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่
หลากหลาย ใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร และกลยุทธ์การตลาดอย่างสัมพันธ์กนั โดยแผนการตลาดที่ตรา
สิ นค้าแลคตาซอยใช้จะประกอบไปด้วย 4 ด้านคื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งตราสิ นค้าแลคตาซอยได้ใช้แผนการตลาดทั้ง 4 ด้านนี้
อย่างมีความสัมพันธ์กนั และสอดคล้องกับแผนธุ รกิจของตราสิ นค้าแลคตาซอย ดังนั้นนามาซึ่ งการ
บรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยผ่านการวางแผนการสื่ อสารการตลาดที่ช่วย
กาหนดเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาด ในการกาหนดวัตถุ ป ระสงค์ใ นการสื่ อสาร รวมทั้ง เลื อก
แนวทางในการสื่ อสารต่ างๆ และเลื อกสื่ อที่ เหมาะสมในการสื่ อสาร ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย เพื่อช่วยทาให้เครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดนั้นเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ในการส่ งข้อมูลข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายตราสิ นค้าแลคตาซอย เพื่อมุ่งหวังให้
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้นตอบสนองตามวัตถุ ประสงค์การสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยวางไว้ ดังนั้นตราสิ นค้าแลคตาซอยจึงใช้การวางแผนการสื่ อสารการตลาด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาให้ตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้นประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางแผน
ไว้เสมอ และทาให้ตราสิ นค้าแลคตาซอยสามารถครองตาแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลืองของประเทศ
ไทยเสมอมาจนถึงปัจจุบนั
4) ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่ อสารการตลาด
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย คือ
การที่ทาให้ตราสิ นค้าแลคตาซอยนั้นเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง เน้นการสื่ อการเพื่อการสร้ างการ
ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ งที่สืบทอดต่อๆ กันมาอย่างยาวนาน การที่
ตราสิ นค้า แลคตาซอยก้า วมาถึ งจุ ดสู งสุ ดของการครองตาแหน่ ง ส่ วนแบ่ง ตลาดนมถัว่ เหลื องใน
ปั จจุบนั ต้องใช้ระยะเวลาในการให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ ยอมรับ และเชื่ อมัน่ ในคุณภาพกว่าหลายสิ บปี อีก
ทั้งคู่แข่งทางการตลาดมีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จึงทาให้ตราสิ นค้าแลคตาซอยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อหลีกหนี
จากคู่แข่งขัน ถึ งแม้วา่ จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนั้นทาให้เกิ ดอุปสรรคต่อตราสิ นค้าแลคตาซอยเป็ น
อย่างมาก แต่ตราสิ นค้าแลคตาซอยก็สามารถหลีกหนีจากคู่แข่งขันได้อยูเ่ สมอ
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4.2 ส่ วนที่ 2 การรับรู้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้ า
แลคตาซอย
การศึกษาการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย เป็ นการวิจยั การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยผูว้ ิจยั ได้
แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย
4.2.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)
1) สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มี การรับรู ้ ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
2) สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
3) สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
4.2.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตามตารางที่ 4.1-4.9 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน
156
244
400

ร้ อยละ
39.0
61.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน เป็ นหญิง
จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.0 เป็ นชาย จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามอายุ
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
32
87
79
36
44
122
400

ร้ อยละ
8.0
21.8
19.7
9.0
11.0
30.5
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จานวน 122 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.5 รองลงมามีอายุ 20-24 ปี จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 และอายุ 25-29 ปี
จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.7 ตามลาดับ อายุของผูบ้ ริ โภคที่น้อยที่สุดคือ อายุน้อยกว่า 20 ปี
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่
รวม

จานวน
210
168
22

ร้ อยละ
52.5
42.0
5.5

400

100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 210 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาสมรสแล้ว จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
34
55
29
215
67
400

ร้ อยละ
8.5
13.8
7.2
53.8
16.7
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน
215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมามีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.7 และมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จ านวน 55 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 13.8 ตามล าดับ การศึ ก ษาของ
ผูบ้ ริ โภคที่นอ้ ยที่สุดคือ ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)
รวม

จานวน
58
23
218
53
20
28
400

ร้ อยละ
14.5
5.8
54.5
13.2
5.0
7.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 รองลงมา นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5
และประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.2 ตามลาดับ อาชีพของผูบ้ ริ โภคที่นอ้ ย
ที่สุด คือ ประกอบอาชีพแม่บา้ น/พ่อบ้าน จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน และร้อยละของข้อมูลประชากร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
น้อยกว่า/เท่ากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
57
112
102
129
400

ร้ อยละ
14.2
28.0
25.5
32.3
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่า 30,000
บาทขึ้นไป จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมามีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จานวน
112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และ 20,001 - 30,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5
ตามลาดับ รายได้ของผูบ้ ริ โภคที่นอ้ ยที่สุด คือ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 57 คน คิด
เป็ นร้อยละ 14.2
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2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตา
ซอยของผูบ้ ริ โภค โดยศึกษาปั จจัย ของการรับรู้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และช่องทางของการ
รับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามตารางที่ 4.8-4.10 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน
การรับรู้ ข่าวสารต่ อการสื่ อสารการตลาด
ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด
ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทาการตลาด
รวม

ˉx
3.57
3.61
3.58

ระดับการรับรู้
S.D.
0.53
0.58
0.48

แปลผล
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้า แลคตาซอย ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.58) เมื่ อพิ จ ารณาในรายด้า น พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย อยูใ่ นระดับมากทั้ง 2
ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด
มีค่าเฉลี่ย (3.61) และ (3.57) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดใน
ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค

การรับรู้ ข่าวสาร
ทางการตลาด

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการรับรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

xˉ

ระดับ
S.D. การ
รับรู้

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. นมถัว่ เหลืองแลคตา
ซอยมี 6 รสชาติ
2. สู ตรต้นตารับเป็ น
รสชาติแรกของแลคตา
ซอย
3. มีสูตรไฮแคลเซียม

61
144 151
38
(15.3) (36.0) (37.8) (9.5)
44
171 157
28
(11.0) (42.8) (39.3) (7.0)

54
(13.5)
4. มีสูตรผสมงาดา
63
(15.8)
5. มีสูตรผสมชาเขียว
38
(9.5)
6. มีสูตรผสมคอลลาเจน 49
(12.3)
7. มีรสชอคโกแลต
46
(11.5)
8. มีแนวคิดที่วา่ “คุม้ ค่า
73
คุม้ ราคา”
(18.3)
9. มีขนาดบรรจุภณั ฑ์
88
ตั้งแต่ 125-1,000
(22.0)
มิลลิลิตร

155
(38.8)
132
(33.0)
176
(44.0)
155
(38.8)
133
(33.3)
146
(36.5)
123
(30.8)

160
(40.0)
157
(39.3)
160
(40.0)
154
(38.5)
186
(46.5)
150
(37.5)
158
(39.5)

28
(7.0)
45
(11.3)
24
(6.0)
39
(9.8)
31
(7.8)
27
(6.8)
26
(6.5)

6 3.54 0.90
(1.5)
0 3.58 0.77
0

มาก

3
(0.8)
3
(0.8)
2
(0.5)
3
(0.8)
4
(1.0)
4
(1.0)
5
(1.3)

3.57 0.83

มาก

3.52 0.91

มาก

3.56 0.76

มาก

3.52 0.85

มาก

3.47 0.83

มาก

3.64 0.89

มาก

3.66 0.93

มาก

มาก
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

การรับรู้ ข่าวสาร
ทางการตลาด

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการรับรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

xˉ

ระดับ
S.D. การ
รับรู้

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

10. มีราคาต่าสุ ดอยูท่ ี่ 5
บาท
11. ออกขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ล่าสุ ด ขนาด
500 มิลลิตร
12. สโลแกน “พลังของ
คนทุ่มเท”

81
106 175
32
(20.3) (26.5) (43.8) (8.0)
72
133 166
25
(18.0) (33.3) (41.5) (6.3)

6 3.56 0.95
(1.5)
4 3.61 0.88
(1.0)

มาก

96
117 147
31
(24.0) (29.3) (36.8) (7.8)
รวม

9 3.65 0.86
(2.3)
3.57 0.53

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ข่าวสารการสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในระดับ
มากทั้งหมด ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ มี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ 125-1,000 มิ ลลิ ลิตร (ค่าเฉลี่ ย
3.66) สโลแกน “พลังของคนทุ่มเท” (ค่าเฉลี่ ย 3.65) มีแนวคิดที่ว่า “คุม้ ค่า คุม้ ราคา” (ค่าเฉลี่ย 3.64)
มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ล่าสุ ด 500 มิลลิ ลิตร (ค่าเฉลี่ ย 3.61) และสู ตรต้นตารับเป็ นรสชาติแรกของ
แลคตาซอย (ค่าเฉลี่ย 3.58) ส่ วนการรับรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีรสช็อคโกแลต (ค่าเฉลี่ย 3.47)
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดใน
ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยขอผูบ้ ริ โภค

ช่ องทางการรับรู้
ข่ าวสารทางการตลาด

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับการรับรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

xˉ

ระดับ
S.D. การ
รับรู้

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. สื่ ออินเทอร์เน็ต และ
เว็บไซต์
2. สื่ อวิทยุ
3. สื่ อสิ่ งพิมพ์
4. สื่ อโทรทัศน์
5. การจัดกิจกรรมพิเศษ
6. สื่ อประชาสัมพันธ์

71
145
(17.8) (36.2)
52
162
(13.0) (40.5)
72
139
(18.8) (34.8)
85
157
(21.3) (39.3)
83
134
(20.8) (33.5)
73
105
(18.3) (26.3)
รวม

136
(34.0)
162
(40.5)
160
(40.0)
130
(32.5)
146
(36.5)
154
(38.5)

43
(10.8)
22
(5.5)
24
(6.0)
28
(7.0)
35
(8.8)
63
(15.8)

5
(1.3)
2
(0.5)
2
(0.5)
0
0
2
(0.5)
5
(1.3)

3.58 0.94

มาก

3.60 0.80

มาก

3.65 0.86

มาก

3.75 0.86

มาก

3.65 0.92

มาก

3.44 0.91

มาก

3.61 0.53

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ข่าวสารการสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การรับรู ้จากสื่ อโทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 3.75) การ
รับรู ้ผา่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 3.65) การรับรู ้ผา่ นสื่ อวิทยุ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ ช่องทางการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.44)
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3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้า แลคตาซอย โดยศึ กษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด จานวน 4 ด้า น ได้แก่ ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามตารางที่ 4.11-4.15 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน
การสื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รวม

ˉx
3.86
3.78
3.60
3.43
3.67

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
0.36
มาก
0.48
มาก
0.56
มาก
0.47
มาก
0.32
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.67) เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในระดับมากทั้งหมด
เรี ยงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.78) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.60) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.43) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านผลิตภัณฑ์

การสื่ อสารการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. ชื่อตราสิ นค้าจาง่าย
และมีความเหมาะสม
กับตัวสิ นค้า
2. การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่หลากหลาย
3. รู ปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์สะดวกต่อการ
บริ โภค
4. บรรจุภณั ฑ์เปิ ดง่าย
สะดวกต่อการบริ โภค
5. บรรจุภณั ฑ์ระบุ
รายละเอียด ส่ วนผสม
สถานที่ผลิตอย่างชัดเจน
6. บรรจุภณั ฑ์ช่วย
ส่ งเสริ ม/รักษา
สิ่ งแวดล้อม

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
พึงพอ
ใจ

81
177
90
52
(20.3) (44.3) (22.5) (13.0)

0
0

3.72 0.93

มาก

46
247
94
13
(11.5) (61.8) (23.5) (3.3)

0
0

3.82 0.66

มาก

65
163 123
49
(16.3) (40.8) (30.8) (12.3)

0
0

3.61 0.90

มาก

58
237
98
7
(14.5) (59.3) (24.5) (1.8)
94
236
66
4
(23.5) (59.0) (16.5) (1.0)

0
0
0
0

3.87 0.66

มาก

4.05 0.66

มาก

157 164
70
9
(39.3) (41.0) (17.5) (2.3)

0
0

4.17 0.79

มาก
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

การสื่ อสารการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

7. รสชาติอร่ อยถูกปาก

109 220
(27.3) (55.0)
8. รสชาติเป็ นเอกลักษณ์ 82
242
ของตนเอง
(20.5) (60.5)
9. มีความหวานในระดับ 56
206
พอดี
(14.0) (51.5)
10. มีคุณภาพ สะอาด
45
210
และปลอดภัยต่อการ
(11.3) (52.5)
บริ โภค
11. อิ่ม และคุม้ ค่า
58
214
(14.5) (53.5)
รวม

64
(16.0)
75
(18.8)
117
(29.3)
120
(30.0)

7
(1.8)
1
(0.3)
19
(4.8)
24
(6.0)

109
19
(27.3) (4.8)

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
พึงพอ
ใจ

0
0
0
0
2
(0.5)
1
(0.3)

4.08 0.70

มาก

4.01 0.63

มาก

3.74 0.77

มาก

3.69 0.76

มาก

0
0

0.76 0.74

มาก

3.86 0.36

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ เรี ยงตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ส่งเสริ ม/
รักษาสิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.17) รสชาติอร่ อย ถูกปาก (ค่าเฉลี่ ย 4.08) บรรจุภณ
ั ฑ์ระบุรายละเอียด
ของส่ วนผสม สถานที่ผลิตอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.05) มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.01) และ
เปิ ดง่าย สะดวกต่อการบริ โภค (ค่าเฉลี่ ย 3.87) ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ บรรจุภณั ฑ์ทนั สมัยได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.61)
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านราคา

การสื่ อสารการตลาด
ด้ านราคา

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

มาก
ทีส่ ุ ด

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. ราคามีความเหมาะสม
กับปริ มาณสิ นค้า
2. ราคาเหมาะสมกับ
คุณค่าที่ได้รับ
3. แสดงราคาให้เห็น
อย่างชัดเจน
4. ราคาถูกกว่านมถัว่
เหลืองยีห่ อ้ อื่นๆ
5. ปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับ
ต่อราคา มีความคุม้ ค่า
กว่ายีห่ อ้ อื่นๆ

42
(10.5)
93
(23.3)
45
(11.3)
175
(43.8)
149
(37.3)

84
(21.0)
228
(57.0)
91
(22.8)
172
(43.0)
185
(46.3)

รวม

219
(54.8)
58
(14.5)
200
(50.0)
44
(11.0)
61
(15.3)

35
(8.8)
18
(4.5)
47
(11.8)
8
(2.0)
4
(1.0)

