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ลคตาซอย 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  

การวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย และ 2) การวิจัย         
เชิงปริมาณ ใชว้ิธีการส ารวจ โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 กลุ่มตวัอยา่ง  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way 
ANOVA และวิเคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ซ่ึง
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
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ประเทศไทยท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ืออินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี คือ การโฆษณาผา่นส่ือหลกั ไดแ้ก่ วิทยุและ
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของตราสินคา้ นอกจากน้ีตราสินคา้แลคตาซอยยงัใช้ส่ือ
ออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โฆษณาแฝงผ่านการน าสินคา้ไปแทรกอยูใ่นรายการโทรทศัน์
หรือละคร  การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย  กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมเพื่อ
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis    The Information Perceptions and Satisfaction on Marketing 

Communication of Lactasoy’s Brand. 
Author    Miss Anusara Narat 
Degree    Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year    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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กติตกิรรมประกาศ 

 
วทิยานิพนธ์เร่ือง การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้

แลคตาซอย ส าเร็จลุล่วงได ้เน่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูล ค าปรึกษา 
ขอ้แนะน า  ความคิดเห็น และก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งไว ้
ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ี
ให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ตลอดมา  รวมทั้งขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย ์ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์            
อวยพร พานิช และรองศาสตราจารย  ์ พชันี เชยจรรยา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ขอ้คิดเห็น
และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวทิยานิพนธ์เล่มน้ีใหดี้และมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณคณาจารย  ์คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ ให้ความเมตตาและการให้ค  าช้ีแนะแนวทางในการศึกษา ตลอดจนให้
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูว้จิยั รวมถึงบุคลากร คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ ทุกท่านท่ีได้
ใหค้  าแนะน าและอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารต่างๆ 

 ขอขอบพระคุณ คุณแม่วนิดา นารัตน์-ซานเตอร์ คุณพ่อแฟรงซ์ โจเซฟ ซานเตอร์ 
ขอขอบคุณ น้องชาย และเครือญาติของผูว้ิจยัท่ีให้การสนับสนุน  และให้ก าลงัใจในการเรียน
ปริญญาโทมาตลอดสองปี ท าให้ผูว้ิจยัมีความมุมานะพยายามจนประสบความส าเร็จในการศึกษา
คร้ังน้ี ขอขอบคุณเพื่อนร่วมเรียน และกลุ่มเพื่อนสนิท ท่ีคอยช่วยเหลือจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ี
สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บขอ้มูล
ไดอ้ย่างส าเร็จลุล่วงได้เลย หากปราศจากความกรุณาจากกลุ่มตวัอย่าง จึงขอขอบพระคุณกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี  

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัหวงัว่าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของงานวิชาการท่ีสามารถน าไป
ต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติม และใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณทุกท่านอีกคร้ัง
จากใจจริง  
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2.2   รายช่ือผูป้ระกอบการในตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม      16 
2.3   แสดงคุณสมบติัของตรา       24 
2.4   สรุปลกัษณะส าคญัของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดพื้นฐาน 5 ประเภท    47 
3.1   แสดงกลุ่มตวัอยา่ง     100 
4.1   แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามเพศ   128 
4.2   แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามอายุ   128 
4.3   แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามสถานภาพ  129 
4.4   แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 129 
4.5   แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามอาชีพ  130 
4.6   แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 130 
4.7   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการ 131 

 ตลาด เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น 

4.8   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการ 132 

 ตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของ 
 ผูบ้ริโภค 

4.9   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการ 134 
 ตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตา 
 ซอยของผูบ้ริโภค 
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4.10   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ 135 

 การส่ือสารการตลาด เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น 

4.11   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 136 

 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์
4.12   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 138 

 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นราคา 
4.13   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 139 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.14   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 140 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
4.15   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 142 

 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ 
4.16   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 144 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาย ุ
4.17   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 146 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพ 
4.18   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 147 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
4.19   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 149 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพ 
4.20   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 152 

 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
 ต่อเดือน 
4.21   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 154 
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ 
4.22   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 156    
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาย ุ
4.23   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 159    
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพ 
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4.24   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 162    
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
4.25   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 165    
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพ 

4.26   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 168    
 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
 ต่อเดือน 
4.27   แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสาร 171    
         การตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 

 การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
4.28   แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสาร 173    
 การตลาดดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึงพอใจ 
 ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

 4.29   แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 175 
 การตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
 โดยภาพรวม 

4.30   แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรท่ีต่างกนัมีการรับรู้ 177   

 ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนัของ 
 ผูบ้ริโภค  

4.31   แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรท่ีต่างกนัมีความพึง 178    

         พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนัของ 

 ผูบ้ริโภค 

4.32   แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร 180    

         การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ 

 ตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค 

5.1   การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย     182 
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4.5   ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย ชุด 30 ปี (ภาพซา้ย), แลคตาซอย 5 บาท 109 
 (ภาพกลาง), Lactasoy Extra 300 Hi Calcium Love Myself  (ภาพขวา)   

 4.6   ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย Extra 300 Hi Calcium แทนความรัก (ภาพซา้ย),  109 
 Lactasoy 125 ml. 5 Bath (ภาพขวา) 

 4.7   ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย ผสมงาด า สูตรใหม่ (ภาพซ้าย), แลคตาซอย 109  
 27TH SEA GAMES MYANMAR 2013 (ภาพกลาง),  Lactasoy 500 ml.  
 (ภาพขวา) 

 4.8   ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย เอก็ซ์ตร้า 300 ไฮแคลเซียม (ภาพซา้ย),  110  
 Lactasoy All Day 2014 (ภาพขวา) 

 4.9   ภาพยนตร์โฆษณา Lactasoy Love Never Change Thai (ภาพซา้ย), แลคตาซอย 110  
 Extra 300 เตม็กล่อง (ภาพขวา)       

 4.10   ภาพยนตร์โฆษณา Lactasoy 500 ml. : 3D     110 
 4.11   แลคตาซอยคลบั เฟซบุค๊ แฟนเพจ      111 
 4.12   เวบ็ไซตท์างการของแลคตาซอย      111 
 4.13   รายการ บางรักซอย 9 (ภาพซา้ย), บา้นน้ีมีรัก (ภาพขวา), เป็นต่อ (ภาพล่างซา้ย),  112 

  เฮง เฮง เฮง (ภาพล่างขวา) 
4.14   ผูส้นบัสนุน รายการเกมวดัดวง (ภาพซา้ย), จนัทร์พนัดาว (ภาพขวา)  112 

 4.15   ค่ายกลางปี 2556 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา จ.น่าน (ภาพซา้ย), 113 
  แนะแนวความถนดัทางวศิวกรรม สู่นอ้ง ม.ปลาย คร้ังท่ี 7 (ภาพกลาง),  
ค่ายศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ เด็กศิลป์ คร้ังท่ี 7 (ภาพขวา), โครงการ 
ครูอาสา ณ โรงเรียนวดัหวัล าโพง (ภาพล่างซา้ย), โครงการแบ่งปันความ 
ห่วงใยจากใจ จ.กาญจนบุรี (ภาพล่างกลาง), ค่ายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คร้ัง 
ท่ี 11 (ภาพล่างขวา) 

4.16   โครงการดนตรีบ าบดั ฟังดว้ยใจ ใหด้ว้ยรัก ประจ าปี 2557 (ภาพซา้ย), ค่าย  114 
อวดดี คร้ังท่ี 2 จ.ราชบุรี (ภาพกลาง), ค่ายยวุชนสาธารณสุข คร้ังท่ี 9  
ณ มหาวทิยาลยัมหิดล (ภาพขวา), โครงการสัตตบรรเลงคร้ืนเครงเพลงภาษา  
(ภาพล่างซา้ย), โครงการ PRE-CIVIL CAMP#4 ปี 2557 (ภาพล่างกลาง), ค่าย 
เศรษฐศาสตร์พฒันาชุมชน ณ โรงเรียนบา้นหว้ยร่วม จ.ชยัภูมิ (ภาพล่างขวา)  

4.17   ค่ายบา้นทอฝัน ณ บา้นทอฝัน จ.กาญจนบุรี (ภาพซา้ย), ค่ายสร้างท่ีพกัอาศยั 115 
  และแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหินลาดนาไฮวทิยาคม จ.ตาก (ภาพขวา)  
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 4.18   งานกาชาดประจ าปี 54 ณ. สวนอมัพร (ภาพซา้ย), แลคตาซอยร่วมช่วยเหลือ 115 
ผูป้ระสบภยั น ้าท่วม (ภาพกลาง), มอบทุนการศึกษาโครงการ Rama search  

 2012 (ภาพขวา)         
 4.19   โครงการบริจาคโลหิต (ภาพซา้ย), มอบนมถัว่เหลือง Lactasoy 125 ml.   115 

 จ านวน 100 ลงั ใหก้บัศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) (ภาพขวา)  
 4.20   Eazy FM 105.5 กิจกรรม อีซ่ี ท าดี สร้างบา้นใหป้ลา รักษห์นา้บา้นทิ้งซั้งกอ  116 

 (ภาพซา้ย), GREEN WAVE 106.5 FM Run and Ride for The King (ภาพขวา)  
 4.21   งาน Top Awards (ภาพซา้ย), งานรักลูกเฟลติวลั (ภาพกลาง), English Camp  116 

 (ภาพขวา)          
 4.22   ผูส้นบัสนุนรายการ The Star 7 (ภาพซา้ย), The Star 8 (ภาพกลาง), The Star 9  117 

 (ภาพขวา) The star 10 (ภาพล่างซา้ย), The Star 11 (ภาพล่างขวา)   
 4.23   แลคตาซอย เป็นผูส้นบัสนุนรายการ เจาะใจ THE MOMENT 2 (ภาพซา้ย),  117 

 THE MOMENT 3 (ภาพกลาง),  THE MOMENT 4 (ภาพขวา)    
 4.24   ผูส้นบัสนุน Wave FM 88 ECO Wave Music Show Case (ภาพซา้ย), Eat Play  118 

 Love in Huahin (ภาพกลาง) Green Wave Fan Club Super Star Party Night  
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บทที ่1 
 