20
(5.0)
3
(0.8)
17
(4.3)
1
(0.3)
1
(0.3)

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
พึงพอ
ใจ

3.23 0.93

ปาน
กลาง
3.98 0.79 มาก
3.25 0.95

ปาน
กลาง
4.28 0.75 มาก
ที่สุด
4.19 0.74 มาก

3.78 0.48

มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้า นราคาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.78) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ข้อ ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มากที่ สุ ด คื อ ราคาถู ก กว่า นมถัว่ เหลื อยี่ห้ ออื่ น ๆ
(ค่าเฉลี่ย 4.28) ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับต่อราคา
มีความคุม้ ค่ากว่ายีห่ อ้ อื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 4.19) และราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 3.98) ส่ วน
ข้อที่ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ แสดงราคาให้เห็ นอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย
3.25) และราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.23) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

การสื่ อสารการตลาด
ด้ านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. การให้รายละเอียด
ของสิ นค้าบนหน้า
เว็บไซต์
2. การให้รายละเอียด
ของสิ นค้าบนสื่ อโฆษณา
ทางโทรทัศน์
3. การให้รายละเอียด
ของสิ นค้าบนสื่ อสปอต
โฆษณาทางสถานีวทิ ยุ
4. การกระจายสิ นค้า
ทัว่ ถึง หาซื้ อง่าย
5. สิ นค้าวางจาหน่าย
ตลอด และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
6. ประเภทของร้าน และ
ทาเลที่ต้ งั ของร้าน
มีส่วนในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
พึงพอ
ใจ

82
244
68
5
(20.5) (61.0) (17.0) (1.3)

1 4.00 0.67
(0.3)

มาก

79
57
235
22
(19.8) (14.3) (58.8) (5.5)

7 3.45 0.92
(1.8)

มาก

83
177 129
9
(20.8) (44.3) (32.3) (2.3)

2 3.83 0.79
(0.5)

มาก

66
107 201
21
5 3.52 0.87 มาก
(16.5) (26.8) (50.3) (5.3) (1.3)
48
108 191
48
5 3.37 0.88 ปาน
(12.0) (27.0) (47.8) (12.0) (1.3)
กลาง
47
117 208
25
(11.8) (29.3) (52.0) (6.3)

รวม

3 3.45 0.80
(0.8)

มาก

3.60 0.56

มาก
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อได้
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การให้รายละเอียดของ
สิ นค้าบนเว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย 4.00) การให้รายละเอียดของสิ นค้าบนสื่ อสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ
(ค่าเฉลี่ ย 3.83) การกระจายสิ นค้าทัว่ ถึ ง หาซื้ อง่ าย (ค่าเฉลี่ ย 3.52) และการให้รายละเอียดบนสื่ อ
โฆษณาทางโทรทัศน์/ประเภทของร้ านและทาเลที่ ต้ งั มี ส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย 3.45)
ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ สิ นค้าวางจาหน่ ายตลอด
และเพียงพอต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.37)
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

การสื่ อสารการตลาด
ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

1. มีการใช้พรี เซนต์เตอร์ 59
151 144
42
ในการโฆษณาสิ นค้า
(14.8) (37.8) (36.0) (10.5)
2. มีการโฆษณา
27
103 235
34
ประชาสัมพันธ์อย่าง
(6.8) (25.8) (58.8) (8.5)
ต่อเนื่อง
3. มีการเลือกใช้สื่อ
30
108 220
34
โฆษณาที่หลากหลาย
(7.5) (27.0) (55.0) (8.5)
4. มีการใช้สปอต
37
130 198
34
โฆษณาทางสถานีวทิ ยุ
(9.3) (32.5) (49.5) (8.5)
ในการโฆษณาสิ นค้า

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
พึงพอ
ใจ

4 3.55 0.90 มาก
(1.0)
1 3.30 0.73 ปาน
(0.3)
กลาง
8 3.31 0.80 ปาน
(2.0)
กลาง
1 3.42 0.78 มาก
(0.3)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

การสื่ อสารการตลาด
ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

มาก
ทีส่ ุ ด

น้ อย
ทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ ร้ อยละ

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ร่ วมสนุกบนสื่ อออน
ไลน์
6. มีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการขายตาม
ห้างสรรพสิ นค้า
7. มีการจัดกิจกรรมโรด
โชว์ตามสถานที่ต่างๆ
8. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ลุน้ รับรางวัลต่างๆ
9. เป็ นผูส้ นับสนุนใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม

45
103 213
36
(11.3) (25.8) (53.3) (9.0)
63
176 134
27
(15.8) (44.0) (33.5) (6.8)
37
(9.3)
29
(7.3)
35
(8.8)

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
พึงพอ
ใจ

3 3.38 0.82 ปาน
(0.8)
กลาง
0
0

3.69 0.81

มาก

148 188
26
1 3.49 0.76 มาก
(37.0) (47.0) (6.5) (0.3)
125 196
50
0 3.33 0.78 ปาน
(31.3) (49.0) (12.5) 0
กลาง
145 182
38
0 3.44 0.78 มาก
(36.3) (45.5) (9.5)
0

รวม

3.43 0.47

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้า แลคตาซอย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.43) เมื่ อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายตามห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.69) การให้พรี เซนต์เตอร์ ในการโฆษณาสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.55) มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามสถานที่ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.49) เป็ นผูส้ นับสนุ นในการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม (ค่าเฉลี่ ย 3.44) และการใช้สปอตโฆษณาทางสถานี วิทยุในการโฆษณาสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.42) ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
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ซอยในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อร่ วมสนุ กบนสื่ อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.38) การจัด
กิจกรรมเพื่อลุน้ รับรางวัลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.33) การเลือกใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.31)
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.30) ตามลาดับ
4.2.2 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Analysis)
การทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติ ฐานที่ 1 ลัก ษณะประชากรต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสารต่ อการสื่ อ สาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน โดยแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ดงั นี้
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ

การรับรู้ ข่าวสารต่ อ
การสื่ อสารการตลาด

เพศ

ด้านการรับรู ้ข่าวสาร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ด้า นช่ อ งทางการรั บ รู้
ข่าวสาร
รวม

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t-test for Equality of Means
N
xˉ
S.D.
t
156
244
156
244
156
244

3.64
3.52
3.57
3.63
3.62
3.56

0.49
0.55
0.55
0.52
0.46
0.49

Sig.
(2-tailed)
2.132 0.034*

-1.138

0.256

1.141

0.255
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ ย วกับ การรับรู้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ โดยใช้
วิธีการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค พบว่า มีค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.034 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.256 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอยไม่แตกต่างกัน
การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.255 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
และสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ โดยผูบ้ ริ โภคชาย
มีการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่าผูบ้ ริ โภคหญิง ส่ วนด้านช่องทาง
ของการรั บ รู ้ ข่ า วสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ผูบ้ ริ โ ภคมี ก ารรั บรู้ ข่ า วสารไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ
การรับรู้ ข่าวสารต่ อการ
สื่ อสารการตลาด
ตราสิ นค้ าแลคตาซอย
ด้านการรับรู ้ข่าวสาร

ด้านช่องทางการรับรู ้
ข่าวสาร

รวม

อายุ

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป

3.52
3.53
3.59
3.47
3.52
3.64
3.33
3.54
3.66
3.62
3.69
3.67
3.46
3.53
3.61
3.52
3.58
3.65

0.49
0.53
0.60
0.49
0.57
0.47
0.55
0.48
0.56
0.59
0.52
0.51
0.42
0.47
0.53
0.48
0.51
0.44

0.979

0.430

0.281*

0.016

1.359

0.239

2>1, 2>3,
2>4, 3>1,
3>4, 3>5,
4>1, 5>1,
5>2, 5>3,
5>4, 6>2,
6>3, 6>4,
6>5

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิตการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
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การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จาแนกตามอายุ พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.979 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด ด้าน
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู้ข่าวสาร ไม่แตกต่างกัน
ช่องทางการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.281 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
ทางการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จาแนกตามอายุ
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.239 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
และสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมเมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด ด้านช่ องทางการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ส่ วนด้านการรับรู ้ข่าวสารทาง
การตลาด ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู้ข่าวสาร ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 20 – 24 ปี มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท้ ี่มีอายุ
30 – 34 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 30 – 34 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 35 – 39 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 30 – 34
ปี มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ น้อยกว่า
20 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 35 – 39 ปี มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 20 – 24 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 30 – 34 ปี และผู้
ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผู้
ที่มีอายุ 20 – 24 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 30 – 34 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 35 – 39 ปี
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามสถานภาพ
การรับรู้ ข่าวสาร
ต่ อการ
สื่ อสารการตลาด
ด้านการรับรู ้ข่าวสาร

ด้านช่องทางการรับรู ้
ข่าวสาร

รวม

สถานภาพ

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่
โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่
โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่

3.55
3.58
3.62

0.54
0.51
0.57

0.226

0.798

-

3.56
3.65
3.68

0.55
0.51
0.52

1.516

0.221

-

3.56
3.60
3.64

0.48
0.46
0.53

0.621

0.538

-

จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิตการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.798 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
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ช่ องทางการรั บรู ้ ข่ าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.221 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ
ต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่ องทางการรับรู ้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.538 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมเมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี ส ถานภาพต่ า งกันมี ก ารรั บ รู ้ ข่ า วสารต่ อการสื่ อสารการตลาด ด้า นการรั บ รู้
ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา
การรับรู้ ข่าวสาร
ต่ อการ
ระดับการศึกษา
สื่ อสารการตลาด
ด้านการรับรู้
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ข่าวสาร
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

xˉ

S.D.

3.67

0.46

3.53

0.57

3.50
3.57
3.58

0.45
0.55
047

F

Sig.

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
0.524 0.718
-
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
การรับรู้ ข่าวสาร
ต่ อการ
ระดับการศึกษา
สื่ อสารการตลาด
ด้านช่องทางการ ต่ากว่ามัธยมศึกษา
รับรู ้ข่าวสาร
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

xˉ

S.D.

3.52

0.61

3.52

0.57

3.49
3.64
3.67
3.62

0.57
0.53
0.46
0.45

3.53

0.53

3.50
3.59
3.61

0.45
0.49
0.42

F

Sig.

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
1.384 0.239
-

0.524

0.705

-

จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
สถิตการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.718 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรับรู ้ ข่าวสาร
ทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน
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ช่ องทางการรั บรู ้ ข่ าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.239 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.705 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวม
เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอาชีพ
การรับรู้ ข่าวสาร
ต่ อการ
อาชีพ
สื่ อสารการตลาด
ด้านการรับรู้
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข่าวสาร
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)

xˉ

S.D.

3.47
3.52
3.63
3.45
3.71
3.46

0.53
0.46
0.52
0.50
0.60
0.51

F

Sig.

คู่แตก
(2-tailed)
ต่ าง
2.111 0.063 2>1, 2>4
2>6, 3>1
3>2, 3>4
3>6, 4>1
4>6, 5>1
5>2, 5>3
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
การรับรู้ ข่าวสาร
ต่ อการ
อาชีพ
สื่ อสารการตลาด
ด้านช่องทางการ นักเรี ยน/นักศึกษา
รับรู ้ข่าวสาร
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)
รวม
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)

xˉ

S.D.

3.36
3.62
3.66
3.61
3.80
3.54
3.43
3.55
3.64
3.50
3.74
3.49

0.53
0.49
0.53
0.47
0.47
0.59
0.46
0.41
0.48
0.45
0.54
0.49

F

Sig.

คู่แตก
(2-tailed)
ต่ าง
3.630* 0.003 5>4, 5>6
6>1

2.770*

0.018

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิตการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตาม
อาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.063 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมสมมติฐานหลัก
(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
ช่ องทางการรั บรู ้ ข่ าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อ

151
การสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.018 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมเมื่อพิจารณาปั จจัย
ทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่ต่างกัน และผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบว่า ผูท้ ี่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่ประกอบอาชี พนักเรี ยน/
นักศึกษา ผูท้ ี่ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว ผูท้ ี่ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ผูท้ ี่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป และผูท้ ี่ประกอบอาชี พค้าขาย และผูท้ ี่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการรับรู้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่ ประกอบอาชี พนักเรี ยน/
นักศึกษา ผูท้ ี่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ ผูท้ ี่ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ผูท้ ี่ประกอบ
อาชี พอื่นๆ ได้แก่ ผูท้ ี่ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป และผูท้ ี่ประกอบอาชีพค้าขาย และผูท้ ี่ประกอบ
อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผู ้
ที่ประกอบอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา และผูท้ ี่ประกอบอาชี พแม่บา้ น/พ่อบ้าน มีการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่ประกอบอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ผูท้ ี่
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูท้ ี่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว ผูท้ ี่ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ผูท้ ี่ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป และผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย และผูท้ ี่ประกอบอาชี พอื่นๆ ได้แก่ ผูท้ ี่ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป และผูท้ ี่ประกอบอาชี พ
ค้าขาย มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่ประกอบ
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
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สมมติฐานย่อยที่ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิ ติได้
ดังนี้
Ho : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การรับรู้ ข่าวสาร
ต่ อการ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
สื่ อสารการตลาด
ด้านการรับรู้
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
ข่าวสาร
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
ด้านช่องทางการ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
รับรู ้ข่าวสาร
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

xˉ

S.D.

3.58

F

Sig.