บทน า  
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 ปัจจุบันตลาดนมถั่วเหลืองมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนับว่าเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนของตลาดนมถัว่เหลืองเติบโตในประเทศไทย โดย
แต่เดิมนั้นนมถัว่เหลืองเป็นเพียงผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพทางเลือก  ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถด่ืม
นมววัได ้เน่ืองจากเกิดอาการแพโ้ปรตีนจากนมววัหรือแพน้ ้ าตาลแลคโทส (Lactose) หรือด่ืมนมววั
แลว้ทอ้งเสีย เพราะร่างกายไม่สามารถยอ่ยน ้ าตาลแลคโทสได ้ จึงท าให้จุลินทรียใ์นทางเดินอาหาร
น าน ้ าตาลแลคโทสไปใช้แล้วเกิดการสร้างกรดและแก๊ส เกิดการดึงน ้ าในล าไส้ และล าไส้มีการ
เคล่ือนตวัเร็วข้ึนกว่าปกติ  จึงท าให้เกิดอาการทอ้งเสีย นอกจากน้ีในนมถัว่เหลืองยงัมีสารไฟโต
เอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซ่ึงเป็นสารท่ีพบมากในถั่วเหลือง และสารไฟโตเอสโตรเจนน้ีมี
คุณสมบติัคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ซ่ึงนกัวิจยัเช่ือวา่การบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจาก
ถัว่เหลืองจะช่วยลดอาการท่ีเกิดข้ึนของหญิงวยัหมดประจ าเดือนและช่วยป้องกนัการสลายตวัของ
มวลกระดูกไดด้ว้ย (ประไพศรี ศิริจกัรวาล และประภาศรี ภูวเสถียร, 2546)  

ในตลาดโลกนมถั่วเหลืองจัดเป็นนมประเภทหน่ึงในผลิตภัณฑ์นมทางเลือก (Dairy 
Alternative) ซ่ึงไม่นบัรวมนมแพะ นบัวา่เป็นตลาดท่ีมีความส าคญัท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค
เป็นอยา่งมาก และเป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีมีการเติบโตสูง  อีกทั้งนมถัว่เหลืองเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
เพือ่สุขภาพท่ีนิยมบริโภคมาก เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะส าหรับเป็นอาหารเสริม ท่ี
มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ราคาถูกและมีจ าหน่ายทัว่ไป  เป็นแหล่งของโปรตีนสูง และมี
ปริมาณโปรตีนมากกว่านมววั แต่คุณภาพของโปรตีนจะด้อยกว่านมววั เน่ืองจากมีสัดส่วนของ
กรดอะมิโนเมธิโอนีน (Methionine) ในปริมาณน้อย แต่มีกรดอะมิโนไลซีน (Lysine) ในปริมาณท่ี
สูง ส่วนกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตวัอ่ืนจะใกลเ้คียงกบัท่ีมีในเน้ือสัตว ์ทั้งน้ีจึงท าให้นมถัว่เหลืองเป็น
ทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพหันมานิยมผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ีแนวคิดเร่ืองการบริโภคอาหารแบบชีวจิตและโภชนาการบ าบดัมีส่วนอย่างยิ่งในการ
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ช่วยผลกัดนัใหต้ลาดนมถัว่เหลืองเติบโตข้ึนอยา่งมากอีกดว้ย (บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ  ากดั, 2557ก) 
จากกระแสสุขภาพน้ี ในปี 2549 ไดค้าดวา่มูลค่าตลาดนมทางเลือกจะเพิ่มข้ึนไปเป็น 3,700 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 16 ต่อปี (บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ จ ากดั, 2556ก) 
และส าหรับตลาดนมถัว่เหลืองของโลกนั้นมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 85-90 ของมูลค่าตลาด
ผลิตภณัฑ์นมทางเลือกทั้งหมด ซ่ึงนบัวา่เป็นตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากมีการขยายตวั
อยูใ่นเกณฑสู์งอยา่งต่อเน่ือง และมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดนมพร้อมด่ืม
ทั้งหมดจากท่ีเคยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 14 ในปี 2541 (หอ้งสมุดธนาคารไทยพาณิชย,์ 2549)  

จากการคาดการณ์ขา้งตน้น้ี ส่งผลให้มูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึน ตลาด
เติบโตแบบกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นผลจากกระแสสุขภาพท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคใส่ใจสุขภาพ
มากข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคนิยมเคร่ืองด่ืมท่ีท ามาจากธัญพืชมากข้ึน ประกอบกบัผูบ้ริโภครับรู้ถึง
คุณประโยชน์ท่ีมีมากของนมถั่วเหลือง โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้เสนอ
รายงานว่า การบริโภคโปรตีนจากถัว่เหลืองและผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากถัว่เหลืองสามารถทดแทน
โปรตีนจากเน้ือสัตวไ์ด ้และถา้บริโภคประมาณ 25 กรัมต่อคนต่อวนั จะให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย
สามารถช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ ลดคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ลดความเส่ียงใน
การเกิดโรคมะเร็ง เสริมสร้างมวลกระดูกของร่างกาย และสามารถบริโภคเพื่อควบคุมหรือลด
น ้ าหนกัได้อีกด้วย จึงท าให้ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงท่ีเคยมองขา้มนมถัว่เหลืองได้เร่ิมกลบัมาให้ความ
สนใจมากข้ึน ส่งผลให้ความตอ้งการบริโภคนมถัว่เหลืองภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง อีกทั้งนมถั่วเหลืองเป็นสินค้าท่ีมีราคาใกล้เคียงหรือถูกกว่าเคร่ืองด่ืมสุขภาพอีกหลาย
ประเภทและยงัหาซ้ือไดง่้ายดว้ย  

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตนมถัว่เหลืองของไทยนั้น นอกจากจะผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมดแลว้ อีกส่วนหน่ึง
ยงัสามารถท าการตลาดแถบภูมิภาคเอเชียด้วย ซ่ึงเป็นผลมาจากการท าตลาดอย่างต่อเน่ืองของ
ผูป้ระกอบการ โดยนมถัว่เหลืองนบัเป็นผลิตภณัฑน์มท่ีไดรั้บการกระตุน้ตลาดจากผูป้ระกอบการมา
โดยตลอด ตั้งแต่การคิดค้นพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้ งทางด้านรสชาติท่ี
มุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายฐานผูบ้ริโภค และการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ให้มีความสะดวก
ในการบริโภคมากข้ึน รวมทั้งมีการน ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในรูปแบบของการจดักิจกรรม
การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงกระบวนการสร้างตราสินคา้ เพื่อสร้างการรับรู้ในตวั
สินคา้และเป็นการกระตุน้ยอดขายใหเ้พิ่มข้ึน ส่งผลใหต้ลาดนมถัว่เหลืองมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ท่าม 
กลางสภาวะการแข่งขนัของผูป้ระกอบการนมถัว่เหลืองท่ีรุนแรงข้ึน (ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1) 
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ตารางที ่1.1  รายช่ือผูป้ระกอบการในตลาดนมถัว่เหลือง 
 

รายช่ือผู้ประกอบการในตลาดนมถั่วเหลอืง 

                     บริษัท ตราสินค้า 
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั แลคตาซอย 
บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั ไวตามิ้ลค ์
บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั วซีอย 
บริษทั ดชัมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) ดีน่า 
บริษทั ฟอนเทียร่า แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แอนลีน 
บริษทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) โฮมซอย 
บริษทั กู๊ดเซิร์ฟ จ ากดั มิว 

 
แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ จ ากดั, 2556ข.  
 

ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงของผูป้ระกอบการแต่ละตราสินคา้ จนท าให้ตลาดนมถัว่
เหลืองในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 8,800 ลา้นบาท และมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเกือบเท่าตวั ท่ีมีมูลค่าถึง 
14,625 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2557 (ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2) 
 
ตารางที ่1.2  มูลค่าตลาดนมถัว่เหลือง ปี 2552 – 2557 
 

มูลค่าตลาดของตลาดนมถั่วเหลอืง 

ปี มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 
2552 7,600 
2553 8,500 
2554 8,800 
2555 11,000 
2556 12,500 
2557 14,625 

 
แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ จ ากดั, 2556ค. 
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เม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการผลิตนมถัว่เหลืองในประเทศไทย ท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุด และ
เติบโตมานาน คงจะหนีไม่พน้ผูผ้ลิตท่ีเร่ิมบุกเบิกตลาดนมถัว่เหลือง คือ บริษทั กรีนสปอต (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ไวตามิ้ลค์” และ “วีซอย” และ
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “แลคตาซอย” เป็นตน้ 
นบัไดว้า่เป็น 2 ผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศไทย  ท่ีมีปริมาณการจ าหน่ายนมถัว่เหลืองภายในประเทศ
โดยรวมมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากปริมาณการจ าหน่ายนมถัว่เหลืองท่ีปรับตวั
เพิ่มข้ึนจาก 188.9 ลา้นลิตรในปี พ.ศ. 2545 เป็น 322.9 ลา้นลิตร ในปี พ.ศ. 2549 เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 
15.1 ต่อปี ซ่ึงผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองในปีนั้น ยงัคงอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ไวตามิ้ลค ์ซ่ึงครอง
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองทั้งหมด รองลงมา คือ แลคตาซอย 
ร้อยละ 30 รองลงมา คือ ดีน่า ร้อยละ 5 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 5   
 ซ่ึงใน 5 ปีต่อมา บริษทั แลคตาซอย จ ากดั พร้อมท่ีจะตอกย  ้าแบรนด์ “แลคตาซอย” ในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ในวงกวา้งมากข้ึน และกระตุน้ยอดขายให้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ในปี 
พ.ศ. 2554 ผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองกลบัตกอยูภ่ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ แลคตาซอย ท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดถึงร้อยละ 54 ในภาวะท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะนมถัว่เหลืองท่ีแข่งขนัอย่าง
ดุเดือด อนัดบั 2 คือ ไวตามิ้ลค ์มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 36 อนัดบั 3 คือดีน่า มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
10 (ดงัแสดงในตารางท่ี 1.3) 
 
ตารางที ่1.3  ส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลือง ปี 2554 

 

ส่วนแบ่งตลาดนมถั่วเหลอืง ปี 2554 

ตราสินค้า ส่วนแบ่งตลาด (%) 
                          แลคตาซอย 54 
                          ไวตามิ้ลค ์ 36 
                           ดีน่า 10 

 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ไทยรัฐ จ ากดั, 2554ก.  
 