0.51

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
0.697 0.554
-

3.52
3.55
3.62
3.48

0.53
0.60
0.46
0.61

2.365

0.171

-

3.56
3.68
3.65
3.55

0.52
0.57
0.46
0.48

0.870

0.456

-

3.53
3.59
3.63

0.48
0.54
0.41
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จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จาแนกตามรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน โดยใช้สถิตการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.554 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรับรู ้ ข่าวสาร
ทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ช่ องทางการรั บรู ้ ข่ าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.171 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.456 ซึ่ งมีค่ามากว่า 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมเมื่อ
พิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
2) สมมติ ฐ านที่ 2 ลัก ษณะประชากรต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสื่ อ สาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน โดยแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ดงั นี้
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ
t-test for Equality of Means
ความพึงพอใจต่ อการ
สื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
รวม

Sig.
เพศ

N

xˉ

S.D.

t

(2-tailed)

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

156
244
156
244
156
244
156
244
156
244

3.88
3.85
3.80
3.77
3.55
3.63
3.47
3.40
3.68
3.66

0.39
0.34
0.50
0.46
0.58
0.54
0.47
0.48
0.34
0.31

0.638

0.524

0.506

0.613

-1.419

0.157

1.527

0.127

0.542

0.588

จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบ
ความแตกต่างด้วยสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.524 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านราคา จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.613
ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน
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ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.157 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.127 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน
ความพึง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.588 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ
ต่า งกันมี ความพึง พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่า งกัน เมื่ อ
พิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 2.2 อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ
ความพึงพอใจต่ อการ
สื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

อายุ

น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
ด้านราคา
น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
ด้านช่องทางการจัด
น้อยกว่า 20ปี
จาหน่าย
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

3.77
4.04
3.81
3.86
3.91
3.77
3.70
3.96
3.74
3.73
3.84
3.70
3.42
3.63
3.63
3.64
3.81
3.51
3.47
3.51
3.37
3.35
3.43
3.41

0.36
0.35
0.28
0.37
0.36
0.36
0.54
0.44
0.28
0.39
0.47
0.57
0.65
0.50
0.57
0.59
0.55
0.52
0.49
0.52
0.46
0.41
0.44
0.48

6.932*

0.000

3.915*

0.002

2.695*

0.021

0.964

0.440

2>1, 2>3,
2>4, 2>5,
2>6, 3>6,
4>1, 4>3,
4>6, 5>1,
5>3, 5>4,
5>6, 6>1
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่ อการ
สื่ อสารการตลาด
รวม

อายุ

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

น้อยกว่า 20ปี
20 – 24 ปี
25 – 29 ปี
30 – 34 ปี
35 – 39 ปี
40 ปี ขึ้นไป

3.60
3.79
3.64
3.65
3.74
3.61

0.33
0.33
0.26
0.33
0.35
0.32

4.422*

0.001

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิตการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั
ไว้
ความพึงพอใจต่อด้านราคา จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.002
ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.021 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
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ความพึงพอใจต่อด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.440 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ความพึง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4
ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย แตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีความ
พึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 20 – 24 ปี มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท้ ี่มีอายุ
30 – 34 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 35 – 39 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่มีอายุ 30 – 34 ปี มี
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี
ผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่มีอายุ 35 – 39 ปี มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท้ ี่มีอายุ
30 – 34 ปี ผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี
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สมมติ ฐานย่อยที่ 2.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : สถานภาพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : สถานภาพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามสถานภาพ
ความพึงพอใจต่ อการ
สื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

สถานภาพ

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่
โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่
โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่

3.94
3.76
3.80

0.35
0.34
0.43

12.704*

0.000

3.87
3.69
3.57

0.42
0.52
0.41

9.079*

0.000

3.60
3.58
3.68

0.56
0.54
0.63

0.327

0.721

1>2, 1>3,
3>1, 3>2
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่ อการ
สถานภาพ
สื่ อสารการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่
รวม
โสด
สมรส
หย่าร้าง/
หม้าย/
แยกกันอยู่

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

3.47
3.38
3.40

0.50
0.43
0.55

1.590

0.205

3.73
3.61
3.62

0.32
0.31
0.31

7.066*

0.001

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิตการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ความพึ ง พอใจต่ อด้า นราคา จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มี ค่ า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
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ความพึงพอใจต่อด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.721 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ความพึงพอใจต่ อด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มี ค่ า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.205 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ความพึง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคที่มี
สถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณา
ปั จจัย ทั้ง 4 ด้า น คื อ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ า ย แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรส ผูท้ ี่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ และผูท้ ี่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด และผูท้ ี่มีสถานภาพสมรส
สมมติฐานย่อยที่ 2.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจต่ อ
ระดับการศึกษา
การสื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านราคา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านช่องทางการจัด ต่ากว่ามัธยมศึกษา
จาหน่าย
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

3.78

0.41

3.88

0.45

3.97
3.88
3.77
3.80

0.35
0.34
0.28
0.59

3.73

0.71

3.86
3.78
3.81
3.41

0.48
0.42
0.35
0.74

3.47

0.49

3.87
3.57
3.75

0.48
0.54
0.50

2.435*

0.47

0.643

0.632

5.065*

0.001

2>3, 3>1,
3>4, 3>5,
4>1, 4>2,
4>5, 5>1,
5>2, 5>4
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่ อ
ระดับการศึกษา
การสื่ อสารการตลาด
ด้านการส่ งเสริ ม
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
การตลาด
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

xˉ

S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง

(2-tailed)

3.51

0.44

3.38

0.46

3.65
3.43
3.31
3.63

0.53
0.50
0.34
0.38

3.63

0.40

3.84
3.68
3.64

0.35
0.31
0.22

3.156*

0.014

2.507*

0.042

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิต
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.47 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
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ความพึงพอใจต่อด้านราคา จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.632 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.014 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ความพึง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.042 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อ
พิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้า น คือ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการ
ตลาด ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
พึ ง พอใจต่ อ การสื่ อสารการตลาดของตราสิ น ค้า แลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่ มี ระดับการศึ ก ษา
อนุ ปริ ญญา และผูท้ ี่มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูท้ ี่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และผู้
ที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ผูท้ ี่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
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สมมติฐานย่อยที่ 2.5 อาชี พที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจต่ อ
อาชีพ
การสื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)
ด้านราคา
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)

xˉ

S.D.

3.90
3.80

0.44
0.19

3.87

0.35

3.82
3.75
3.93
3.88
3.70

0.31
0.49
0.34
0.58
0.26

3.76

0.43

3.76
3.64
3.92

0.42
0.85
0.44

F

Sig.

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
0.963 0.440
-

1.524

0.181

-
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่ อ
อาชีพ
การสื่ อสารการตลาด
ด้านช่องทางการจัด นักเรี ยน/นักศึกษา
จาหน่าย
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)
ด้านการส่ งเสริ ม
นักเรี ยน/นักศึกษา
การตลาด
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)
รวม
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ (โปรดระบุ...)

xˉ

S.D.

3.49
3.53

0.59
0.39

3.66

0.59

3.50
3.50
3.63
3.49
3.39

0.45
0.71
0.26
0.45
0.47

3.42

0.49

3.43
3.57
3.31
3.70
3.61

0.48
0.57
0.25
0.34
0.24

3.68

0.32

3.64
3.63
3.69

0.27
0.57
0.24

F

Sig.

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
1.483 0.194
-

0.911

0.474

-

0.437

0.823

-
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จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิตการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
ความพึ ง พอใจต่อด้านผลิ ตภัณฑ์ จาแนกตามอาชี พ พบว่า มี ค่ า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.440 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านราคา จาแนกตามอาชี พ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.181 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอย ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน
ความพึ ง พอใจต่ อ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย จ าแนกตามอาชี พ พบว่า มี ค่ า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.194 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติ ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี อาชี พ ต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.474 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ความพึง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามอาชี พ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.823 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณา
ปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่แตกต่าง
กัน
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สมมติฐานย่อยที่ 2.6 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิ ติได้
ดังนี้
Ho : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
Hi : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความพึงพอใจต่ อ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
การสื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
ด้านราคา
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
ด้านช่องทางการจัด น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
จาหน่าย
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

xˉ

S.D.

F

3.85

0.41 2.323

3.92
3.87
3.80
3.78

0.38
0.38
0.28
0.55 1.832

3.86
3.71
3.77
3.42

0.54
0.48
0.37
0.60 4.192*

3.71
3.52
3.64

0.56
0.55
0.52

Sig.

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
0.075 1>3, 1>4
2>1, 2>3
2>4

0.141

0.006
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่ อ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
การสื่ อสารการตลาด
ด้านการส่ งเสริ ม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
การตลาด
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

xˉ

S.D.

F

3.51

0.45 2.020

3.49
3.39
3.37
3.66

0.53
0.49
0.41
0.33 2.711*

3.74
3.64
3.64

0.37
0.34
0.24

Sig.

คู่
(2-tailed) แตกต่ าง
0.111

0.045

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนโดยใช้
สถิตการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า
ความพึ ง พอใจต่ อ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น พบว่า มี ค่ า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.075 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านราคา จาแนกตามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.141 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจต่อด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จาแนกตามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.006 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
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และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้
ความพึ ง พอใจต่ อ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด จาแนกตามรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.111 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ความพึง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.045 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภค
ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ไม่
แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
มากกว่า ผูท้ ี่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนน้อยกว่า หรื อเท่ า กับ 10,000 บาท ที่ มีรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน
20,001 – 30,000 บาท และผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท
3) สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
Ho : การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
Hi : การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด
ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
ด้ านการรับรู้ ข่าวสารของตราสิ นค้ าแลคตาซอย
r Sig.(2-tailed)
ความสั มพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์
-0.055 0.272
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านราคา
-0.034 0.497
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 0.025* 0.617
มีความสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด -0.001 0.991
ไม่มีความสัมพันธ์
รวม
-0.022 0.666
ไม่ มีความสั มพันธ์
ความพึงพอใจ

จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสาร
การตลาด ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า
การรั บรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.272 ซึ่ ง
มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
ว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในด้านผลิตภัณฑ์
การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.497 ซึ่ ง
มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
ว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในด้านราคา
การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.617 ซึ่ ง
มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
ว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
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พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.025 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกัน กล่ าวคื อ เมื่อผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรั บรู ้ ข่าวสารทาง
การตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยในระดับเพิ่มขึ้นจะทา
ให้เกิดการรับรู ้ข่าวสารในด้านช่ องทางการจัดจาหน่ายของการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยเพิ่มขึ้น
การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มี ค่ า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.991 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรั บรู ้ ข่าวสารทาง
การตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยรวมเมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.666 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านการรั บรู ้ ข่าวสารทาง
การตลาด โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด
ด้า นช่ องทางของการรั บรู ้ ข่ าวสารทางการตลาดกับความพึ ง พอใจต่ อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ด้ านช่ องทางการรับรู้ ข่าวสารของตราสิ นค้ าแลคตาซอย
r Sig.(2-tailed)
ความสั มพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์
-0.006 0.906
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านราคา
0.018* 0.716
มีความสัมพันธ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 0.049* 0.329
มีความสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด -0.019 0.709
ไม่มีความสัมพันธ์
รวม
-0.010 0.839
ไม่ มีความสั มพันธ์
ความพึงพอใจ

จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารการ
รับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด ด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดกับความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
พบว่า
การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับ
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.906 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดไม่
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ การสื่ อ สารการตลาดของตราสิ น ค้า แลคตาซอย ในด้า น
ผลิตภัณฑ์
การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับ
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.716 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดไม่
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในด้านราคา
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การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับ
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.329 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi)
หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่ องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.049 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด
ด้านช่ องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยในระดับเพิ่มขึ้นจะทาให้เกิ ดการรับรู ้ ข่าวสารในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยเพิม่ ขึ้น
การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดกับ
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.709 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางของการ
รั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัม พันธ์ ต่อความพึ งพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
การรับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด
กับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยรวมเมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง
4 ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.839 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู ้ ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด ด้าน
ช่องทางการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
กับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยโดยภาพรวม

ความพึงพอใจ
r
ด้านผลิตภัณฑ์
-0.043
ด้านราคา
-0.018
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 0.037*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด -0.007
รวม
-0.012

การรับรู้ ข่าวสารต่ อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้ าแลคตาซอยโดยรวม
Sig.(2-tailed)
ความสั มพันธ์
0.393
ไม่มีความสัมพันธ์
0.716
ไม่มีความสัมพันธ์
0.464
มีความสัมพันธ์
0.882
ไม่มีความสัมพันธ์
0.808
ไม่ มีความสั มพันธ์

จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ขา่ วสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสารการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.393 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรั บรู ้ ข่าวสารสื่ อสาร
การตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
ด้านผลิตภัณฑ์
การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.716 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรั บรู ้ ข่าวสารสื่ อสาร
การตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
ด้านราคา
การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.464 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรั บรู ้ ข่าวสารสื่ อสาร
การตลาดมีความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.037 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน กล่าวคื อ เมื่อผูบ้ ริ โภคมี การรับรู ้ ข่าวสารสื่ อสาร
การตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยในระดับเพิ่มขึ้นจะทา
ให้เกิดการรับรู ้ข่าวสารในด้านช่ องทางการจัดจาหน่ายของการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยเพิม่ ขึ้น
การรับรู ้ข่าวสารสื่ อสารการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.882 ซึ่ งมีค่ามากกว่า
0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้
ข่าวสารสื่ อสารการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
การรับรู ้ ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาดกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยรวมเมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.808 ซึ่ งมี
ค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
ว่า การรับรู ้ข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาด โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
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4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.3.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรทีแ่ ตกต่ างกันมีการรับรู้ ข่าวสารต่ อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้ าแลคตาซอยแตกต่ างกันของผู้บริ โภค
ตารางที่ 4.30 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรที่ต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสาร
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐาน
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
2) ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
2) ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
2) ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
2) ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
2) ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตก
ต่างกัน
1) ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
2) ด้านช่องทางการรับรู ้ข่าวสาร
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4.3.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรต่ างกันมีความพึงพอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้ าแลคตาซอยแตกต่ างกันของผู้บริโภค
ตารางที่ 4.31 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐาน
2.1 เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2.2 อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
สมมติฐาน
2.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีมีความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตก
ต่างกัน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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4.3.3 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ ข่าวสารต่ อการสื่ อสารการตลาดมีความสั มพันธ์ กบั ความพึง
พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้ าแลคตาซอยของผู้บริโภค
ตารางที่ 4.32 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐาน
การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย” โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย 2)
ศึกษาลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารของตราสิ นค้าแลคตาซอย 3) ศึกษา
ลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย 4) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย
การวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย และ 2) การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ที่เกี่ ยวข้องกับการ
รับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอย ผูว้ ิจยั สามารถ
สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษาของงานวิจยั ดังนี้

5.1 ส่ วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ปัจจุบนั ตลาดนมถัว่ เหลืองในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลจากกระแส
สุ ขภาพ ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น และประกอบกับสภาวะที่มีการแข่งขันทางการตลาด
มีสูงขึ้น โดยมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารตราสิ นค้าของบริ ษทั แลคตา
ซอย จากัด จึ งได้คิดกลยุทธ์ ข้ ึ นมาใหม่ เพื่อที่ จะสร้ างความแตกต่างและความหลากหลายให้เกิ ด
ขึ้นกับตราสิ นค้า จึงได้มีการปรับกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด โดยการทาตลาดเชิ งรุ กมากขึ้น ซึ่ ง
การสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด ใช้และประสบความสาเร็ จ โดยสามารถรักษา
ตาแหน่ งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลื องไว้ มาจนถึ งปั จจุ บ นั คื อ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ที่มีกลุ่ ม
เป้ าหมายที่แตกต่างกัน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมกิจกรรมสร้าง
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ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค และการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ อง ผลการศึกษาพบว่า การใช้การ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยในประเทศไทย สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 5.1 การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
การสื่ อสารการตลาด
การโฆษณา

การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย

ช่ องทางการสื่ อสารการตลาด
ตราสิ นค้ าแลคตาซอย
1. สื่ อหลัก ได้แก่ วิทยุและโทรทัศน์
2. สื่ อออนไลน์ ได้แก่
(1) เฟซบุค๊ แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
(2) เว็บไซต์ที่ เป็ นทางการของตราสิ นค้า
(Official Website)
3. โฆษณาแฝงผ่านการนาสิ นค้าไปแทรกอยูใ่ น
รายการโทรทัศ น์ ห รื อภาพยนตร์ (Product
Placement) และผูส้ นับสนุนรายการโทรทัศน์
1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค
1. การแจกผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริ โภคดื่มฟรี
2. กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การขายเพื่ อ คื นก าไรให้
ผูบ้ ริ โ ภค เช่ น เพิ่ ม ปริ ม าณสิ นค้า แต่ ราคาคง
เดิม เป็ นต้น

จากตารางที่ 5.1 สามารถพิจารณาได้วา่ การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
ประเทศไทยที่มีเผยแพร่ ทางสื่ ออินเทอร์ เน็ต มีดงั นี้ คือ การโฆษณาผ่านสื่ อหลัก ได้แก่ วิทยุและ
โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่เป็ นทางการของตราสิ นค้า และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ การ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การส่ งเสริ มการขายเพื่อคืนกาไรให้ผบู ้ ริ โภค นอกจากนี้ ตราสิ นค้าแลคตา
ซอยยังใช้โฆษณาแฝงผ่านการนาสิ นค้าไปแทรกอยูใ่ นรายการโทรทัศน์หรื อละคร และผูส้ นับสนุน
รายการโทรทัศน์ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค โดยแลค
ตาซอยเน้นทาโฆษณาหลายชุด โดยได้ทาโฆษณาที่ใช้นกั แสดงตามกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกันใน
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ภาพยนตร์ โฆษณาเพื่ อสร้ า งความสนใจที่ ม ากขึ้ นจากผูบ้ ริ โภคอี ก ด้วย รวมถึ งการท าสื่ อสปอต
โฆษณาทางสถานีวทิ ยุ นอกจากนี้แลคตาซอยยังเน้นการใช้สื่อออนไลน์ กล่าวคือ การจัดทาเว็บไซต์
ของตนเองให้ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตราสิ นค้า แต่สิ่ง
ที่แลคตาซอยทาเพิ่มเติม คือ การสร้างเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ที่เป็ นช่องทางในการ
สื่ อสารกับลูกค้าของแลคตาซอยด้วย ทั้งนี้แลคตาซอยยังใช้การโฆษณาแฝงในการนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนไปแทรกอยูใ่ นรายการโทรทัศน์หรื อละครต่างๆ เช่น รายการซิทคอมเฮง เฮง เฮง รายการซิ ทคอม
บ้านนี้ มีรัก รายการเป็ นต่อ และรายการซิ ทคอมบางรักซอย 9 ที่มีลกั ษณะของซิ ทคอมนั้นก็จะมีท้ งั
แผ่นป้ ายและสิ นค้าที่วางประกอบฉากร่ วมด้วย รวมถึงเป็ นผูส้ นับสนุนหลักของรายการโทรทัศน์
เช่น รายการเกมวัดดวง และรายการจันทร์ พนั ดาว ที่มีแผ่นป้ ายแลคตาซอยด้านหลังที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของฉากปรากฏโลโก้ผสู ้ นับสนุนรายการ
ส่ ว นการประชาสั ม พัน ธ์ น้ ัน แลคตาซอยยัง ได้จ ัด ท ากิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้ นผ่านกิ จกรรมสร้ างความสัม พันธ์ กบั ผูบ้ ริ โภค โดยให้ผูบ้ ริ โภคมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น กิ จกรรม “แลคตาซอยครบรอบ 30 ปี ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป แลคตา
ซอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง” ที่แลคตาซอยนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของคนไทย
อย่างต่อเนื่ อง จึงได้จดั ทากิ จกรรมนี้ ข้ ึนมา และอีกหนึ่ งกิจกรรมใหญ่ คือ การเป็ นผูส้ นับสนุ นหลัก
ของคอนเสิ ร์ตอาสาสนุก “Encore Plus by Lactasoy Too Much So Much Very Much” จากนักร้อง
ดังระดับซุ ปเปอร์ สตาร์ เบิร์ด -ธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่ งแจกบัตรคอนเสิ ร์ตให้กบั ผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้า
แลคตาซอย ซึ่ งการจัดกิ จกรรมดังกล่าวถื อเป็ นการคืนกาไรให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึ งการทากิ จกรรม
เพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผูบ้ ริ โภคอีกด้วย เช่น แนะแนวความถนัดทาง
วิศวกรรม สู่ นอ้ ง ม.ปลาย ครั้งที่ 7 และค่ายสร้างที่พกั อาศัยและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรี ยนหิ น
ลาดนาไฮวิทยาคม จ.ตาก เป็ นต้น โดยบริ ษทั แลคตาซอย จากัด ได้มีการแจกนมถัว่ เหลื องแลคตา
ซอยให้ผบู้ ริ โภคดื่มฟรี อีกด้วย

184

5.2 ส่ วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัว อย่างทั้งหมด 400
คน ที่เคยรั บรู ้ ข่ าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอย คื อ
แบ่งเป็ นเพศหญิง จานวน 244 คน เป็ นเพศชาย จานวน 156 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป เกื อบครึ่ งหนึ่ งมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไปมากที่สุด
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยเฉลี่ย
แล้วประเด็นเกี่ ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดเกี่ ยวกับตราสิ นค้าแลคตาซอยของกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจในการรับรู ้ข่าวสารมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด
และด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ตามลาดับ
ก) การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย
โดยเฉลี่ยแล้วประเด็นเกี่ยวกับด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับตราสิ นค้าแลคตาซอยของ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการรับรู ้ข่าวสาร
มากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ 125-1,000 มิลลิลิตร รองลงมา คือ
สโลแกน “พลังของคนทุ่มเท” และมีแนวคิดที่ว่า “คุม้ ค่า คุม้ ราคา โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ส่ วนประเด็นที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดน้อยที่สุด คือ นมถัว่ เหลืองแลคตา
ซอยมีรสชอคโกแลต โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ข) ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยเฉลี่ยแล้ว
ประเด็ นเกี่ ยวกับด้า นช่ องทางของการรั บรู ้ ข่ าวสารการตลาดเกี่ ยวกับตราสิ นค้า แลคตาซอย ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า แหล่งข่าวสารด้านช่องทางของการรับรู ้
ข่า วสารการตลาดเกี่ ย วกับ ตราสิ นค้า แลคตาซอย ประเด็ นที่ ก ลุ่ มตัวอย่า งให้ความสนใจในด้า น
ช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารการตลาดมากที่สุด ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ แหล่ งข่าวสารจากสื่ อ
โทรทัศน์ เช่ น การโฆษณาทางโทรทัศน์ (TVC) “แลคตาซอย 5 บาท” และ “แลคตาซอย รักคุณไม่
เปลี่ยนแปลง” รองลงมา คือ แหล่งข่าวสารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น บทความและหนังสื อพิมพ์ออนไลน์
และแหล่งข่าวสารจากสื่ อวิทยุ เช่ น สปอตโฆษณาทางสถานี วิทยุ โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ส่ วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารการตลาดน้อยที่สุด
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คือ แหล่งข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ เช่น บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดย
เฉลี่ ยแล้วประเด็นเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ก) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ช่วยส่ งเสริ ม/รักษาสิ่ งแวดล้อม รองลงมา คือ
รสชาติ อร่ อยถู กปาก และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ระบุ รายละเอี ยดส่ วนผสม สถานที่ ผ ลิ ตอย่า งชัดเจน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประเด็นที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์นอ้ ยที่สุด คือ รู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก
ข) ด้านราคา ได้แก่ ราคาถูกกว่านมถัว่ เหลื องยี่ห้ออื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับต่อราคา มีความคุม้ ค่ากว่ายี่ห้ออื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก และราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประเด็นที่ทา
ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสื่ อ สารการตลาดด้า นราคาน้อยที่ สุ ด คื อ ราคามี ความ
เหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค) ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ได้แ ก่ การให้ร ายละเอี ย ดของสิ น ค้า บนหน้า
เว็บไซต์ รองลงมา คือ สื่ อสปอตโฆษณาทางสถานีวทิ ยุ และการกระจายสิ นค้าทัว่ ถึง หาซื้ อง่าย โดย
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประเด็นที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายน้อยที่สุด คือ สิ นค้าวางจาหน่ ายตลอด และเพียงพอต่อความต้องการ
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ง) ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด ได้ แ ก่ การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการขายตาม
ห้างสรรพสิ นค้า รองลงมา คือ การใช้พรี เซนต์เตอร์ ในการโฆษณาสิ นค้า และมีการจัดกิจกรรมโรด
โชว์ตามสถานที่ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประเด็นที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการสื่ อสารการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดน้อยที่สุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) การทดสอบสมมติฐาน
(1) สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
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เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดไม่
แตกต่างกัน แต่ในด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่
ในด้านช่ องทางของการรั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และ
ด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรั บรู ้ ข่าวสารทาง
การตลาด และด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
อาชี พ พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมี การรับรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่าง
กัน แต่ในด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ข่าวสาร
ทางการตลาด และด้านช่องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ข่าวสารต่อ
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
(2) สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน
เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยไม่แตกต่างกัน
อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สถานภาพ พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลค
ตาซอยไม่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(3) สมมติฐานข้อที่ 3 การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด โดยรวม
เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอย โดยรวม เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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5.3 อภิปรายผล
จากการสรุ ปผลข้างต้น สามารถแยกการวิเคราะห์และอภิปรายผลได้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ 1)
การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย และ 2) การรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการ
สื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย โดยแต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้
5.3.1 ส่ วนที่ 1 การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้ าแลคตาซอย
ผลการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่ อง การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จากการที่ตรา
สิ นค้าแลคตาซอยใช้การสื่ อสารการตลาดนั้น เนื่องจากเป็ นตราสิ นค้าที่เป็ นที่ยงั ไม่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค
ในช่วงแรกที่เข้าสู่ ตลาดนมถัว่ เหลือง จึงทาให้การใช้การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
นั้นเน้นการใช้สื่อและกิ จกรรมที่ หลากหลายอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของนธกฤต
วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาดจะเกิดขึ้นที่องค์กรผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การจะทาการ
ส่ งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด อาทิเช่น ข้อมูลของตราสิ นค้าที่เพิ่งเปิ ดใหม่ ข้อมูลของตราสิ นค้า
ที่จดั รายการส่ งเสริ มการขาย หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จาหน่ายสิ นค้า เป็ นต้น โดยส่ งผ่านทางสื่ อ
ต่างๆ อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ หรื ออินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น และอาจ
หมายรวมถึ งเครื่ องมือการสื่ อสารตลาดรู ปแบบต่างๆ เช่ น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย การตลาดเชิ งกิจกรรม การตลาดออนไลน์
และการเป็ นผูส้ นับสนุน เป็ นต้น ดังนั้น การทาการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย จึงมี
การใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย โดยสื่ อโฆษณาเป็ นสิ่ งที่แลคตาซอยให้ความสาคัญ
มาก เพราะถือว่าเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นทางสื่ อหลัก เช่น วิทยุและ
โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ ได้แก่ เว็บ ไซต์ที่ เป็ นทางการของตราสิ นค้า และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ การ
ประชาสัมพันธ์ต่าง เช่น กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค
และการส่ งเสริ มการขายเพื่อคืนกาไรให้ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธรรมพร โพธิ์ มัน่
(2554) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคและทัศนคติมุ่งรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร
ภาพรวม: มุมมองผูบ้ ริ โภค และพนักงานองค์กรของทั้ง 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อ ความชอบใน
ตราสิ นค้า ภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติดา้ น ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้
ทัศนคติดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือ ความ
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ชอบในตราสิ นค้า และความตั้งใจซื้ อ พนักงานของทั้ง 3 บริ ษทั มีทศั นคติทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั ไม่แตกต่างกัน และทัศนคติของพนักงานทั้ง 3 บริ ษทั ทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างจากทัศนคติของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อีกทั้งแลคตาซอย ยังสร้ างตราสิ นค้าให้เป็ นที่ ตระหนักรู ้ และจดจาได้ง่าย ด้วยการใช้สื่อ
บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่คล้ายกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ แนะนาสิ นค้าที่ทาให้
ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kelman (1967 as cited in Fill,
2002) ซึ่ งอธิ บายว่าเมื่อผูร้ ับข่าวสารได้พิจารณาเห็นว่า ผูส้ ่ งข่าวสารมีลกั ษณะมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ก็จะ
ท าให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลเชิ ญ ชวนให้ เ กิ ด ความคล้ อ ยตามยอมรั บ โดยผ่ า นกระบวนการที่ เ รี ยกว่ า
“Identification” เป็ นการพิสูจน์หรื อแสดงความเหมือนกัน หรื อความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ งกับ
ผูส้ ่ งข่าวสาร ซึ่ งการพิสูจน์หรื อแสดงความเหมือนกันดังกล่าวนี้ เกิ ดขึ้นเมื่อผูร้ ับข่าวสารได้รับการ
จูงใจอันเกิ ดจากลักษณะของผูส้ ่ งข่า วสารจึ งได้แสวงหารู ปแบบความสัม พันธ์ บางอย่างกับผูส้ ่ ง
ข่าวสารในสิ่ งที่ตนยึดถือเป็ นแบบฉบับเพื่อแสดงความเหมือนกันหรื อใฝ่ ฝันที่จะเป็ น เช่น ในแง่ของ
ความเชื่ อ ทัศนคติ เป็ นต้น การใช้การสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยผ่านโฆษณานั้น
ทาให้ตราสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั จดจาตราสิ นค้าได้ ตลอดจนการที่ผูบ้ ริ โภคเห็ นสิ นค้า
บ่ อ ยๆ ยัง เป็ นการท าให้ผูบ้ ริ โ ภคสนใจที่ อ ยากจะซื้ อ บริ โ ภคอี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ยัง เสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ ที่ดีในแง่ของการที่สินค้าเป็ นที่นิยม ก็คือการใช้โฆษณาแฝง (Product Placement) ใน
ละคร หรื อรายการโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เพื่อศึกษาถึงความรู ้สึกและทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคคนไทยที่มีต่อโฆษณาแฝง (Product Placement) ซึ่ งบริ ษทั ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี เอเยนซี โฆษณา
ชั้นนาของประเทศได้ทาการสารวจความคิดเห็นของคนวัยทางาน อายุระหว่าง 25-45 ปี จานวน 200
คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 79% ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยอมรับว่าโฆษณาแฝงนั้นทา
ให้รู้จกั และจดจาแบรนด์ได้ดีข้ ึน และส่ วนใหญ่ยงั เห็นด้วยว่าโฆษณาแฝงนั้นเหมาะกับการแนะนา
ผลิ ตภัณฑ์สินค้า ใหม่ ๆ และจากผลการศึ กษาพบว่า มากกว่า ครึ่ งหนึ่ ง ของผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ รู้สึ ก ว่า
ผลิ ตภัณฑ์หรื อแบรนด์ที่ อยู่ในละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ น้ นั เป็ นสิ นค้าที่ มีภาพลักษณ์ ที่ดี มี
ความน่าเชื่ อถือและบ่งบอกถึงความเป็ นที่นิยมของตัวสิ นค้า นอกเหนื อจากการช่วยตอกย้ าการรับรู ้
ของแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้ว โฆษณาแฝงยังสามารถช่วยก่อให้เกิดความอยาก
ทดลองใช้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย เพราะ 50% ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยอมรับว่าพวกเขามีความ
รู้สึกที่อยากจะทดลองใช้สินค้าหลังจากที่ได้ดูละคร (Nidhiporn, 2550) ด้วยช่ องทางการสื่ อสาร
การตลาดต่างๆ เหล่านี้ จึงทาให้แลคตาซอยกลายมาเป็ นตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นและเป็ นตรา
สิ นค้าที่เป็ นผูน้ าการครองส่ วนแบ่งทางการตลาดนมถัว่ เหลืองมาจนถึงทุกวันนี้
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5.3.2 ส่ วนที่ 2 การรับรู้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้ า
แลคตาซอย
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
(1) ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย
จากผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
คน ที่เคยรั บรู ้ ข่ าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า แลคตาซอย คื อ
แบ่งเป็ นเพศหญิง จานวน 244 คน เป็ นเพศชาย จานวน 156 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป เกือบครึ่ งหนึ่ งมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และประกอบ
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
30,000 บาทขึ้นไป มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยไม่แตกต่าง
กัน และมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแตกต่างกัน ดังนี้ การ
รั บ รู ้ ข่ า วสารต่ อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้า แลคตาซอยที่ มี ค วามแตกต่ า งทาง
ลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน จะมีการรับรู้
ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดในทุกด้าน คือ ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทาง
ของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
เนื่ องจาก พบว่า ไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิ ง กลุ่มอายุเท่าไหร่ ระดับการศึ กษา
ระดับใด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับไหน ต่างมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ทั้งด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทาง
การตลาด และมีการแนะนาตราสิ นค้าแลคตาซอยให้ผอู ้ ื่น และมีการซื้ อผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้าแลคตา
ซอยอย่างต่อเนื่ อง เพราะตราสิ นค้าแลคตาซอยเป็ นที่ รู้จกั อย่างกว้างขวาง และเป็ นที่ ยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โภคทุกระดับ มีทุกช่องทางการเข้าถึงและตอบสนองความชื่ นชอบของผูบ้ ริ โภคได้เหมือนกัน
ทุกคน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2007) ในยุคปั จจุบนั นี้ พรหมแดน
ทางด้านการใช้เพศเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้นได้เลื อนรางลงไป เนื่ องมาจากอิทธิ พล
ของแมกกาซี น หรื อโฆษณาต่างๆ ในสื่ อโทรทัศน์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงก้าวออก
จากเส้นแบ่งดังกล่าวที่ถูกกาหนดไว้ในการตลาดยุคก่อน
สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะทางประชากรที่มีความแตกต่างกัน
แต่มี การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดที่ ไม่แตกต่ างกัน อาจเนื่ องจากบริ ษ ทั แลคตาซอย
จากัด ได้ทาการสื่ อสารการตลาดด้านนี้ มาเป็ นเวลานาน ซึ่ งมีความต่อเนื่ องอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ทั้งด้านการ