 หลงัจากนั้น บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดค้รองต าแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองมาโดย
ตลอด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557 ตลาดนมถั่วเหลืองมีการเติบโตมากท่ีสุด โดยคุณสุพชัรมณี ศรีวลี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษทั ดชัมิลล์ จ  ากดั เปิดเผยว่า จากมูลค่าตลาดรวมผลิตภณัฑ์นม
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พร้อมด่ืมของปี 2557 มีมูลค่า 55,508 ลา้นบาท (รวมทุกผลิตภณัฑ์ทั้งนมววั นมถัว่เหลือง นมเปร้ียว 
นมผสมมอลตท่ี์เป็นยเูอชทีพาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์) มีการเติบโต 3% เทียบจากปีท่ีผา่นมา ซ่ึง
มูลค่าตลาดนมถัว่เหลือง (ยเูอชที พาสเจอไรซ์ และสเตอริไลซ์) มีประมาณ 14,625 ลา้นบาท เติบโต 
7% จากปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงปัจจุบนับริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดค้รองส่วนแบ่งตลาดตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพของมูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองทั้งหมดถึงร้อยละ 55.3  รองลงมาคือ ดีน่า ครองส่วนแบ่งตลาด
ถึงร้อยละ 25.7 ไวตามิ้ลค ์ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.2 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 0.8 (บริษทั มาร์เก็ต
เธียร์ จ  ากดั, 2557ข) (ดงัแสดงในตารางท่ี 1.4) 

 
ตารางที ่1.4  ส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลือง ปี 2557 

 

ส่วนแบ่งตลาดนมถั่วเหลอืง ปี 2557 

ตราสินค้า ส่วนแบ่งตลาด (%) 
                                  แลคตาซอย 55.3 
                                  ดีน่า 25.7 
                                 ไวตามิ้ลค ์ 18.2 
                                  อ่ืนๆ 0.8 

 
แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ  ากดั, 2557ข. 
 

การเติบโตข้ึนของ บริษัท แลคตาซอย จ ากัดนั้น ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถ
กระตุน้ความสนใจจากทั้งผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง รวมไปถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็น
อยา่งมาก ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการเปิดตวัของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั อยา่งเป็นทางการนั้น ผูบ้ริโภครู้จกั
และคุน้เคยกบัตราสินคา้ท่ีมีการผลิตน ้าอดัลมจากต่างประเทศ คือ น ้ าอดัลม “คิกคาปู้ ” และ “คิงคิส” 
จากประเทศแคนนาดา และ “คอสโค” จากประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นตราสินคา้ท่ีอยู่ใน
ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมมาอยา่งยาวนาน และค่อนขา้งเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 
อีกทั้งยงัเป็นตราสินคา้ท่ีมีการใช้จุดเด่นท่ีสามารถสร้างความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนๆ ในตลาด
เคร่ืองด่ืมไดอ้ยูเ่สมอ  

ซ่ึงในปี พ.ศ. 2524 บริษทัไดเ้ร่ิมหนัมาประกอบธุรกิจการผลิตนมถัว่เหลือง และเป็นเจา้แรก
ของประเทศไทยท่ีผลิตนมถัว่เหลือง ยูเอชทีบรรจุกล่องกระดาษเตด้ตร้าแพค (Tetra Pack) จาก
สวีเดน ปัจจุบนับริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมายาวนานกวา่ 33 ปี ดว้ย
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การคดัสรรเมล็ดถัว่เหลืองคุณภาพท่ีไม่ผา่นการดดัแปรพนัธุกรรม (Non-GMO) ปราศจากการเติม
วตัถุกนัเสียหรือสารปรุงแต่งอาหาร ใชเ้ทคโนโลยีการผลิต และการบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ของ SIG Combibloc จากประเทศเยอรมนี น ามาซ่ึงนมถั่ว เหลือง ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บคุณประโยชน์อยา่งเตม็เป่ียมและดีต่อสุขภาพ ภายใตช่ื้อวา่ "แลคตาซอย " ออก
สู่ตลาดในเวลาต่อมา 

ดงันั้น เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นและจุดแตกต่างให้เกิดข้ึนกบัตราสินคา้ บริษทั แลคตาซอย 
จ ากดั จึงประกอบธุรกิจการผลิตนมถัว่เหลืองเพียงตราสินคา้เดียว ไม่ปะปนกบัตราสินคา้อ่ืน บริษทั 
แลคตาซอย จ ากดั สามารถผลิตนมถัว่เหลืองสู่ทอ้งตลาดไดม้ากกวา่ 1,200 ลา้น กล่องต่อปี และยงั
ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศกวา่ 35 ประเทศทัว่โลก อีกทั้งบริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดป้รับ
รูปแบบการรุกตลาดมาตลอด และมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ออกมาอยา่งไม่หยุดย ั้ง และ
ยงัคงคิดคน้รสชาติใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความนิยมการบริโภคนมถัว่เหลืองแลคตา
ซอยมากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีสามารถเจาะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตราสินคา้
อ่ืนไม่สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ไดค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายแบบน้ี และเป็นแนวความคิดท่ีท า
ใหส้ามารถสร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคไดเ้ป็นอยา่งมาก  

กลยุทธ์การตลาดท่ีส าคญัของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั คือ กลยุทธ์จุดขายดา้นความคุม้ค่า 
คุม้ราคา ดว้ยการตั้งราคาต ่ากวา่คู่แข่ง 20% เพื่อตอกย  ้าเร่ืองความคุม้ค่าคุม้ราคาเป็นหลกั ซ่ึงเป็นกล
ยทุธ์การตลาดท่ีแบรนดอ่ื์นๆ ไม่สามารถท าได ้ส่งผลใหท่ี้ผา่นมาสินคา้ของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั 
ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี แมว้่าจะไม่ค่อยมีการจดัส่งเสริมการขาย และกิจกรรม
ทางการตลาดมากเท่ากบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ก็ตาม ขณะท่ีกลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่มีแนวคิด
การเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจนมากข้ึน เช่น การเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคเด็กโดยผลิตภณัฑ์แลคตา
ซอย 5 บาท ท่ีมี Massage วา่ "แลคตาซอย 5 บาท" เพื่อตอกย  ้าการจดจ าใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภค จึงส่งผล
ใหบ้ริษทั แลคตาซอย จ ากดั มีจุดยนืท่ีแขง็แกร่งและไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมาจนถึงทุกวนัน้ี 
(บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ จ ากดั, 2556ง) 

เม่ือ บริษัท แลคตาซอย จ ากัด ได้รับการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากข้ึน ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากนั้นคือ การท่ีตราสินคา้คู่แข่งพยายามเขา้มาแยง่ช่องทางการตลาด ท าให้บริษทั แลคตาซอย 
จ ากดั ตอ้งคิดหากลยุทธ์เพื่อหลีกหนี และหาช่องทางการตลาดทางอ่ืนจากคู่แข่งขนั นัน่คือ การท า
กิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ ภายใตแ้คมเปญต่างๆ และใช้กลยุทธ์ทางการส่ือสารการตลาดทุก
รูปแบบ ไม่วา่จะเป็น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และอ่ืนๆ เพื่อให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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ในสภาวะท่ีการแข่งขนัทางการตลาดมีสูงข้ึน อุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองเกิดการเติบโตมาก
ข้ึน ผูป้ระกอบการก็ประสบกบัสภาวะของการแข่งขนัท่ีรุนแรง จึงเกิดตราสินคา้ในอุตสาหกรรมนม
ถัว่เหลืองจ านวนมาก ท าให้ผูบ้ริโภคสินคา้หรือผลิตภณัฑ์รู้สึกได้ว่าไม่จ  าเป็นตอ้งยึดติดกบัตรา
สินคา้ใดสินค้าหน่ึง เน่ืองจากมีสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งสนองกบัความต้องการและความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดใ้กลเ้คียงกนัเป็นอยา่งมาก จึงท าให้ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
ลดลง และอาจน ามาซ่ึงยอดขายลดลงได ้ ทั้งน้ีผูบ้ริหารตราสินคา้ของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั คิด
วา่หากปล่อยใหเ้ป็นเช่นน้ีต่อไป ผูบ้ริโภคคงจะไม่นึกถึงตราสินคา้ของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั ได้
เป็นอนัดับแรก ดังนั้นผูบ้ริหารตราสินค้าบริษทั แลคตาซอย จ ากัด จึงได้คิดกลยุทธ์ข้ึนมาใหม่ 
เพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างและความหลากหลายให้เกิดข้ึนกบัตราสินคา้ จึงไดมี้การปรับกลยุทธ์
การส่ือสารการตลาด โดยการท าตลาดเชิงรุกมากข้ึน ซ่ึงกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดบริษทั แลคตา
ซอย จ ากดั ใช้และประสบความส าเร็จ โดยสามารถรักษาต าแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองไว ้ มา
จนถึงปัจจุบนั คือ การใชก้ลยทุธ์การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั และ
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง   

จึงสรุปได้ว่าการสร้างตราสินคา้ผ่านการส่ือสารการตลาด เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีนักการ
ตลาดจ านวนมากหนัมาใหค้วามส าคญั และพยายามคน้หาวิธี และกลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้ให้
มีความแข็งแกร่งและสามารถครองใจผูบ้ริโภค โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารกบัการตลาด 
จะมองท่ีองคป์ระกอบของการส่ือสาร กล่าวไดว้า่ เจา้ของตราสินคา้ ท่ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการส่งสาร
โดยผา่นนกัการตลาดท่ีเป็นเป็นผูส่้งสาร (Source/Sender) ส่วนคุณสมบติัของตราสินคา้ในดา้นของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคเป้าหมาย ไดแ้ก่ สารหรือเน้ือหาข่าวสาร (Message) จะท า
การส่งขอ้มูลข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด เช่น ขอ้มูลของตราสินคา้ท่ีเพิ่งเปิดใหม่ ขอ้มูลของ
ตราสินคา้ท่ีจดัรายการส่งเสริมการขาย หรือขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ เป็นตน้ โดยอาศยั
ช่องทางการส่ือสาร (Channel) ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมาย และส่งผ่านทางส่ือต่างๆ (Media) ได้แก่ 
โทรทศัน์  วิทยุ อินเทอร์เน็ต และส่ือออนไลน์ เป็นตน้ รวมถึงการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารตลาด
รูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม 
การตลาดออนไลน์ และการเป็นผูส้นบัสนุน เป็นตน้ โดยส่งผา่นไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงก็
คือผูรั้บสาร (Receiver) นัน่เอง และเม่ือผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรั้บข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด
แลว้ ก็จะส่งปฏิกิริยาตอบกลบัมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ ท่ีมีกระบวนการตดัสินใจ และ
น ามาซ่ึงความพึงพอใจของพฤติกรรมของผูรั้บสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา รูปแบบการด าเนินชีวิต และค่านิยมของแต่
ละคน การท่ีผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ และมีพฤติกรรมต่อความพึงพอใจภายหลงัจากการรับรู้ข่าวสาร
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การส่ือสารการตลาดนั้น คือ ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีสะทอ้นกลบั (Feedback) ไปยงัผูส่้งสารซ่ึงเป็น
เจ้าของตราสินค้า จากนั้ นจึงน าผลมาศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จสูงสุด และเจา้ของตราสินคา้ รวมถึงนกัการตลาดช่วยกนัคิดพฒันาช่องทางการส่ือสาร 
(Channel) ส่ือต่างๆ (Media) และน ามาซ่ึงสร้างการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
เพื่อให้ครอบคลุมต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และมีการวางแผนการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communications Plan) ในการผสมผสานเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดร่วมกนั โดยทุกการ
ส่ือสารจะมุ่งหวงัไปท่ีตราสินคา้พร้อมกบัสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายร่วมดว้ย น่ี
คือคุณลกัษณะของการส่ือสารการตลาดท่ีนกัการตลาดส่วนใหญ่นิยมใชใ้นปัจจุบนัเป็นกลยุทธ์หลกั
ในการบริหารจดัการเพื่อเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่อตราสินคา้ ท่ีน ามาซ่ึงความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาด และท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระยะยาว
อีกดว้ย ทั้งน้ีการเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ไดน้ั้นผูบ้ริโภคตอ้งมีความพึงพอใจต่อตราสินคา้หน่ึง
ไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือมัน่ หรือการนึกถึงผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา ใน
ปัจจุบนัเกิดความหลากหลายในตราสินคา้ ประกอบกบัการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อ
ดึงดูดใจให้ผู ้บริโภคเปล่ียนหรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ๆ อยู่เสมอ การส่ือสารการตลาดมี
ความส าคญัเป็นย่างยิ่ง และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อ
ข่าวสารของผูบ้ริโภค ท่ีจะส่งผลให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาการรับรู้
ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดตราสินค้าแลคตาซอยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1   เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  
1.2.2   เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา

สินคา้แลคตาซอย  
1.2.3   เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา

สินคา้แลคตาซอย   
1.2.4   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสาร

การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
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1.3  ปัญหาน าการวจิัย 
 

1.3.1   ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัอยา่งไร 

1.3.2   ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัอยา่งไร 

1.3.3   การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยอยา่งไร 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจในการรับรู้ข่าวสาร
และความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ ในการน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
ตราสินคา้นั้นๆ ได ้
 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.5.1   ด้านเนือ้หา  
 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการครองตวัเป็นผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองอยา่งเป็นทางการของบริษทั แลค
ตาซอย จ ากดั  
 

1.5.2   ด้านระยะเวลา 
 ระหวา่งเดือนมกราคม 2554 – ธนัวาคม 2557 และศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารและความ
พึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

1.5.3   ด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยศึกษาประชาชนทั่วไปท่ีเคยบริโภคนมถั่วเหลืองแลคตาซอยท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ  ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย” ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบในการศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

2.1  ความรู้เก่ียวกบันมถัว่เหลือง 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้ (Brand Building) 
2.4  แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร (Information Perception) 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ (Information Satisfaction) 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ความรู้เกีย่วกบันมถั่วเหลอืง 
 

2.1.1  ความเป็นมาของถั่วเหลอืง       
 ถัว่เหลือง มีช่ือสามญัวา่ Soybean และมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Glycine Max (L.) Merrill อยูใ่น
วงศ ์ Leguminosae วงศย์อ่ย Papilionoideae เผา่ Phaseoleae สกุล Glycine Willd. สกุลยอ่ย Soja 
(Moench) Canadian Food Inspection Agency (1996 อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัพืชไร่, 2548) ถัว่เหลือง
มีช่ือเรียกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ถัว่พระเหลือง, ถัว่แร, ถัว่แม่ตาย, ถัว่เหลือง (ภาค
กลาง), มะถัว่เน่า (ภาคเหนือ), อ่ึงตัว่เต่า, เฮ็กตัว่เต่า (จีน - แตจ๋ิ้ว), โซยา บีน (องักฤษ), โซยุ (ญ่ีปุ่น) 
(สถาบนัวิจยัพืชไร่, 2548) ถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษยม์ากมาย เช่น ใชเ้ป็นอาหารโดย
บริโภคเป็นถัว่เหลืองฝักสดหรือบรรจุกระป๋อง และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทางดา้นอาหาร ไดแ้ก่ 
เตา้เจ้ียว เตา้หู้ เตา้หู้ผง เตา้ฮวยผง ซีอ้ิว นมถัว่เหลือง แป้งถัว่เหลือง ขนมขบเค้ียวโปรตีนสูง ใช้
ในทางอุตสาหกรรมการสกดัน ้ามนัได ้เป็นน ้ามนัถัว่เหลือง ส่วนกากถัว่เหลืองท่ีผา่นการสกดัน ้ ามนั
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แลว้ก็น าไปใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ์ ใชใ้นอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตวโ์ดยการน าเมล็ดถัว่เหลืองแปรรูปเป็นถัว่เหลืองน่ึง (Full Fat Soy) ใชผ้สมอาหาร
สัตว ์ และนอกจากน้ียงัใชส้ าหรับท าปุ๋ยหรือบ ารุงดิน เน่ืองจากท่ีรากของถัว่เหลืองจะมีปมซ่ึงมีเช้ือ
แบคทีเรียไรโซเบียมท่ีสามารถดูดไนโตรเจนให้มาอยูใ่นรูปของสารประกอบซ่ึงพืชสามารถใชเ้ป็น
ปุ๋ยได ้ (สมาคมส่งเสริมผูใ้ชว้ตัถุดิบอาหารสัตว,์ 2548) ในประเทศไทยพนัธ์ุถัว่เหลืองท่ีเกษตรกร
นิยมปลูก จะเป็นพนัธ์ุท่ีผา่นการรับรองพนัธ์ุจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนัมีจ านวน 
7 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุ สจ.1 (SJ.1) พนัธ์ุ สจ.2 (SJ.2) พนัธ์ุ สจ.4(S.J.4) พนัธ์ุ สจ.5 (SJ.5) พนัธ์ุนครสวรรค ์
4 (นว.4 : NS.4) พนัธ์ุเชียงใหม่ 60 (ชม.60 : CM.60) และพนัธ์ุสุโขทยั 1 (สท.1 : ST.1) (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2552) 

ลกัษณะส าคญัของถัว่เหลืองคือ เป็นพืชลม้ลุก รากถัว่เหลืองมีระบบรากแกว้ (Tap Root 
System) ตามรากจะพบปม (Nodule) ซ่ึงเกิดจากแบคทีเรียพวก Rhizobium Japonicum เขา้ไปอาศยั
อยู่ แบคทีเรียจะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากต้นถั่วเหลือง และถั่วเหลืองก็จะได้ไนโตรเจนในรูป        
ไนเตรตท่ีแบคทีเรียจึงไดจ้ากอากาศไปใช้ประโยชน์ไปใชต่้อไป การอยู่อาศยัของแบคทีเรียท่ีราก
เรียกวา่ เป็นแบบชีวสัมพนัธ์ (Symbiosis) หรือพึ่งพาอาศยักนั 

คุณค่าทางโภชนาการของถัว่เหลือง ถัว่เหลืองเป็นธัญพืชท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการและมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงปัจจุบนัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใชถ้ัว่เหลืองเป็นวตัถุดิบก็สามารถเลือกซ้ือ
เลือกหาไดง่้าย เป็นแหล่งโปรตีนท่ีเหมาะกบัทุกคนในครอบครัว ผูท่ี้ก าลงัเจริญเติบโต ผูท่ี้รักษา
สุขภาพ ผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั ลดระดบัคอเลสเตอรอล ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือดอุด
ตนั อาการภูมิแพ  ้ ป้องกนัโรคมะเร็ง การควบคุมเบาหวาน ป้องกนัภาวะกระดูกเส่ือมและหาก
รับประทานเป็นประจ าจะช่วยให้ไตท างานนอ้ยลง และกรองของเสียไดง่้ายข้ึน เพราะฉะนั้นเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างสุขภาพของร่างกาย การบริโภคถัว่เหลืองและผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลืองจึงเป็นเร่ือง
ท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ ถัว่เหลืองนั้นราคาถูกเป็นแหล่งของโปรตีนและไขมนัท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงปริมาณของ
สารอาหารในเมล็ดถั่วเหลืองโดยประมาณดังแสดงในโปรตีนถั่วเหลืองมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น
ส าหรับสุขภาพคนเราถึง 8 ชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการใกลเ้คียงกบัโปรตีนจากสัตว ์แต่ยงัไม่เท่า
เทียมกบัโปรตีนจากนม ไข่ หรือเน้ือสัตว ์ทั้งน้ีเพราะถัว่เหลืองและถัว่อ่ืนๆ ทัว่ไปมีปริมาณ กรดอะ
มิโนบางชนิดค่อนขา้งต ่า Kennedy (1995 อา้งถึงใน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) คือ กรดอะมิโน
ท่ีมีซลัเฟอร์เป็นองคป์ระกอบ (S-containing Amino Acids) ซ่ึงไดแ้ก่ เมทไทโอนิน (Methionine) 
และซิสทิน (Cystine) Saidu (2005 อา้งถึงใน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงควร
บริโภคจึงควรบริโภคโปรตีนจากถัว่เหลืองร่วมกบัโปรตีนจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ขา้ว งา เมล็ด
ทานตะวนั เมล็ดฟักทอง มะพร้าว รวมทั้งธญัพืชอ่ืนๆ ท่ีเป็นแหล่งของกรดอะมิโนประเภทน้ีควบคู่
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ไปดว้ย ซ่ึงเป็นวิธีการบริโภคของชาวมงัสวิรัติโดยทัว่ไป เพราะจะช่วยเสริมให้ไดร่้างกายไดรั้บ
กรดอะมิโนครบถว้นสมบูรณ์ ท าให้ไดอ้าหารท่ีมีคุณภาพของโปรตีนดีเท่าเทียมกบัโปรตีนท่ีไดม้า
จากเน้ือสัตว ์U.S. Department of Agriculture (2005 อา้งถึงใน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) 