191
รั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่ องทางของการรั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาดอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด
ส่ วนการศึกษาวิจยั ด้านความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคตรา
สิ นค้าแลคตาซอยที่มีความแตกต่างทางลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน จะมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดในทุก ด้าน คื อ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขายแตกต่างกัน
สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะทางประชากรที่มีความแตกต่างกัน
แต่มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน อาจเนื่ องจากบริ ษทั แลคตาซอย จากัดได้
ทาการสื่ อสารการตลาดด้านนี้ มาเป็ นเวลานาน ซึ่ งมีความต่อเนื่ องอย่างสม่ าเสมอ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เน้นการทาตลาดที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ มเป้ าหมาย ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ชูจุดขายในเรื่ องของการให้
ความคุม้ ค่าแก่ผบู ้ ริ โภค และมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีดีไซน์แปลกใหม่และบรรจุภณ
ั ฑ์ส่งเสริ ม
หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยเพิ่มการใช้กราฟฟิ กบริ เวณข้างกล่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูใหม่และทันสมัย
มากขึ้ น มี รสชาติ อร่ อยถู กปาก และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ระบุ รายละเอี ยดของส่ วนผสม สถานที่ ผลิ ตอย่าง
ชัดเจน ตามลาดับ ด้านราคา ที่เน้นความคุม้ ค่า คุม้ ราคา ใช้กลยุทธ์ราคาต่า และมีความเหมาะสมกับ
คุ ณค่าที่ได้รับ ตามลาดับ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ที่ ใช้การให้รายละเอี ยดการสั่งซื้ อบนหน้า
เว็บไซต์ การให้รายละเอียดทางสื่ อสปอตโฆษณาทางสถานี วิทยุ และที่เน้นหน่วยรถกระจายสิ นค้า
เพื่อกระจายสิ นค้าให้ทวั่ ถึงครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ ตามลาดับ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่
เน้นจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายตามห้างสรรพสิ นค้า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยใช้พรี เซน
เตอร์ และมี ก ารจัดกิ จกรรมโรดโชว์ตามสถานที่ ต่า งๆ ตามล าดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ
Combs and Becker (1979 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องการใช้สื่อตาม
ความพอใจ และความต้องการว่าบุคคลใช้สื่อเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่ น ต้องการ
ข้อมูลพูดคุย (Discussions) โดยสื่ อทาให้บุคคลมีขอ้ มูลที่สามารถนาไปพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้ และความ
ต้องการรู้ เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่ อนไหวจากสื่ อต่างๆ เพื่อให้รู้ทนั ต่อ
ั ญา
เหตุการณ์เพื่อให้รู้ว่าอะไรมีความสาคัญและควรจะเรี ยนรู ้ และสอดคล้องกับแนวคิดของศรี กญ
มงคลศิริ (2547) กล่าวว่าการสร้ างตราสิ นค้า จะบ่งบอกผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิ ต การที่จะให้ผบู้ ริ โภค
รู ้จกั ตราสิ นค้า ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยู่กบั การรับรู ้ การจดจา และการตีความของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ โดย
การดาเนิ นการสร้ า งตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคด้านการวิเคราะห์ สถานการณ์ ท วั่ ไปของตราสิ นค้า
(Situation Analysis) ที่ให้ความสาคัญในการวิเคราะห์และระบุกลุ่มเป้ าหมายนั้น ยังมีความสาคัญ
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อย่างยิ่งในการช่ วยให้สามารถดาเนิ นการวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย คือ ในด้านการแบ่งกลุ่มเป้ าหมายทางประชากรศาสตร์ (Demographic)
เช่ น การแบ่งตามช่วงอายุ เพศ อาชี พ การศึกษา เป็ นต้น ทั้งนี้ ตราสิ นค้าแลคตาซอยมีการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ของตราสิ นค้าที่มีแนวคิดการเลื อกเจาะกลุ่มเป้ าหมายทางประชากรศาสตร์ อย่างชัดเจน
มากขึ้น สามารถเจาะครอบคลุ มทุกกลุ่มเป้ าหมายทางประชากรศาสตร์ ได้อย่างตรงจุด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ตราสิ นค้า อื่ นไม่ สามารถออกแบบผลิ ตภัณฑ์ไ ด้ครอบคลุ มทุ กกลุ่ ม เป้ าหมายแบบนี้ ได้ และเป็ น
แนวความคิดที่ทาให้สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกบริ โภคได้เป็ นอย่างมาก
(2) การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย
จากการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย
นั้น ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าของตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาปั จจัยทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการ
สื่ อสารการตลาดอยู่ใ นระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้า นการรั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาด และด้าน
ช่องทางของการรับรู ้ข่าวสาร ตามลาดับ
ก) การรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
พบว่า จากด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคนั้น ผูบ้ ริ โภคมี
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
การรั บ รู ้ ใ นระดับ มากทั้ง หมด ข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ มี ข นาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ 125-1,000
มิลลิลิตร สโลแกน “พลังของคนทุ่มเท” มีแนวคิดที่วา่ “คุม้ ค่า คุม้ ราคา” มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
ล่าสุ ด 500 มิ ลลิ ลิตร และสู ตรต้นรับเป็ นรสชาติ แรกของแลคตาซอย ตามลาดับ ส่ วนการรับรู ้ ที่มี
ค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ มีรสช็อคโกแลต จากผลการวิจยั ดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้
ข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schramm (1973) ที่ได้
กล่าวว่า ผูร้ ับสารมักจะรับรู ้ข่าวสาร โดยมีเป้ าหมายที่ชดั เจน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ตามจุดประสงค์ของตนเองได้ โดยไปในทิศทางเดียวกับ แนวคิดของ Assael (2004) ที่ได้กล่าวว่า
ผูบ้ ริ โภคมักจะรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของตราสิ นค้าที่ตนเองเลื อกจนกว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของตนเองได้ โดยข้อ มู ล เหล่ า นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้บ ริ โภคที่ มี เ ป้ าหมายชั ด เจน
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Peter and Olson (1996 as cited in G. E. Belch and M. A.
Belch, 2004) ที่ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสิ นค้า เพื่อต้องการจะได้รับสิ่ งที่
สัมผัสได้ในเชิงรู ปธรรม โดยเป็ นคุณประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ เช่น คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริ โภค และรสชาติ เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของรณชัย ตันตระกูล (2550) กล่าวถึงการ
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ขยายสายผลิ ตภัณฑ์ (Line Extensions) คื อการที่ ชื่อตราผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดได้มีการขยาย
รู ปแบบใหม่ ขนาดใหม่ หรื อรสชาติ กลิ่น สี ใหม่ เรามักจะเห็นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจะใช้กลยุทธ์น้ ี
การที่ผู้ ผลิตหรื อเจ้าของผลิตภัณฑ์ประสงค์จะแนะนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ก็เพื่อที่จะ
นาเสนอสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ เช่ น ขนาดเล็กเพื่อการพกพาสะดวก รสชาติที่แปลกใหม่หรื อเพิ่ม
ส่ วนประกอบที่สร้ างคุ ณค่าเพิ่มให้ผลิ ตภัณฑ์เหล่านี้ หรื ออีกเหตุผลหนึ่ งอันเนื่ องมาจากกาลังการ
ผลิตไม่เต็มกาลัง จึงจาเป็ นต้องขยายสายผลิตภัณฑ์เพื่อทาให้กาลังการผลิตสามารถทาได้เต็มกาลัง
ใช้เป็ นกลยุทธ์การแย่งพื้นที่วางขาย และสร้างอานาจต่อรองกับตัวกลางจาหน่ายจะเป็ นเหตุผลหนึ่ ง
ในการขยายสายผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ตราสิ นค้าแลคตาซอย ได้ปรั บ รู ป แบบการรุ กตลาดมาตลอด ใช้การ
ขยายสายผลิ ตภัณฑ์เพื่อแนะนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ นาเสนอสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
และมุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้าอยู่
7 รสชาติ คือ สู ตรต้นตารับ รสหวาน ไฮแคลเซี ยม (สู ตรเจ) รสช็อกโกแลต สู ตรผสมชาเขียว สู ตร
น้ าตาลน้อย ได้แก่ สู ตรไลท์ผสมคอลลาเจน และสู ตรงาดา ที่มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ 125 มิลลิลิตร
เหมาะส าหรั บเด็ก จนถึ งขนาด 1,000 มิล ลิ ลิตร เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัว สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภคได้ทุกเพศทุกวัย และยังคงคิดค้นรสชาติใหม่ๆ
เพื่อสร้ างความแตกต่าง และเพิ่มความนิ ยมการบริ โภคนมถัว่ เหลื องแลคตาซอยมากยิ่งขึ้น เพื่อที่
สามารถเจาะครอบคลุ มทุ กกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุ ด ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ตราสิ นค้าอื่ นไม่สามารถ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ได้ครอบคลุ มทุ กกลุ่ มเป้ าหมายแบบนี้ และเป็ นแนวความคิดที่ทาให้สามารถ
สร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกบริ โภคได้เป็ นอย่างมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ั ญา มงคล (2547) กล่ าวว่า เอกลักษณ์ ตราสิ นค้านั้น ในด้านเอกลักษณ์เสริ ม (Extended
ศรี กญ
Identity) คือ ส่ วนที่เป็ นเอกลักษณ์เสริ ม หรื อส่ วนขยายของเอกลักษณ์ หลัก เป็ นส่ วนช่ วยเสริ มให้
ตราสิ นค้ามีลกั ษณะและรู ปแบบที่ เฉพาะตัว และมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เป็ นการสร้ างจิตวิญญาณ
(Soul) ให้กบั ตราสิ นค้า ซึ่ งได้แก่ บุคลิกภาพของตราสิ นค้า (Brand Identity) ที่เป็ นการกาหนด
บุ ค ลิ ก ลัก ษณะ และอุ ป นิ สั ย ของตราสิ น ค้า ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นตัว บุ ค คลว่ า เป็ นอย่ า งไร รวมถึ ง
ส่ วนประกอบอื่นๆ ซึ่ งได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ โลโก้ สโลแกน สัญลักษณ์ อารมณ์ ความรู ้สึกต่างๆ การ
ใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Endorser) หรื อประวัติความเป็ นมาของตราสิ นค้าที่เป็ นมรดกสื บทอดกันมา
(Brand Heritage) เป็ นต้น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายมีการรับรู ้ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดเกี่ยวกับ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย ใน“สโลแกน” ของตราสิ นค้าแลคตาซอย ในระดับมาก คือ สโลแกน “พลัง
ของคนทุ่มเท” ซึ่งเป็ นข้อความสั้นๆ ที่แสดงลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้าแลคตาซอย
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ทาหน้าที่เข้าไปเชื่ อมต่อกับจิตใต้สานึ กของผูบ้ ริ โภคอย่างลึ กซึ้ ง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจาสโลแกนและ
ระลึกถึงตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
กระบวนการสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตราสิ นค้านั้นจะต้องสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อสามารถให้คุณประโยชน์แก่ ผบู ้ ริ โภคได้ และการจะสามารถ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตราสิ นค้าออกมาให้ผบู ้ ริ โภคได้สัมผัสกับตราสิ นค้านั้นได้ ดังนั้นตราสิ นค้า
แลคตาซอยมีการสื่ อสารการตลาดที่ดี จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายมี การรั บรู ้ ข่าวสารการสื่ อสาร
การตลาดเกี่ ยวกับตราสิ นค้าแลคตาซอย และสามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด
ข) ด้านช่ องทางของการรั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาดตราสิ นค้าแลคตาซอย
ของผูบ้ ริ โภค พบว่า จากด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดตราสิ นค้าแลคตาซอยของ
ผูบ้ ริ โภคนั้น ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารด้านช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ได้แก่ การรับรู ้ จากสื่ อโทรทัศน์ การรับรู ้ ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การรับรู ้ ผ่านสื่ อวิทยุ ตามลาดับ
ช่องทางการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ จาก
ผลการวิจยั ดังกล่าวในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับด้านช่ องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดตรา
สิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของดารา ทีปะปาล (2541) ได้กล่าวว่า โทรทัศน์ (Television) เป็ น
สื่ อที่สามารถรับได้ดว้ ยการฟังและมองเห็น จึงมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการรับรู ้ และเข้าใจของผูร้ ับ
ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ได้รับการยอมรับ โดยทัว่ ไปในวงการโฆษณาว่า เป็ นสื่ อโฆษณาใน
อุดมคติ เพราะสามารถให้ท้ งั ภาพ เสี ยง การเคลื่ อนไหว และสี ทาให้ผทู้ าโฆษณาสามารถ
สร้ างสรรค์งานโฆษณาเพื่อจูงใจผูร้ ับข่าวสารได้ดีกว่าสื่ อประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็ นสื่ อที่มีความ
ยืดหยุน่ สู ง และสามารถครอบคลุมตลาดมวลชนได้ดี เพราะโทรทัศน์สามารถนาข่าวสารเข้าถึงผูค้ น
เป็ นจานวนมากได้อย่างดี และสอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (2004); G. E. Belch and M. A.
Belch (2012) ที่ ได้กล่ าวว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการที่ จะรั บรู ้ ข ้อมูลข่ าวสารเกี่ ย วกับสิ นค้า เนื่ องมาจาก
สิ นค้าหมด เกิ ดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ ใช้อยู่ ความต้องการสิ นค้าใหม่ และการกระตุ น้ ของ
นักการตลาดผ่านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ G. E. Belch
and M. A. Belch (2012) ที่กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคมักจะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลภายนอก
(External Search) ดังต่อไปนี้ คือ 1) แหล่งข้อมูลจากสื่ อบุคคล (Personal Search) เช่น เพื่อน บุคคล
ในครอบครั ว และเพื่ อ นร่ วมงาน เป็ นต้น 2) แหล่ ง ข้อมู ล จากนัก การตลาด (Market-controlled
Search) เช่น การโฆษณา การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) และสื่ อเฉพาะกิจใน
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รู ปแบบต่างๆ เป็ นต้น 3) แหล่งข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Public Source) เช่ น นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์
เป็ นต้น และ 4) ประสบการณ์ ส่วนตัว (Personal Experience) เช่ น การทดสอบสิ นค้าด้วยตนเอง
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ Watson, Viney, และ Schomaker (2002) ได้กล่าวว่า
การรั บรู ้ ขอ้ มูลข่ าวสารของผูบ้ ริ โภคนั้นขึ้ นอยู่กบั ความต้องการ และความยากง่ ายในการเข้าถึ ง
แหล่ งข้อมูลข่าวสาร ในกรณี ที่ผูบ้ ริ โภคต้องการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่ งข้อมูลภายนอกนั้น
มักจะค้นหาจากสื่ อประชาสัมพันธ์ สื่ อโฆษณา สื่ อมวลชน หรื อเว็บไซต์องค์กร เป็ นต้น และแนวคิด
ของ Assael (2004) ที่ได้กล่าวว่า โฆษณานั้นมีผลอย่างมากต่อการรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคที่ไม่
กระตือรื อร้น เนื่ องจากเนื้ อหาในโฆษณาสามารถสร้างความรู ้สึกให้เกิดขึ้นในจิตใจกับผูบ้ ริ โภคได้
เช่ น ความสุ ข ความเศร้ า ความหวาดกลัว เป็ นต้น การสร้ างความสุ ขให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคในการ
โฆษณานั้นจะต้องนาเสนอถึ งคุ ณประโยชน์ในด้านที่ ดีของสิ นค้าหรื อการนาเสนอสิ นค้าภายใต้
บริ บทที่ดี (Good Context) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Clow and Baack (2012 อ้างถึงใน
จิระวัฒน์ อนุ วิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) กล่าวว่า คุ ณค่าตรา (Brand Equity) เป็ น
คุ ณสมบัติที่ช่วยให้ตราโดดเด่ นเป็ นเอกลัก ษณ์ และสร้ างการรั บรู ้ ว่าสิ นค้าหรื อบริ การของตรา
สิ น ค้า แตกต่ า ง และดี ก ว่า ตราสิ น ค้า อื่ น ในส่ ว นประกอบที่ จบั ต้อ งได้ ได้แ ก่ การโฆษณา การ
ส่ งเสริ มการตลาด และการสื่ อสารการตลาดรู ปแบบอื่นๆ เป็ นต้น ในส่ วนประกอบนี้ ที่ตราสิ นค้า
แลคตาซอยได้ใช้ช่องทางของการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ การรับรู ้ จากสื่ อ
โทรทัศน์ เพราะสามารถส่ งข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว จึงทา
ให้ผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้า แลคตาซอยเลื อกการรั บรู ้ ข่าวสารทางการตลาดผ่านช่ องทางของการรั บรู ้
ข่าวสารทางการตลาดด้านนี้เป็ นอันดับแรก
(3) ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย
จากความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอย
นั้น ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งหมด เรี ยง
ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ตามลาดับ จากผลการวิจยั ดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้ ข่าวสารการสื่ อสาร
การตลาดเกี่ ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิ รติ คเชนทวา (2555) การรับรู ้ ข่าวสาร
และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ และ
ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่ อง
การใส่ ใจดูแลรู ปร่ าง และสุ ขภาพของตนเองอย่างสม่าเสมอมากที่สุด โดยมีการรับรู ้ข่าวสารจาก
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สื่ อสารมวลชน เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ และสปอตโฆษณาทางสถานีวทิ ยุ มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการได้ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของสารอาหาร และคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากการ
บริ โภค ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อข่าวสารจากการได้รับรู ้เพื่อตามกระแสนิ ยมเรื่ องความสวยงาม
และเพื่อต้องการได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณประโยชน์ของสิ นค้ามากที่สุด ส่ วนประเด็นที่ทาให้เกิ ด
ความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพมากที่สุด คือ ราคาของตราสิ นค้า 2) การรับรู ้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
3) การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค มี
ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค 4) ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และ 5) ผูบ้ ริ โภคที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้ อตราสิ นค้า
เครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ก) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอยในด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมี ความพึงพอใจในระดับมากทุ กข้อ เรี ยงตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ส่งเสริ ม/รั กษา
สิ่ งแวดล้อม รสชาติอร่ อย ถูกปาก บรรจุภณ
ั ฑ์ระบุรายละเอียดของ ส่ วนผสม สถานที่ ผลิ ตอย่าง
ชัดเจน มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ และเปิ ดง่าย สะดวกต่อการบริ โภค ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยได้มาตรฐาน จากผลการวิจยั ดังกล่าวในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดเกี่ ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Fishbein and Ajzen (1975) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมและทฤษฎีการกระทาด้วย
เหตุผล พบว่า ทัศนคติต่อการซื้ อสิ นค้าเพื่อสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษ และชาวกรี ซ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้ ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยส่ วนใหญ่เชื่ อว่า
การซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อมเป็ นการช่ ว ยอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม และสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ
Fishbein and Ajzen (1975 as cited in Peter and Olson, 2008) ที่กล่าวว่า ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลเกิ ดจากทัศนคติต่อการทาพฤติ กรรมนั้น โดยผูท้ ี่มีทศั นคติดีต่อพฤติกรรมย่อมมีความ
ตั้งใจกระทาพฤติกรรมในระดับสู งกว่าผูท้ ี่มีทศั นคติทางลบ ซึ่ งทัศนคติต่อพฤติกรรมนี้ เป็ นผลมา
จากความเชื่อเกี่ยวกับผลจากการกระทาพฤติกรรมและการประเมินในความเชื่อนั้น โดยผูท้ ี่เชื่อว่า