 
2.1.2  นมถั่วเหลอืง 
ถัว่เหลืองมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Glycin Max (L) Merr เป็นพืชท่ีอยู่ในตระกูล 

Leguminosae มีช่ือภาษาองักฤษวา่  Soja Bean หรือ Soybean เป็นพืชตระกูลถัว่ (สกินเทคอินเตอร์
โปรดกัส์, 2555) เน่ืองจากในตวัถัว่เหลืองมีสารอาหารต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมนั แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน จึงท าให้ถัว่เหลืองมีสรรพคุณทางยาและคุณค่า
ทางอาหาร เช่น ใชใ้ยอาหารท่ีมีในเมล็ดถัว่เหลืองเป็นอาหารของคนท่ีเป็นโรคเบาหวานแทนการฉีด
อินซูลิน นอกจากน้ีในเมล็ดถัว่เหลืองยงัมีเลซิทิน ซ่ึงเป็นสารบ ารุงสมองช่วยเพิ่มความทรงจ า และ
ลดคลอเลสเตอรอลในร่างกายอีกดว้ย Tsang (2011 อา้งถึงใน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552)  ใน
การท่ีน าถัว่เหลืองมาใชป้ระโยชน์นั้นส่วนใหญ่มกัแปรรูปถัว่เหลืองเป็นนมถัว่เหลือง เตา้หู้ เตา้เจ้ียว 
และขนมหวานจ าพวกเตา้ส่วน ซ่ึงลว้นแต่เป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารท่ีคนส่วนใหญ่
รู้จกัเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาการแปรรูปถัว่เหลืองให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลก
ใหม่มากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 198 พ.ศ. 2543 นิยามไวว้่า น ้ านมถัว่เหลือง 
หมายถึง ของเหลวท่ีไดจ้ากถัว่เหลืองหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของถัว่เหลือง และอาจผสมวตัถุอ่ืนท่ีมี
คุณค่าทางอาหารดว้ยหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงน ้ านมถัว่เหลืองชนิดเขม้ขน้ท่ีตอ้งเจือ
จางก่อนบริโภคและน ้ านมถัว่เหลืองชนิดแห้งท่ีตอ้งละลายก่อนท่ีจะบริโภค บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ 
จ ากดั (2543 อา้งถึงใน ศิวะ กาญจน์อร่ามกุล, 2549) นมถัว่เหลืองสามารถแบ่งออกตามลกัษณะการ
ผลิต ไดด้งัน้ี 

  1)  นมถัว่เหลืองพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk) หมายถึงน ้ านมถัว่เหลืองท่ีผา่น
การฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนไม่ต ่ากวา่ 63 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที หรือท าให้ร้อนไม่
ต ่ากวา่ 72 องศา ไม่นอ้ยกวา่ 16 วนิาที แลว้ท าให้เยน็ลงทนัทีท่ีอุณหภูมิ 5 องศาหรือต ่ากวา่  ไม่วา่จะ
ผา่นกรรมวิธีท านมให้เป็นเน้ือเดียวกนั (Homogenization) หรือไม่ เน่ืองจากการพาสเจอไรซ์เป็น
วิธีการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนไม่สูงมาก มุ่งท าลายแบคทีเรียพวกท่ีไม่สร้างสปอร์ และ
ก่อให้เกิดโรคกบัมนุษย ์(Pathogenic Bacteria) ส่วนจุลินทรียอ่ื์นๆ ท่ีทนความร้อนของการพาสเจอ
ไรซ์จะท าใหอ้าหารเสียได ้ดงันั้นนมชนิดน้ีจะตอ้งเก็บไวท่ี้อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศา มีอายุประมาณ 
10 วนั ส่วนใหญ่บรรจุในขวดแกว้ 
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  2)  นมถัว่เหลืองยูเอชที (Ultra High Temperature) หมายถึงนมถัว่เหลืองท่ีผ่าน
กรรมวธีิฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูงมาก คือ ไม่ต ่ากวา่ 133 องศาเซลเซียส ไม่นอ้ยวา่ 1 วินาที โดยผา่น
กรรมวิธีการท านมให้เป็นเน้ือเดียวกนั แลว้ลดความร้อนเหลือ 70 องศา และ 20 องศา ตามล าดบั 
จากนั้นบรรจุลงในภาชนะภายใตภ้าวะท่ีปราศจากเช้ือ (Aseptic Packaging) เพื่อปิดกั้นการซึมผา่น
ของอากาศ แสงสวา่ง ความช้ืน และเช้ือโรค 
 ในทางอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการยูเอชทีเป็นการสเตอริไลซ์ (Sterilize) อย่างหน่ึง 
ซ่ึงเป็นการให้ความร้อนท่ีเพียงพอท่ีจะท าลายจุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเสีย และท าให้ผูบ้ริโภค
ปลอดภยั เม่ือบริโภคอาหารนั้นภายใตส้ภาวะการเก็บรักษา และขนถ่ายในสภาวะปกติ ปริมาณ
ความร้อนท่ีใชใ้นระดบัน้ี เรียกวา่ Commercial Sterilization อาหารท่ีไดจ้ากการสเตอริไลซ์ถือไดว้า่
เป็นอาหารท่ีปลอดเช้ือ (Commercial Sterilized Feed) สามารถเก็บรักษาไดน้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
โดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. ภาควิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร, 2543) ซ่ึงเหมาะสมกบัประเทศในเขตร้อน เช่นประเทศไทย 
ส่วนใหญ่บรรจุในกล่อง 

นมถัว่เหลือง หรือน ้ าเตา้หู้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการสกดัโปรตีนจากถัว่เหลืองโดยใชน้ ้ า 
การผลิตและบริโภคนมถัว่เหลืองเร่ิมจากประเทศจีนและแพร่หลายไปยงัประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
ในแถบตะวนัออกเฉียงใต้ นมถัว่เหลืองเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของ
โปรตีนจากถัว่เหลือง และมีราคาถูก สามารถเป็นเคร่ืองด่ืมเสริมอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูบ้ริโภค 
โดยปกตินมถัว่เหลืองจะมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 1.5 - 3.0 โดยมีปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น
ใกลเ้คียงกบันมววั ยกเวน้เมทไทโอนีน (Methionine) ท่ีมีอยูน่้อย นมถัว่เหลืองไดรั้บความนิยม
ใกลเ้คียงกบันมววัเป็นแหล่งของอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ไม่มีแลคโตสและคอเลสเตอรอล และมี
สตาร์ชอยูน่อ้ย ถัว่เหลืองท่ีเตรียมจากถัว่ต่อน ้ า เท่ากบั 1:8 โดยน ้ าหนกัจะไดโ้ปรตีนใกลเ้คียงกบั
นมววั คือ ด่ืมนมถัว่เหลือง 1 แกว้ (200-250 มิลลิลิตร) จะไดโ้ปรตีนประมาณ 6 กรัม (นมววั 1 แกว้ 
จะไดโ้ปรตีน ประมาณ 7 กรัม) (มหาวิทยาลยัมหิดล. สถาบนัวิจยัโภชนาการ, 2547) โดยมีขั้นตอน
การท าน ้านมถัว่เหลือง ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
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ถัว่เหลืองทั้งเมล็ด 
 

ท าความสะอาดและคดัเลือก 
 

แช่น ้าใหเ้มล็ดน่ิม 
 

บดใหล้ะเอียดและเติมน ้าตามส่วน 
 

ตม้ใหสุ้ก 
 

กรองแยกเน้ือออกจากน ้านม ส่วนน ้านมถัว่เหลืองน ามาปรุงแต่งรส 

ดว้ยน ้าตาล เกลือ น ้ามนัพืช และเมไทโอนีน 
 

ท าใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัท่ีความดนั 3,000 PSI 
 

บรรจุขวดหรือกระป๋อง 
 

ฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูงท่ี 120 องศาเซลเซียส 
 

ท าใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 

น าออกจ าหน่ายได ้

 
ภาพที ่2.1  ขั้นตอนการท าน ้านมถัว่เหลือง 
แหล่งทีม่า:  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. ภาควชิาวทิยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยกีารอาหาร, 2543. 
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2.1.2.1  ส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลือง 
 
ตารางที ่2.1  มูลค่าของตลาดนมถัว่เหลือง 
 

มูลค่าตลาดของตลาดนมถั่วเหลอืง 

ปี มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 
2552 7,600 
2553 8,500 
2554 8,800 
2555 11,000 
2556 12,500 
2557 14,625 

 
แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ จ ากดั, 2556ค.  
  
 จากตารางท่ี 2.1 แสดงให้เห็นวา่ตลาดนมถัว่เหลืองในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง จากปี 2552 มีมูลค่าตลาด 7,600 ลา้นบาท ข้ึนเป็น 14,625 ลา้นบาท ในปี 2557 
 

 

ภาพที ่2.2  ส่วนแบ่งการตลาดของตลาดนมถัว่เหลืองปี 2557 

แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ  ากดั, 2557ข. 

อ่ืนๆ 

ดีน่า 

แลคตาซอย 

ไวตามิลค ์

ดน่ีา 25.7 % 

แลคตาซอย 55.3 % 

อืน่ๆ 0.8% 

ไวตามิล้ค์ 18.2% 
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จากภาพท่ี 2.2 พบวา่ ส่วนแบ่งการตลาดของนมถัว่เหลืองปี 2557 นมถัว่เหลืองยี่ห้อแลคตา
ซอยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.3  รองลงมา คือ ดีน่า ร้อยละ 25.7 ไวตามิ้ลค ์
ร้อยละ 18.2 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 0.8 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 

 

ตารางที ่2.2  รายช่ือผูป้ระกอบการในตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 
 

รายช่ือผู้ประกอบการในตลาดนมถั่วเหลอืง  

                         บริษัท  ตราสินค้า 
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั แลคตาซอย 
บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั ไวตามิ้ลค ์
บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั วซีอย 
บริษทั ดชัมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) ดีน่า 
บริษทั ฟอนเทียร่า แบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แอนลีน 
บริษทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) โฮมซอย 
บริษทั กู๊ดเซิร์ฟ จ ากดั มิว 

 
    แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตอินโฟ จ ากดั, 2556ข.  
 

จากตารางท่ี 2.2 แสดงบริษทัท่ีผลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมรายใหญ่ในตลาด 7 บริษทั พร้อม
ทั้งแสดงตราสินคา้ท่ีแต่ละบริษทัผลิต 

 
 2.1.2.2  ขอ้ดีและขอ้เสียของการด่ืมนมถัว่เหลือง    
 จนัทร์เพญ็ บุญนะ,  รัตนา ปัณณัตยารักษ,์ วิชชุดา กนัธา, ศิรสิทธ์ิ ชยัเมืองเขียว 
และนพพล เล็กสวสัด์ิ (2556) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีและขอ้เสียของการด่ืมนมถัว่เหลือง คือ ถัว่เหลืองมี
โปรตีนสูง ถัว่เหลืองจึงเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับผูท่ี้ไม่บริโภคเน้ือสัตว ์เพราะถัว่เหลืองมีคุณค่าทาง
โภชนาการใกลเ้คียงกบัโปรตีนจากสัตว ์ถา้เราบริโภคถัว่เหลืองในปริมาณท่ีสูงมากพอร่างกายก็จะ
ได้รับโปรตีนเพียงพอกบัความตอ้งการได้ ในน ้ านมถัว่เหลืองนั้นมีทั้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
(Carbohydrate) และโปรตีน (Protein) ท่ีไม่เป็นไขมนัอ่ิมตวัสายโมเลกุลยาวแบบเน้ือสัตว ์ มี
แคลเซียม (Calcium) ในสัดส่วนท่ีไม่มากเกินกว่าแมกนีเซียม (Magnesium) ในแบบน ้ านมววั 
รวมทั้งมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะฮอร์โมนท่ีมาจากพืช คือ ไอโซฟลาโวน 
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(Isoflavones) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen Hormones) ท่ีช่วยในการดูดซึมแคลเซียม 
บรรเทาภาวะกระดูกพรุน และช่วยป้องกนัมะเร็งเตา้นมในเพศหญิง และมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศ
ชายได ้ ในน ้ านมถัว่เหลืองนั้นจะไม่มีน ้ าตาลแลกโตส (Lactose) และกรดอะมิโนเคซีน (Casein) 
เหมือนในน ้านมววั จึงท าใหค้นท่ีแพน้ ้านมววัสามารถด่ืมไดโ้ดยท่ีไม่มีอาการทอ้งเสีย  
   1)  ขอ้ดีของการด่ืมน ้านมถัว่เหลือง    
    (1) ในน ้ านมถัว่เหลืองมีฮอร์โมนเอสโตรเจน (Hormone Estrogen) 
ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีเก่ียวกบัเพศหญิงจะท าให้ผูห้ญิงมีผิวพรรณดี โดยเฉพาะผูห้ญิงวยัใกล้หมด
ประจ าเดือน  

 (2)   น ้ านมถัว่เหลืองเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการลดความอว้น หรือผูท่ี้กลวั
อว้นได ้ 

 (3)   การด่ืมน ้ านมถัว่เหลืองจะช่วยเพิ่มระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจน ท า
ให้โอกาสท่ีจะเกิดอาการผิดปกติต่างๆ ในวยัใกลห้มดประจ าเดือนของผูห้ญิงลดนอ้ยลง ปริมาณท่ี
เหมาะสมส าหรับการด่ืมน ้ านมถัว่เหลือง คือ วนัละหน่ึงแกว้ และหากจะให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดควร
ด่ืมในเวลาท่ีทอ้งวา่ง คือ ก่อนหรือหลงัอาหารประมาณ 2 ชัว่โมง เพราะในน ้ านมถัว่เหลืองจะมีไฟ
เบอร์ชนิดหน่ึงท่ีมีความแข็งแรงมาก ฉะนั้นถา้กินพร้อมม้ืออาหารจะท าให้การยอ่ยและการดูดซึม
สารอาหารในม้ือนั้นๆ ลดต ่าลง  

 (4)   ในถัว่เหลืองนั้นประกอบไปดว้ยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั ท่ีปราศจาก
คอเลสเตอรอล (Cholesterol)     

 (5)   โปร ตีน ในถั่ ว เ ห ลื อ งนั้ น จ ะท า หน้ า ท่ี ใ นก า รลดระดับ
คอเลสเตอรอล และระดบัคอเลสเตอรอลท่ีไม่ดีกบัสุขภาพ ท่ีเรียกว่า แอลดีแอลคอเลสเตอรอล 
(LDL Cholesterol) รวมทั้งช่วยลดระดบัของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในเลือด ตลอดจนยบัย ั้ง
การเกิดไขมนัต่างๆ ท่ีจะไปอุดตนัในหลอดเลือด ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหวัใจ  

  (6)   ในน ้ านมถัว่เหลืองจะมีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีเรียกวา่ ไอโซฟลา
โวน ในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงสารอาหารน้ีจะมีคุณสมบติัในการช่วยบ ารุงกระดูกและการช่วยชะลอวยั ซ่ึง
มีหลกัฐานงานวิจยัจาก Molecular Nutrition and Food Research ปี พ.ศ. 2554 ท่ีไดท้  าการคน้พบ
พบวา่ ไอโซฟลาโวน จากถัว่เหลืองนั้นมีคุณสมบติัป้องกนัและตา้นทานเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะใน
กลุ่มของมะเร็งเตา้นมและมะเร็งต่อมลูกหมาก และเน่ืองจากในน ้ านมถัว่เหลืองมีสารตา้นอนุมูล
อิสระและวิตามินอี (Vitamin E) จากคุณสมบติัทั้งสองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเช่ือวา่ถัว่เหลืองสามารถ
ตา้นโรคมะเร็งไปไดใ้นตวัเช่นกนั  
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  (7)   ในน ้ านมถัว่เหลืองนั้น จะมีสารอาหารต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนั
การเกิดของโรคกระดูกพรุน โรคหวัใจ ลม้เหลว โรคทอ้งผกู และยงัสามารถลดความเส่ียงของการ
เกิดมะเร็งในล าไส้และโรคริดสีดวงได ้ 
  (8)   น ้ านมถั่วเหลืองมีสารอาหารท่ีสามารถช่วยเพิ่มมวลกระดูก 
(Bone Mass) ใหห้นาแน่นข้ึน โดยช่วยลดการละลายปริมาณแคลเซียมออกจากกระดูก  

  (9)   ฤทธ์ิของฮอร์โมนในถั่วเหลืองท่ีเรียกว่า ไฟโตเอสโตรเจน 
(Phytoestrogen) นั้น เป็นฤทธ์ิต ่ามาก ไม่มีผลขา้งเคียงอ่ืนๆ เหมือนเช่น ยาคุมก าเนิด จากการทดลอง
พบวา่มีฤทธ์ิต ่ากวา่ฮอร์โมน เอสตร้าไดออล (Estradiol) ในยาคุมก าเนิดถึง 1,000 เท่า  

 2) ขอ้เสียของน ้านมถัว่เหลือง  
 (1)  การกินโปรตีนถัว่เหลืองผง 30 มิลลิลิตร เป็นประจ าทุกวนั 