197
พฤติกรรมบางอย่างจะทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ตนพึงพอใจ ก็จะมีทศั นคติทางบวกต่อพฤติกรรมนั้น และ
ส่ งผลให้บุคคลนั้นมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมในที่สุด เช่น กลุ่มตัวอย่างที่เชื่ อว่าการซื้ อผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะและประเมินว่าการช่วยลดปริ มาณขยะ
เป็ นสิ่ งที่ดีก็จะมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ตราสิ นค้า แลคตาซอยนั้ นได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ด้ว ย
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย และใช้เทคโนโลยีการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งของ Tetra Pak
จากประเทศสวีเดน และ SIG Combibloc จากประเทศเยอรมันนี ที่พฒั นาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ได้นมถัว่
เหลื อ งที่ มี คุ ณภาพสู ง สุ ด และปลอดภัย กับ ผูบ้ ริ โภค รวมถึ ง เน้น บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ส่ ง เสริ ม หรื อ รั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก เพื่อการช่วยลดปริ มาณขยะและเป็ นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย และ
สอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์ จิวงั กูร, ดลชัย บุณยะรัตเวช, กนกศักดิ์ ซิ มตระกูลและธี รพันธ์
โล่ห์ทองคา (2544) ที่กล่าวถึงหี บห่ อสิ นค้า (Packaging) ว่าตัวหี บห่ อเองประหนึ่ งก็เป็ นเครื่ องแต่ง
กายของสิ นค้า คนเราถ้าสวมเครื่ องแต่งกายที่ไม่เหมือนเดิ ม บุคลิกภาพย่อมเปลี่ ยนแปลงไปตาม
เครื่ องแต่งกายนั้นๆ หี บห่อเองก็เช่นเดียวกัน และหี บห่ อก็ถือเป็ นสิ่ งแรกที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นก่อนตัว
สิ น ค้า ด้ว ยซ้ าดัง นั้น หี บ ห่ อ ที่ ดี แ ละเหมาะสมก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การขายให้ ก ับ สิ น ค้า ได้อี ก ด้ว ย
สอดคล้องกับแนวคิดของธี รพันธ์ โลห์ทองคา (2544) ที่กล่าวว่า บรรจุภณ
ั ฑ์จดั เป็ นสื่ อประเภทหนึ่ ง
ที่ ส ามารถสร้ า งและดึ ง ดู ด ความสนใจของผูบ้ ริ โ ภค และยัง เป็ นสื่ อ ที่ ส าคัญ สุ ดท้า ยที่ ผูบ้ ริ โ ภค
กลุ่ มเป้ าหมายได้มีโอกาสเห็ นและสัมผัสก่ อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยบรรจุ ภณ
ั ฑ์นอกจากจะท า
หน้าที่ในการบรรจุ สินค้าและปกป้ องสิ นค้าแล้ว ยังมี หน้าที่ พิเศษอื่นๆอี ก เช่ น ทาหน้าที่ เรี ยงร้ อง
ความสนใจของผูบ้ ริ โภค กระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นสัญลักษณ์ ให้กบั ตราสิ นค้า
นั้นๆ หรื อให้ขอ้ มูล เกี่ ยวกับตัวสิ นค้านั้น และสอดคล้องกับแนวคิ ดของประดิ ษฐ์ จุมพลเสถี ย ร
(2547) ได้ให้ความหมายของการสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้าไว้วา่ หมายถึง การสร้างเอกลักษณ์
ของตราสิ นค้า เพื่อสื่ อตาแหน่ งและบุคลิ กของตราสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ออกมา โดยการสร้าง
เอกลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product Identity) หมายถึง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ผบู้ ริ โภค
สามารถรับรู ้ ได้เกี่ยวกับตราสิ นค้าประกอบด้วย ชื่ อผลิ ตภัณฑ์ โลโก้ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สี สันของตัวผลิตภัณฑ์ รู ปทรงของผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับ
และอื่นๆ ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ใน “บรรจุภณ
ั ฑ์” ในระดับมาก คือ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ส่งเสริ ม/รั กษาสิ่ งแวดล้อม และบรรจุ
ภัณฑ์ระบุ รายละเอี ยดของส่ วนผสม และสถานที่ ผลิ ตอย่างชัดเจน จึ งทาให้ตราสิ นค้านั้นมี ความ
น่าเชื่อถือ จึงนามาซึ่ งผูบ้ ริ โภคไว้วางใจในตราสิ นค้าแลคตาซอย
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ข) ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ ง พอใจต่ อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอย ด้านราคาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภค
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ราคาถูกกว่านมถัว่ เหลืองยีห่ อ้ อื่นๆ ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับต่อราคา มีความคุ ม้ ค่ากว่ายี่ห้ออื่นๆ และราคา
เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ แสดงราคา
ให้เห็นอย่างชัดเจน และราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า ตามลาดับ จากผลการวิจยั ดังกล่าว
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์, ศุภร เสรี รัตน์, ปณิ ศา มีจินดา และอรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2552)
กล่าวถึ งว่า ราคา (Price) หมายถึ ง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุ ณค่า
ทั้ง หมดที่ ลู ก ค้า รั บ รู ้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลประโยชน์ จ ากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ /บริ ก ารคุ ้ม กับ เงิ น ที่ จ่ า ยไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong and Kotler (2009) หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน
ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู ง
กว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึ งถึง 1) คุณค่าที่รับรู ้ใน
สายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภณั ฑ์วา่ สู งกว่าผลิตภัณฑ์น้ นั
2) ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3) การแข่งขัน 4) ปัจจัยอื่นๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2547) ราคามี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมิ น
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สาหรั บ การตัดสิ นใจอย่า ง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้อง
สาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิ น
คุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ และสอดคล้องกับแนวคิดของประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
(2547) ได้ให้ความหมายของการสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้าไว้วา่ หมายถึง การสร้างเอกลักษณ์
ของตราสิ นค้า เพื่อสื่ อตาแหน่ งและบุคลิ กของตราสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ออกมา โดยการสร้ าง
เอกลักษณ์ดา้ นราคา (Price Identity) หมายถึง ระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพ และ
ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสถานะทางสังคมของกลุ่มเป้ าหมาย เช่น สิ นค้าราคาถูกสาหรับคนมี
รายได้น้อย ส่ วนสิ นค้าราคาแพงสาหรับคนมีรายได้สูง หรื อเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยในด้านราคาใน “ราคาถูกกว่านมถัว่
เหลืองยีห่ อ้ อื่นๆ” ในระดับมากที่สุด คือ ราคาสามารถทาหน้าที่สื่อสารได้โดยบอกตาแหน่ง และ
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ภาพพจน์ ข องผลิ ตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค และราคาสามารถสื่ อถึ ง คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ร่วมด้วย
ถึงแม้วา่ ตราสิ นค้าแลคตาซอยมีราคาถูก กว่านมถัว่ เหลืองยี่ห้ออื่นๆ แต่ยงั คงคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์
คงเดิ ม อีกทั้งยังมีการเพิ่มปริ มาณขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ราคายังคงเดิ ม เพื่อตอบแทนกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายที่บริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยมาอย่างต่อเนื่ อง นามาซึ่ งเกิ ดความพึงพอใจต่อตราสิ นค้า
จึงทาให้ตราสิ นค้าครองใจผูบ้ ริ โภคมายาวนาน
ค) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ งพอใจต่อการสื่ อสาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การให้รายละเอียดของ
สิ นค้าบนเว็บไซต์ การให้รายละเอียดของสิ นค้าบนสื่ อสปอตโฆษณาทางสถานี วิทยุ การกระจาย
สิ นค้าได้ทวั่ ถึง หาซื้ อง่าย และการให้รายละเอียดบนสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ประเภทของร้านและ
ทาเลที่ ต้ งั มีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อ ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ได้แก่ สิ นค้า วางจาหน่ ายตลอดและเพีย งพอต่ อความต้องการ จากผลการวิจยั ดัง กล่ าวใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดเกี่ ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดกนกศักดิ์ ซิ มตระกูล (2543) กล่าวว่า ด้วยคุ ณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ทาให้เว็บไซต์เป็ น
เครื่ องมื อในการสร้ างตราสิ นค้าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือหนึ่ ง แต่อย่างไรก็ตามส่ วนที่ มี
อิทธิ พลในการสร้ างประสบการณ์ ร่วมระหว่างตราสิ นค้ากับผูใ้ ช้บริ การ คือ รายละเอียดต่างๆ ของ
เว็บไซต์เอง ทั้งนี้เพราะเคล็ดลับของการสร้างเว็บไซต์น้ นั ยังไม่ได้อยูท่ ี่เพียงการสร้างให้ผใู ้ ช้บริ การ
รู ้จกั เท่านั้น แต่ตอ้ งทาให้เกิดการกลับเข้ามาใช้ซ้ าแล้วซ้ าอีกให้ได้ นัน่ คือ การสร้างตราอินเทอร์ เน็ต
ให้เกิ ดไม่ใช่แค่เพียงการสร้างเว็บไซต์ และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ที่
กล่าวว่า ความสะดวกในการซื้ อและการจัดแสดงสิ นค้าไว้ในตาแหน่งที่มองเห็นชัดเจน ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเป็ นเพราะความสะดวกในการซื้ อเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนาไปพิจารณาเมื่อมีความต้องการ
สิ นค้าและการจัดแสดงสิ นค้าให้ชัดเจนเป็ นเสมือนการกระตุน้ ให้ ผูบ้ ริ โภครู้ ถึงปั ญหาและสามาร
แก้ไขได้นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่กล่าวไว้วา่ สื่ อโทรทัศน์
เป็ นสื่ อโฆษณาประเภทหนึ่ ง ที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมอย่า งมากในการโฆษณา เนื่ องจากโทรทัศน์มี
คุณสมบัติที่ให้ท้ งั ภาพและเสี ยง ตลอดจนการเคลื่อนไหว ซึ่ งสร้างความดึงดูดได้มากและเป็ นสื่ อที่
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มาก และสอดคล้องกับแนวคิดของประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547) ได้ให้
ความหมายของการสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้าไว้วา่ หมายถึง การสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า
เพื่อสื่ อตาแหน่ งและบุคลิกของตราสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ออกมา โดยการสร้างเอกลักษณ์ดา้ น
การจัดจาหน่าย (Place Identity) หมายถึง เอกลักษณ์ที่เกิดจากที่ต้ งั การออกแบบ การตกแต่งภาย
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นอกและภายใน การจัดเรี ยงสิ นค้า เช่น ห้างสรรพสิ นค้าในเมืองกับห้างสรรพสิ นค้าในชนบท มีการ
ออกแบบตกแต่งบรรยากาศในร้าน มีการจัดเรี ยงสิ นค้าที่แตกต่างกัน สะท้อนถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ใช้บริ การแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตา
ซอยในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในการกระจายสิ นค้าได้ทวั่ ถึง หาซื้ อง่าย ในระดับที่มาก เพื่อให้
ง่ายแก่การเข้าถึงของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยที่หลากหลาย
ง) ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสื่ อ สาร
การตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายตามห้างสรรพสิ นค้า การใช้พรี เซนต์เตอร์ ในการโฆษณาสิ นค้า มีการจัดกิ จกรรมโรดโชว์
ตามสถานที่ต่างๆ เป็ นผูส้ นับสนุ นในการจัดกิ จกรรมเพื่อสังคม และการใช้สื่อสปอตโฆษณาทาง
สถานีวทิ ยุในการโฆษณาสิ นค้า ตามลาดับ จากผลการวิจยั ดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
ข่าวสารการสื่ อสารการตลาดเกี่ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของสิ ทธิ์ ธี รสรณ์ (2551)
ที่กล่าวถึงข้อดีของการส่ งเสริ มการขายว่า เป็ นการกระตุน้ ให้คนกระทาการบางอย่าง ซึ่ งอาจเป็ นการ
ทดลองใช้หรื อซื้ อสิ นค้า โดยผูท้ าการตลาดเพิ่มคุณค่าโดยใช้ราคาหรื อข้อเสนอบางอย่าง ซึ่ งเรี ยกว่า
เปลี่ ย นความสั ม พันธ์ ระหว่า งราคากับ คุ ณค่ า ผูบ้ ริ โภคจะมองว่า สิ นค้า มี คุ ณค่ า ที่ จบั ต้องได้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การทากิ จกรรมพิเศษในฐานะ
เครื่ องมือการสื่ อสารนั้นต้องให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ สู่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้ได้
กว้างขวางที่สุด ต้องให้การสื่ อสารนั้นเพิ่มการเป็ นที่รู้จกั ให้กบั สิ นค้าและบริ ษทั ต้องทาให้ผบู้ ริ โภค
ชื่นชมสิ นค้า และถ้าเป็ นไปได้ให้กลุ่มเป้ าหมายและสื่ อมวลชนเข้ามาร่ วมงานมากๆ ซึ่ งต้องยึดหลัก
ที่จะจัดกิจกรรมพิเศษนี้ ให้ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” เพราะหากขาดคุณสมบัติที่วา่ นี้ การจัดกิจกรรม
อาจไม่ได้ผลเท่าทีควร ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดกิจกรรม
เพื่ อ ร่ ว มสนุ ก บนสื่ อ ออนไลน์ การจัด กิ จกรรมเพื่ อลุ ้น รั บ รางวัล ต่ า ง การเลื อ กใช้สื่ อ โฆษณาที่
หลากหลาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ตามลาดับ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Clow and Baack (2012 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2555) กล่าวว่า
คุณค่าตรา ( Brand Equity) เป็ นคุณสมบัติที่ช่วยให้ตราโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ และสร้างการรับรู ้วา่
สิ นค้าหรื อบริ การของตราสิ นค้าแตกต่างและดีกว่าตราสิ นค้าอื่น ในส่ วนประกอบที่จบั ต้องได้ ได้แก่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการตลาดและการสื่ อสารการตลาดรู ปแบบอื่นๆ เป็ นต้น ในส่ วนประกอบ
นี้ ที่ตราสิ นค้าแลคตาซอยได้ ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยในด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่เป็ นสิ่ งจูงใจ
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โน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ และกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดที่เด่นที่สุดของตราสิ นค้าแลคตาซอย คือ การจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ
ใกล้ชิดผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายพร้ อมทั้งมี การแจกนมถัว่ เหลื องแลคตาซอยดื่ มฟรี อีกด้วย และการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อสั ง คมเป็ นการตอบแทนคื น สู่ สั ง คม น ามาซึ่ งการเกิ ด ความสั ม พัน ธ์ อ ันดี ระหว่า ง
ผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้า และนามาซึ่ งความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าในที่สุด
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)
การทดสอบสมมติฐาน
(1) ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
ของผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยที่มีความแตกต่างทางลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน จะมีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดในทุกด้าน
คื อ ด้า นการรั บรู ้ ข่า วสารทางการตลาด และด้านช่ องทางของการรั บรู ้ ข่ าวสารทางการตลาดไม่
แตกต่างกัน
เนื่ องจาก พบว่า ไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิ ง กลุ่มอายุ ระดับการศึ กษาระดับ
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่างมี การรั บรู ้ ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดในทุกด้าน คือ การรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดและช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการตลาด และมีการแนะนาตราสิ นค้า
แลคตาซอยให้ผอู ้ ื่น และมีการซื้ อผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้าแลคตาซอยอย่างต่อเนื่อง เพราะตราสิ นค้าแลค
ตาซอยเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง และเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคทุกระดับ มีทุกช่องทางการเข้าถึ ง
และตอบสนองความชื่ น ชอบของผูบ้ ริ โ ภคได้เ หมื อ นกันทุ ก คน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ
Schiffman and Kanuk (2007) กล่าวว่า ในยุคปั จจุบนั นี้ พรหมแดนทางด้านการใช้เพศเป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้นได้เลือนรางลงไป เนื่ องมาจากอิทธิ พลของแมกกาซี น หรื อโฆษณาต่างๆ
ในสื่ อโทรทัศน์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงก้าวออกจากเส้นแบ่งดังกล่าวที่ถูกกาหนด
ไว้ในการตลาดยุคก่อน
(2) ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้าแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้า แลคตาซอยที่มีความแตกต่างทางลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะมีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดในทุก
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ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขายแตกต่าง
กัน
สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะทางประชากรที่มีความแตกต่าง
กัน แต่มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดที่แตกต่างกัน อาจเนื่ องจากบริ ษทั แลคตาซอย จากัด
ได้ท าการสื่ อสารการตลาดด้า นนี้ ม าเป็ นเวลานาน ซึ่ ง มี ค วามต่ อเนื่ องอย่า งสม่ า เสมอ จึ ง ท าให้
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Combs and Becker (1979) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องการใช้สื่อตามความพอใจ และความ
ต้ อ งการว่ า บุ ค คลใช้ สื่ อเพื่ อ สนองความต้ อ งการในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ต้ อ งการข้ อ มู ล พู ด คุ ย
(Discussions) โดยสื่ อทาให้บุคคลมี ขอ้ มูลที่ สามารถนาไปพูดคุ ยกับผูอ้ ื่ นได้ และความต้องการรู ้
เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่ อนไหวจากสื่ อต่างๆ เพื่อให้รู้ทนั ต่อเหตุการณ์
เพื่อให้รู้วา่ อะไรมีความสาคัญและควรจะเรี ยนรู ้
(3) การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคแลคตาซอย
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาดไม่
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอยแต่อย่างใด
เนื่ องจากแลคตาซอยเป็ นตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์นมถัว่ เหลื องอันดับต้นๆ ของ
ตราสิ นค้าระดับเดียวกัน และยังคงครองตาแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลืองของประเทศไทย จึงทาให้
การบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงบริ โภคตราสิ นค้าแลคตาซอยคงเดิ ม แม้จะมีการรับรู ้ข่าวสาร
ต่อการสื่ อสารการตลาดจากหลากหลายช่ องทางก็ตามก็ไม่ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในด้านของ
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดแต่อย่างใด ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิรติ คเชนทวา
(2555) งานวิจยั เรื่ องการรับรู ้ ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
ของตราสิ นค้าเครื่ องดื่ ม เพื่อสุ ข ภาพ และความตั้ง ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า การรั บรู ้ ข่า วสาร
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสิ นค้าเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้า
แลคตาซอยในครั้ งนี้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการรั บรู ้ ข่าวสารและมี
ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดในระดับที่มาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการตราสิ นค้าแลคตาซอย
ควรเพิ่มการสื่ อสารการตลาดในด้านอื่นๆ ให้มากกว่าเดิ ม เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการรับรู ้ ข่าวสารที่
มากขึ้ นและเข้าถึ งตราสิ นค้าได้มากขึ้ น คงการผลิตสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ และควรตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อ ให้เกิ ดความพึ งพอใจสู งสุ ด เพื่อจะเป็ นการสร้ างความจงรัก ภักดี และ
ป้ องกันให้ผบู้ ริ โภคไม่เปลี่ยนตราสิ นค้า
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ข่าวสารต่อการสื่ อสารการตลาด
อยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางของการรับรู ้
ข่าวสารทางการตลาด พบว่า ด้านการรับรู ้ ข่าวสารทางการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ต้ งั แต่ 125-1,000 มิลลิลิตร และด้านช่ องทางของการรับรู ้
ข่ า วสารทางการตลาดของตราสิ น ค้า แลคตาซอย ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แก่ การรั บ รู ้ จากสื่ อ
โทรทัศน์ ดังนั้นตราสิ นค้าแลคตาซอย ควรทาการสื่ อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภค โดยการเลือกใช้สื่อ
ที่หลากหลาย และควรมีการวางแผนการสื่ อสารการตลาดในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม อีกทั้งควร
ทาการโฆษณา และการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งโฆษณาจะช่วยตอกย้ าความทรงจาให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
จากความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดทุกๆ ด้านในระดับมาก ดังนั้น
เมื่อตราสิ นค้าแลคตาซอยมีวิธีการสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย แต่การจัดส่ งเสริ มการขายและ
กิจกรรมทางการตลาดที่มีไม่มากเท่ากับคู่แข่งขันรายอื่นๆ อาจทาให้คู่แข่งขันสามารถเข้ามาแย่งส่ วน
แบ่งทางการตลาด และอาจทาให้เสี ยตาแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่ เหลื องได้ ทั้งนี้ แลคตาซอยควรจะมี
การปรั บ ปรุ งและวางแผนการสื่ อสารการตลาดในด้านอื่ นๆ ให้ครอบคลุ ม มากกว่าเดิ ม เพื่ อให้
กลุ่มเป้ าหมายที่บริ โภคที่หลากหลายได้เข้าถึงตัวตราสิ นค้าได้มากขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลือง
แลคตาซอยเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างมากยิ่งขึ้น และส่ งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ งมีส่วนช่วย
ให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์นมถัว่ เหลืองแลคตาซอยสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
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5.4.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาเพียงกลุ่มตัวอย่างเขตที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
ควรศึกษาและวิจยั เพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างในเขตอื่นๆ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม เพื่อนา
ผลการวิจยั มาทาการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างกันได้
ในการศึกษาเกี่ ยวกับการรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตรา
สิ นค้าแลคตาซอยนั้น ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเพียงการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเท่านั้น ควร
ศึกษาและวิจยั เพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ ริ โภคเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และควร
ศึกษาการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ประธานบริ ษทั และฝ่ ายการตลาดร่ วมกับการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึ้น
ควรศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแลคตาซอย เพื่อนาผลการวิจยั มา
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุ งธุ รกิจต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง “การรับรู้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่ อการสื่ อสารการตลาด
ของตราสิ นค้ าแลคตาซอย”
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เพื่อศึกษาถึงการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย ผูว้ จิ ยั
ขอความร่ วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ท่านได้ตอบแบบสอบ
ถามทั้งหมดจะถือเป็ นความลับ ซึ่งจะนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ทางศึกษาการวิจยั ต่อไป
คาถามคัดกรอง
ท่านเคยเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการสื่ อสารการตลาดหรื อการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับสิ นค้านม
ถัว่ เหลืองตราสิ นค้าแลคตาซอย มาก่อนหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย (จบการทาแบบสอบถาม)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 น้อยกว่า 20 ปี
 20 – 24 ปี
 25 – 29 ปี
 30 – 34 ปี
 35 – 39 ปี
 40 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 พนักงาบริ ษทั เอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว
 แม่บา้ น/พ่อบ้าน
 อื่นๆ (โปรดระบุ...)
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท  10,001–20,000 บาท
 20,001–30,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 การรับรู้ ข่าวสารต่อการสื่อสารการตลาดเกีย่ วกับนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของผู้บริโภค
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
2.1 การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับนมถัว่ เหลืองแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
ระดับการรับรู้
การรับรู ้ข่าวสารทางการตลาดของ
มาก
ปาน
มาก
น้ อย
ตราสิ นค้าแลคตาซอย
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(5)
(3)
7. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอยมี 6 รสชาติ
8. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย สูตรต้นตารับคือรสชาติแรก
9. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีสูตรไฮแคลเซียม
10.นมถัว่ เหลือง แลคตาซอย มีสูตรผสมงาดา
11. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีสูตรผสมชาเขียว
12. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีสูตรผสมคอลลาเจน
13. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีรสช็อคโกแลต
14. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีแนวคิด “คุม้ ค่า คุม้ ราคา”
15. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีขนาดบรรจุภณั ฑ์ต้ งั แต่
125 – 1,000 มิลลิลิตร
16. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีราคา ต่าสุดอยูท่ ี่ 5 บาท
17. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย ออกขนาดบรรจุภณั ฑ์ใหม่
ล่าสุด มีขนาด 500 มิลลิลิตร
18. สโลแกน แลคตาซอย “พลังของคนทุ่มเท”
2.2 ช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับนมถัว่ เหลืองแลคตาซอยของผูบ้ ริ โภค
ระดับการรับรู้
ช่องทางของการรับรู ้ข่าวสารทางการ
มาก
ปาน
มาก
น้ อย
ตลาดของตราสิ นค้าแลคตาซอย
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(5)
(3)
19. การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
20. การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อวิทยุ
21. การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
22. การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อโทรทัศน์
23. การรับรู ้ข่าวสารจากการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น โรด
โชว์ และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็ นต้น
24. การรับรู ้ข่าวสารผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ เช่น บท
สัมภาษณ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของผู้บริโภค
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด

ความพึงพอใจในการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย
ด้ านผลิตภัณฑ์
25.ชื่อตราสิ นค้าจาง่ายและมีความเหมาะสมกับตัวสิ นค้า
26. การออกแบบของบรรจุภณั ฑ์มีความหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่หลากหลาย
27. รู ปทรงของบรรจุภณั ฑ์ทนั สมัย ได้มาตรฐาน
28. บรรจุภณั ฑ์เปิ ดง่าย สะดวกต่อการบริ โภค
29. บรรจุภณั ฑ์ระบุรายละเอียดส่วนผสม สถานที่ผลิต
อย่างชัดเจน
30. บรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ช่วยส่งเสริ มและรักษาสิ่ งแวดล้อม
31. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย รสชาติอร่ อยถูกปาก
32. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์
33. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีความหวานในระดับพอดี
34. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย มีคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยต่อการบริ โภค
35. นมถัว่ เหลืองแลคตาซอย อิ่มและคุม้ ค่า
ด้ านราคา
36. ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า
37. ราคามีความเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ
38. มีราคาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
39. มีราคาถูกกว่านมถัว่ เหลืองยีห่ อ้ อื่น
40. ปริ มาณสิ นค้าที่ได้รับต่อราคา มีความคุม้ ค่ากว่ายีห่ อ้
อื่น
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
41. การให้รายละเอียดของสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
42. การให้รายละเอียดของสินค้าบนสื่ อโฆษณาทาง
โทรทัศน์