สามารถท าให้เกิดความผิดปกติท่ีเตา้นมได้ จากฤทธ์ิของฮอร์โมนเอสโตรเจน (Phytoestrogen) 
กล่าวคือ ฮอร์โมนน้ีท่ีมีในถัว่เหลืองจะขดัขวางการท างานของต่อมไร้ท่อ และมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้
เป็นหมนั รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดมะเร็งเตา้นมในผูห้ญิง โดยผลของโปรตีนถัว่เหลืองในผูห้ญิงก่อน
วยัทองและวยัทอง พบวา่ โปรตีนถัว่เหลืองท าให้มีการสร้างน ้ านมท่ีผิดปกติ ท าเน้ือเยื่อเตา้นมหนา
ตวัข้ึน และท าให้ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนอีไดออล (Ediol Estrogen Hormones) ในเลือดนั้นเพิ่ม
มากข้ึน  
 (2)   ในสัตวท่ี์ตั้งครรภ ์ถา้ให้เล้ียงดว้ยโปรตีนถัว่เหลือง อาจท าให้ลูก
ของสัตว์เหล่านั้นมีอวยัวะเพศท่ีผิดปกติ และอาจท าให้เกิดกลุ่มอาการเอสโตรเจนซินโดรม 
(Estrogen Syndrome) โดยเพิ่มโอกาสท่ีจะเป็นโรคอนัตรายต่อไปน้ี เช่น โรคต่อมไธรอยด์ (Thyroid 
Disease) โรคกระดูกผ ุโรคถุงน ้าดี โรคมะเร็ง เป็นหมนั และโรคหวัใจ เป็นตน้ 
 (3)   โป ร ตีน ในถั่ ว เ ห ลื อ ง จ ะ มี ส า รต้ า น ไ ธ ร อ ย ด์ ฮ อ ร์ โ มน 
(Thyroidhormomes) คือ ไอโซฟลาโวน ท่ีประกอบดว้ย เจนีสทีนและเดคซีน  
 (4)   ในน ้ านมถั่วเหลืองไม่เหมาะสมท่ีจะให้ผู ้ชายด่ืมทุกๆ วนั 
เน่ืองจากเป็นการเพิ่มระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศหญิงให้กบัผูช้ายในปริมาณ
มากเกินความต้องการจะส่งผลต่อการท างานของฮอร์โมนเพศชาย  ท าให้สามารถผลิตอสุจิได้
นอ้ยลงและมีลูกยาก  
 (5)  มีการศึกษาการท างานของต่อมไธรอยด์ในคนท่ีกินถัว่เหลือง 
พบวา่ ต่อมไธรอยดจ์ะถูกกดการท างาน และมีลกัษณะคอพอกในหลายงานวจิยั  
 (6)   กระบวนการผลิตโปรตีนถัว่เหลือง ท าให้เกิดสารพิษท่ีเรียกว่า  
ไลซิโนอะลานิน (Lysinoalanine) และสารก่อมะเร็งช่ือวา่ ไนโตรซามีน (Nitrosamines)  
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 (7)   ส าหรับการด่ืมน ้ านมถัว่เหลืองในเด็กนั้น ควรด่ืมคร้ังละ 200 
มิลลิลิตร และควรอุ่นนมถัว่เหลืองเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาทีก่อนให้เด็กด่ืมนม เพราะน ้ านมถัว่
เหลืองท่ีไม่อุ่นอาจเป็นพิษได ้ 
 (8)   ถัว่เหลืองมีสารท่ีท าให้โปรตีนจบัตวักนัเป็นกอ้น หรือท่ีเรียกว่า 
เฮมอะกลูทินิน (Hem Agglutinin) ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวจบักนัเป็นกอ้น เป็นเหตุ
ใหป้ระสิทธิภาพการท างานของเมด็เลือดในร่างกายสูญเสียไป  
 (9)   ถัว่เหลืองมีสารไอโซฟลาโวน งานวิจยัในหนู พบวา่ หนูท่ีกินถัว่
เหลืองสกดัแลว้หนูจะเขา้สู่ช่วงวยัรุ่นเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลให้เด็กท่ีกินน ้ านมถัว่เหลืองนั้นเขา้สู่
ความเป็นหญิงและชายในอนาคตอยา่งรวดเร็ว (วชิฌานมั, 2555) 
 (10)  ผูบ้ริโภคอาจรับความเส่ียงจากสารเหล่าน้ีในถัว่เหลือง โดยถัว่
เหลืองร้อยละ 90 เป็นพืชปรับแต่งพนัธุกรรมหรือเรียกวา่ พืชจีเอ็มโอ (GMO) และอาจท าให้มีการ
ปนเป้ือนของสารเคมีต่างๆ ในการบวนการสกดัผงถัว่เหลือง รวมทั้งมีการใส่ผงชูรสเพื่อขจดักล่ินถัว่
เหลืองอีกดว้ย (วิชฌานมั, 2555) น ้ านมววั เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซ่ึงประกอบดว้ย
สารอาหารต่างๆหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย สารอาหารท่ีส าคญัในนม คือ โปรตีนท่ีมี
คุณภาพสูง เพราะประกอบดว้ยกรดอะมิโนในปริมาณท่ีเหมาะสม และไขมนัในน ้ านมประกอบดว้ย
กรดไขมนัท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งมีลกัษณะเป็นหยดเล็กๆ ท าให้ยอ่ยง่าย ส่วนคาร์โบไฮเดรตท่ีอยู่
ในรูปน ้ าตาลแลกโตสนั้นสามารถช่วยการดูดซึมเกลือแร่โดยเฉพาะแคลเซียม (Calcium) และ
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ซ่ึงเป็นเกลือแร่ท่ีพบมากในนม ซ่ึงเกลือแร่ทั้งสองยงัจ าเป็นในการช่วย
เสริมสร้างกระดูกและฟัน นอกจากน้ีในน ้ านมววันั้นยงัประกอบไปดว้ยวิตามินเอ (Vitamin A) 
วิตามินบี1 (Vitamin B1) วิตามินบี2 (Vitamin B2) ไนอาซีน (Niacin) วิตามินซี (Vitamin C) และ
วติามินดี (Vitamin D) ซ่ึงสัดส่วนของวิตามินเหล่าน้ีจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการกินอาหารของววั 
ถา้ววักินอาหารท่ีมีสารคาโรตีน (Carotene) สูงจะท าใหมี้วติามินเอในปริมาณสูงท่ีสุด ส่วนวิตามินบี
1 วติามินบี2 และไนอาซีน จะมีในปริมาณพอสมควร ในขณะท่ีวิตามินซีและวิตามินดี จะมีปริมาณ
นอ้ยท่ีสุด โดยในธรรมชาติน ้ านมววัหน่ึงถว้ยตวง (ประมาณ 250 กรัม) จะมีโปรตีน 8 กรัม ไขมนั 8 
กรัม แคลเซียม 280 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 245 มิลลิกรัม น ้ าตาลแลกโตส 10 กรัม วิตามินเอ 336 I.U. 
(International Unit) วิตามินบี1 เท่ากบั 84 มิลลิกรัม วิตามินบี2 เท่ากบั 360 มิลลิกรัม และไนอาซีน 
240 มิลลิกรัม คณพล วิจกัษนุกูล  และอสัมภินพงศ์ ฉตัราคม (2556) ซ่ึงน ้ านมววัท่ีจ าหน่ายออกสู่
ตลาดนั้นจะพบวา่มีทั้งแบบน ้ านมพาสเจอไรส์ (Pasteurize) และน ้ านมสเตอริไลส์ (Sterilize) ผสม
กล่ินรสต่างๆ และบรรจุในภาชนะหลายรูปแบบ 
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
 2.2.1  ความหมายของประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ หรือ Demography หมายถึง วชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากร ทั้งน้ีเพราะค า
วา่ “Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลวา่ “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าวา่ “Graphy” 
หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซ่ึงแปลวา่ “ลกัษณะ” ดงันั้น การศึกษาหรือศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตวัและ
การเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืนๆ  

ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2554)ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการ
ของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจาก
ภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีวา่ คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 
Defleur and Bell-Rokeaoh (1996 อา้งถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2554) ท่ีอธิบายวา่พฤติกรรมของ
บุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถ
อธิบายเป็นกลุ่มๆ ได ้คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ี
อยูใ่นล าดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสาร ในแบบเดียวกนั และ
ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันา
จากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R 
Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารวา่ ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าววา่ ผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรต่างๆ ร่วมกนัยอ่มจะมี
ทศันคติและพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั และยงัไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่างกนัใน
แต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการท าการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ กนันั้น จ านวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์
ผูรั้บสารท่ีมีจ านวนนอ้ยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหานอ้ยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีมี
จ านวนมาก เน่ืองจากการวเิคราะห์คนท่ีมีจ านวนนอ้ย เราสามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได้ แต่ใน
การวิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้ เพราะมีผูรั้บสารจ านวน
มากเกินไป นอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนดว้ย ดงันั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
วิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปดว้ยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่มๆ ตาม
ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
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เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการ
รับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน  

  1)  เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระ ความถนดั สภาวะทาง
จิตใจอารมณ์ จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทั้งหลายไดแ้สดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากใน
เร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมไดก้ าหนดบทบาท และกิจกรรม
ของคนสองทั้งเพศไวแ้ตกต่างกนั 

  2)  อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษยเ์น่ืองจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ือง
ต่างๆ ของบุคคล ดงัค ากล่าวท่ีว่าผูใ้หญ่อาบน ้ าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนท่ีมี
ประสบการณ์นอ้ยกว่าวา่เด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดง
ความคิดความเช่ือลกัษณะการโตต้อบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคล คนเราโดยทัว่ไปเม่ือ
อายุเพิ่มข้ึน ประสบการณ์สูงข้ึน ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากข้ึน วิธีคิดและส่ิงท่ีสนใจก็จะ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย  

  3)  การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร การท่ีคนไดรั้บการศึกษาท่ีต่างกนั ในยุคสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัจึงยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คนทัว่ๆ ไปมกัจะ
สนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นส าคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการท่ี
แสดงหรือบ่งช้ีถึงพื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนั
ท่ีอบรมกล่อมเกลาใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของผูเ้รียน โดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัให้แก่ผูเ้รียน ดงันั้นการศึกษาจึงเป็น
ตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผูรั้บ 

  4)  สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เช้ือ
ชาติและชาติพนัธ์ุ ถ่ินฐาน ภูมิล าเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน 
ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อผูรั้บ ซ่ึงในการวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ให้เห็นวา่สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของผูรั้บสารมีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร 
และสารสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท าใหค้นมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ท่ีต่างกนั 
มีทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกนั 

  5)  ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงของผูรั้บสาร
ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัผูรั้บสาร ทั้งทางดา้นทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรม โดยศาสนาได้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตคนตลอดทั้งชีวิต Childs (n.d. อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 
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2546) ไดส้รุปถึงอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อบุคคลไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นศีลธรรม คุณธรรม ความเช่ือ
ทางจรรยาของบุคคล ดา้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจปัจจยัทางดา้นประชากรนั้นยงัมีลกัษณะอ่ืนๆ 
อีก ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อท าความรู้จกักบัการส่ือสารได ้โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดท่ีวา่ถา้
บุคคลมีปัจจยัเหล่านั้นแตกต่างกนัความคิด และการกระท าก็มีแนวโนม้ท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึง
แนวความคิดน้ีสามารถน าไปใชอ้ธิบายปัจจยัของประชากรดา้นอ่ืนๆ ได ้
 ส าหรับการศึกษาเร่ืองการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินค้าแลคตาซอยได้น าแนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ทางประชากรศาสตร์เป็นแนวทางใน
การศึกษาปัจจยัของประชากรทางดา้นประชากรศาสตร์ต่างๆ ส่งผลต่อลกัษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างตราสินค้า (Brand Building) 
 