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของผู้บริโภค (ต่อ)
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด

ความพึงพอใจต่อการสื่ อสารการตลาดของ
ตราสิ นค้าแลคตาซอย

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (ต่ อ)
43. การให้รายละเอียดของสินค้าบนสปอตโฆษณาทาง
สถานีวทิ ยุ
44.การกระจายสิ นค้าทัว่ ถึง หาซื้อง่าย
45. สิ นค้าวางจาหน่ายตลอดและเพียงพอต่อความ
ต้องการ
46. ประเภทของร้านและทาเลที่ต้งั ของร้านค้ามีส่วนใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
47. มีการใช้พรี เซนต์เตอร์ในการโฆษณาสิ นค้า
48. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
49. มีการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย
50. มีการใช้สปอตโฆษณาทางสถานีวทิ ยุในการโฆษณา
สิ นค้า
51. มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่ วมสนุกบนสื่ อออนไลน์
ได้แก่ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค แฟนเพจ เป็ นต้น
52. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายตาม
ห้างสรรพสิ นค้า แฟมิลี่มาร์ท วัตสัน บูธ ปั้ มน้ ามันพีที
จิฟฟี่ และเอสโซ่ เป็ นต้น
53. มีการจัดกิจกรรม โรดโชว์ ตามสถานที่ต่างๆ
54. มีการจัดกิจกรรม เพื่อลุน้ รับรางวัลต่างๆ
55. แลคตาซอย ผูส้ นับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม
.....ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือในการกรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ.....

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
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ภาคผนวก ข
บริบทองค์ กรบริษัท แลคตาซอย จากัด
1. จุดกาเนิดนมถัว่ เหลืองคุณภาพของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด
ในปี พ.ศ. 2493 คุ ณวิริยะ จิรพัฒนกุล ผูก้ ่ อตั้ง ห้างหุ ้นส่ วน เกี ยงฮั้ว จากัด เริ่ มธุ รกิ จจาก
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าอัดลม รสส้ม และกลิ่นสละ ตราแฮปปี้ และดับเบิ้ลแฮปปี้ ส่ งขายให้กบั ค่าย
ทหารญี่ปุ่น และตลาดเยาวราชในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาได้ลิขสิ ทธ์ ให้เป็ นผูผ้ ลิ ต
น้ าอัด ลมต่ า งประเทศ ตราคิ ก คาปู้ จากประเทศ แคนาดา และตราคิ ง คิ ส ตราคอสโค จาก
สหรัฐอเมริ กา จนเป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
จนกระทัง่ ปี 2524 จึงเปลี่ยนมาดาเนิ นธุ รกิจอุตสาหกรรมผลิ ตนมถัว่ เหลื องยูเอชที ภายใต้
เครื่ องหมายการค้าแลคตาซอย และนับเป็ นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทยที่นาเทคโนโลยีการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ในกล่องกระดาษของ Tetra Pack ประเทศสวีเดน มาใช้
การเติบโตของแลคตาซอยยังคงขยายตัวมาอย่างต่อเนื่ อง ในปี พ.ศ. 2534 บริ ษทั แลคตา
ซอย จากัด ได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่ งใหม่ข้ ึนบนเนื้ อที่ 209 ไร่ ในเขตอาเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่ งเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าไปในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยโรงงานแห่ งนี้
ได้นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ท นั สมัย มาใช้ใ นการผลิ ตนมถัว่ เหลื องยูเอชที ที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภค
ปั จจุบนั บริ ษทั แลคตาซอย จากัด เป็ นผูผ้ ลิตนมถัว่ เหลืองพร้อมดื่มยูเอชที แบบบรรจุกล่อง
รายแรกในประเทศไทย และเป็ นที่ยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมายาวนานกว่า 34 ปี ด้วยกระบวนการผลิตที่
ทันสมัย และเทคโนโลยีการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งของ Tetra Pak ประเทศสวีเดน และ
SIG Combibloc ประเทศเยอรมันนี แลคตาซอยสามารถผลิ ตนมถัว่ เหลืองสู่ ทอ้ งตลาดได้มากกว่า
1,200 ล้านกล่องต่อปี และยังส่ งออกไปจาหน่ายในต่างประเทศกว่า 35 ประเทศทัว่ โลก โดยมีขนาด
บรรจุภณั ฑ์ต้ งั แต่ 125 มิลลิลิตร จนถึงขนาด 1,000 มิลลิลิตร
ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้นจนถึ งปั จจุ บนั แลคตาซอยมุ่ ง มัน่ วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ข องเรามาอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นมถัว่ เหลืองที่มีคุณภาพสู งสุ ด และปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง เราคัดสรร
เมล็ดถัว่ เหลื องคุ ณภาพดี ที่ไม่ผา่ นการดัดแปลงพันธุ กรรม (Non-GMO) ปราศจากการเติมวัตถุ กนั

227
เสี ยหรื อสารปรุ งแต่งอาหาร รวมถึงคิดค้นนมถัว่ เหลืองรสชาติใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค จึง
ทาให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจได้วา่ นมถัว่ เหลืองแลคตาซอยเป็ นน้ านมถัว่ เหลืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
และดีต่อสุ ขภาพ เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัว
2. กระบวนการผลิตนมถัว่ เหลืองของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2558ฉ.
กระบวนการผลิตนมถัว่ เหลือง ซึ่ งเป็ นที่มาของความอร่ อยของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด ใช้
การผลิ ตแบบยูเอชที (UHT) เป็ นกรรมวิธีการฆ่าเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ โดยนาน้ านมถัว่ เหลื องดิ บไปผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนสู ง ประมาณ 137-140 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาสั้นๆ เพียง 4-15 วินาที
แล้วจึงนามาบรรจุกล่อง ข้อดีของกรรมวิธีน้ ี คือ น้ านมถัว่ เหลืองสามารถคงคุณค่าทางสารอาหาร สี
กลิ่ น และรสชาติ ซึ่ งกรรมวิธีน้ ี สามารถเก็บน้ านมถัว่ เหลืองไว้ได้นานถึ ง 10 เดือน โดยไม่ตอ้ งแช่
เย็นหรื อเติมสารกันบูด
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3. คุณภาพมาตรฐานการผลิตนมถัว่ เหลืองของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั แลคตาซอย จากัด, 2558ช.
4. นโยบายของบริ ษทั แลคตาซอย จากัด
1) ผลิตนมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชการการสู ง
2) จริ งใจต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
3) ร่ วมมือกับผูแ้ ทนจาหน่ายและลูกค้าเสมือนครอบครัวเดียวกัน
คามัน่ สัญญาจากใจแลคตาซอย โดยการดาเนินธุ รกิจด้วยความจริ งใจเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยง
กว่า 20 ปี ของแลคตาซอย รักษาคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์แลคตาซอยตลอดไป สรรหาเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทนั สมัยเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของแลคตาซอย และตลอดการเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรให้
มัน่ คงด้วยทีมงานคุณภาพและจรรยาบรรณของบริ ษทั
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ภาคผนวก ค
ข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ของบริษทั แลคตาซอย จากัด
1. นมถัว่ เหลืองแข่งเดือด แลคตาซอย ไวตามิลค์ ดีน่าบี้กนั มันหยด

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั ไทยรัฐ จากัด, 2554ข.

230
2. แลคตาซอย 5 บาท บอกจุดยืน “อิ่ม” และ “ถูก”

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั อัลทิเมท โพซิ ชนั่ นิ่ง จากัด, 2554.
3. แดรี่ พลัส ทุ่มงบ 100 ล้านบุกหนักครึ่ งปี หลัง ดัน “ดีน่า” รักษาเบอร์ 2 ตลาด ครองแชร์ 25.7%

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั เอเอสทีวีผจู้ ดั การออนไลน์ จากัด, 2557.
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4. ดัชมิลค์ทุ่มงบ 100 ล้านทาตลาดดีน่า

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั หนังสื อพิมพ์แนวหน้า จากัด, 2557.
5. แลคตาซอยปรับทัพ ย้าแชมป์ นมถัว่ เหลือง

แหล่งทีม่ า: ประชาชาติออนไลน์, 2557.
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6. นมถัว่ เบอร์ รองเร่ งเครื่ องชิงตลาด 1.2 หมื่นล้าน

แหล่งทีม่ า: บริ ษทั สยามธุ รกิจ พับลิซซิ่ ง จากัด, 2558.
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ ชื่ อสกุล

นางสาวอนุสรา นารัตน์

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2556