2.3.1  ความหมายของตราสินค้า 
 ตราสินคา้ (Brand) คือช่ือ (Name) ค า (Term) เคร่ืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) 
แบบ (Design) หรือการประสมของส่ิงท่ีกล่าวมาเพื่อแสดงบ่งบอกผลิตภณัฑ์ของผูข้ายและท าให้
แตกต่างไปจากผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั (อดุลย ์จาตุรงคกุล,  2547) “ช่ือตราสินคา้หรือยี่ห้อ” (Brand 
Name) เป็นส่วนหน่ึงของตราสินค้าท่ีสามารถพูดออกมาเป็นภาษาพูดหรืออ่านออกเสียงได ้
ประกอบดว้ยตวัอกัษร (เช่น YWCA, YMCA, BMW ABAC ฯ) หรือเป็นค าพูด (Toyota, กาแฟเขา
ช่อง) และเป็นตวัเลข (7-Eleven) ส าหรับสภาพแวดลอ้มของตราสินคา้ท่ีไม่สามารถเปล่งออกมาเป็น
เสียงไดแ้ต่สามารถรับทราบก็จะเรียกกนัวา่ “ตราเคร่ืองหมาย” (Brand Mark) ดงัเช่นเคร่ืองหมาย 
Mercedes-Benz เป็นตน้ ในส่วนของ “สัญลกัษณ์” (Logo) นั้นเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ีอาจจะ
เป็นช่ือตราสินคา้หรือตราเคร่ืองหมายหรือทั้งหมดรวมกนัท่ีใชใ้นการโฆษณา ตวัอยา่งเช่น เราจะชิน
กับโลโก้เบียร์สิงห์ (รูปสิงห์ไทยโบราณ) เบียร์ช้าง (รูปช้าง) ส าหรับ “เคร่ืองหมายการค้า” 
(Trademark) หมายถึง ค า (ตวัหนังสือ) ตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายสินคา้ท่ีผูท้  าการคา้น าไปจด
ทะเบียนการคา้อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเพื่อให้มีการคุม้ครองและเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้จา้ของผูจ้ด
ทะเบียน 
 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Market Association, n.d. as cited in 
Kotler, 2009) ไดใ้ห้ค  านิยามความหมายของค าวา่ ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ รายละเอียด 
เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือการออกแบบ ท่ีระบุวา่สินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรือ
กลุ่มของผูข้าย เพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ดงันั้น ตราสินคา้จึงบ่งบอกถึงตวัผูข้ายหรือ
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ผูผ้ลิตภายใตก้ฎหมาย ซ่ึงผูข้ายไดรั้บสิทธิผกูขาดใหเ้ป็นผูใ้ชช่ื้อตราสินคา้แต่ผูเ้ดียวตลอดกาลภายใต้
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายจึงมีสิทธิใชต้ราสินคา้ของผูข้ายไดต้ลอดไป  ซ่ึงต่างจากสิทธิบตัร
หรือลิขสิทธ์ิท่ีมีก าหนดอายุการใช้ และตราสินค้าในอุดมคติจึงต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัว 
เลียนแบบไดย้าก จึงจะเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน ให้กบัสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ Barrney, 2003; Grant, 2002; Hall, 1992 (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท์ และลกัขณา         
ลีละยทุธโยธิน, 2548) 

รุ่งศกัด์ิ  ศิวาชญั  (2554 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และลกัขณา ลีละยุทธโยธิน, 
2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ Brand ไม่ใช่แค่ Logo ไม่ใช่แค่โฆษณา และไม่ใช่แค่รูปแบบบรรจุภณัฑ ์
ความหมายของ Brand จาก ผูรู้้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าววา่ ตราสินคา้ หรือ  Brand คือ
ความรู้สึกหรือความประทบัใจโดยรวมต่อสินคา้ยี่ห้อนั้นๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนในใจของผูบ้ริโภค ทั้งจาก
การโฆษณา  ประสบการณ์การใชสิ้นคา้   ภาพพจน์ขององคก์รและบุคลากรจากสินคา้และบริการ 
รวมถึงประสบการณ์ใดๆ ก็ตามเก่ียวกบัสินคา้และบริการของ Brand นั้นๆ ดงันั้น การสร้างแบรนด์
ก็ตอ้งยอมรับวา่ ไม่หนีจากการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ โดยยงัรวมส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น
ในการสร้างความสัมพนัธ์และความรู้สึกท่ีดีของ Brand ต่อผูบ้ริโภคเขา้อีกดว้ย 
 ตราเป็นผลจากประสบการณ์และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 
คุณสมบติัทั้งท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ซ่ึงใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในรูปของเคร่ืองหมายการคา้ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ีคุณสมบัติของตรา (Brand Attribution) เป็นลักษณะของตราท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายโดยอาศยัการส่ือสารและการใชข้่าวสารตรา  ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั
ท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24 
 

ตารางที ่2.3  แสดงคุณสมบติัของตรา (Brand Attribution)  
 

คุณสมบัติทีสั่มผสัได้  
(Tangible Attributes) 

คุณสมบัติทีสั่มผสัไม่ได้  
(Intangible Attributes) 

1. การออกแบบ (Design) 
2. ผลการท างาน (Performance) 
3. ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ (Ingredients/ 
Components) 
4. ขนาดหรือรูปร่าง(Size/Shape) 
5. ราคา (Price) 
6. การส่ือสารการตลาด (Marketing 
Communication) 

1. คุณค่าหรือความคุม้ค่า (Value) 
2. ภาพลกัษณ์ตรา (Brand Image) 
3. ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ท่ีขาย (Image of 
Stores Where Sold) 
4. การรับรู้ของผูใ้ชต้รา (Perceptions of 
Users of the Brand) 
5. การรับรู้ของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อผูใ้ชต้รา 
(Perceptions of other Towards Brand) 

 
แหล่งทีม่า:  จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555. 
  
 คุณประโยชน์ของการตราสินคา้ (Benefits of Branding) เป็นการก าหนดตราสินคา้มี
วตัถุประสงคอ์ยูส่ามประการดว้ยกนั คือ บอกช่ือหรือแสดงรูปพรรณหรือเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ท่ีจดจ า 
เพื่อให้มีการขายไดอี้กหรือมีการซ้ือซ ้ า เพื่อการขายผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุด
คือเป็นการบอกช่ือหรือแสดงรูปพรรณ ซ่ึงก าหนดตราสินค้าจะช่วยให้นักการตลาดได้จ  าแนก
ผลิตภณัฑ์ของเขาออกจากคู่แข่งขนั โดยส่วนมากแลว้ตราช่ือยี่ห้อมากมายเป็นท่ีมกัคุน้กบัผูบ้ริโภค
และช้ีแนะคุณภาพในตวัของมนัเองได้ด้วย เช่น Nokia, Microsoft, Coke, Pepsi, Kodak, 
McDonalds, Levi’s, Mercedes-Benz และ IBM เหล่าน้ีเป็นตน้ ความส าคญัของตรา มีดงัน้ี   
    2.3.1.1   ตรามีอิทธิพลต่อความคิดและจิตใจของลูกคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      (1)  ความคิด (Mind) เป็นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) ในสินค้าหรือ
บริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ (Perception) การคิด (Thinking)  
ความจ า (Memory) และการตดัสินใจ (Decision Making) Weigold and Arens (2011 อา้งถึงใน       
จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) หรือเป็นส่วนท่ีแสดงถึงความรู้ และส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง 
      (2)  จิตใจ (Heart) เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective or Feeling) ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการซ่ึงเป็นการประเมินตราในภาพรวมของผูบ้ริโภค คือ หากไม่มีผูใ้ด
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รู้จกัตรานั้น ตราดงักล่าวก็จะไม่มีคุณค่าและไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  นอกจากน้ี การซ้ือสินคา้ท่ีมี
ความซบัซอ้นในการตดัสินใจซ้ือต ่า หรือสินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ผูค้า้ปลีกจะตอ้งใชก้ารส่ือสาร
การตลาดเพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือมัน่วา่ตนใส่ใจต่อการเลือกตราของสินคา้ท่ีน ามาขายในร้าน 
   2.3.1.2   ตรามีการท างานและมีความหมายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละขั้นตอนของช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  โดยปกติผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดความประทบัใจท่ี
แตกต่างของบุคคล  ซ่ึงความประทบัใจต่อตราจะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อตรานั้น 
ภาพลกัษณ์ของตรา จึงเป็นผลรวมท่ีเกิดจากความประทบัใจทั้งหมดท่ีลูกคา้มีต่อตรา 
   2.3.1.3   ความส าคัญของตราจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของลูกค้า ท่ี มี ต่อตรา 
ประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อตราอาจเป็นได้ทั้ งในเชิงบวกและลบ โดยประสบการณ์ดงักล่าว 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ีมีต่อการโฆษณาทางโทรทศัน์ของตรา ลกัษณะภายในร้านคา้ และการส่ือสาร 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนตราของผูบ้ริโภค 
 
 2.3.2   ชนิดของตรา (Types of Brands) 
 บริษทัมกัจะเผชิญกบัความสับสนในการตดัสินใจก าหนดตรา ซ่ึงการตดัสินใจคร้ังแรกนั้น
มกัจะเร่ิมจากวา่จะมีหรือไม่มีตรา บางบริษทัก็จะใชค้วามบกพร่องของตราเป็นจุดขายสินคา้ บรรดา
สินคา้ท่ีไม่มีตราในทางตลาดเรียกวา่ Generic Products ซ่ึงหมายถึงบรรดาสินคา้ท่ีมีลกัษณะทัว่ๆ ไป 
บริษทัท่ีเลือกท่ีจะตั้งตราสินคา้ของเขาก็อาจจะเลือกเดินตามแบบของนโยบายการก าหนดตราสินคา้
เฉพาะรายเป็นเอกเทศ (Individual Branding) ในท่ีน้ีหมายถึง ตราจะแตกต่างกนัตามความแตกต่าง
ของสินคา้บางบริษทัเลือกในการท าตลาดตราสินคา้ผูผ้ลิต ตราของพ่อคา้คนกลาง หรือทั้งสองชนิด 
Clow and Baack (2012 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) ชนิดของ
ตรา มีดงัน้ี 
   1)  ตราครอบครัว (Family Brand)  เป็นตราท่ีใช้ส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภท
เดียวกนัของบริษทั  กล่าวคือ จดัจ าหน่ายภายใตช่ื้อเดียวกนั 
   2)  ตราเสริม (Flanker Brand)  เป็นตราใหม่ท่ีขายผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนัแต่ใช้ช่ือ
ต่างกนัเพื่อเขา้สู่ตลาดใหม่หรือขยายตลาดท่ีมีอยู ่ตวัอยา่งเช่น Procter & Gamble (P&G)  น าเสนอ
ตราท่ีแตกต่างกนัส าหรับผลิตภณัฑ์แชมพู ไดแ้ก่ Head & Shoulders, Herbal Essence, Pantene และ 
Rejoice เพื่อจบักลุ่มเป้าหมายท่ีต่างกนั 
   3)  ตราร่วม (Co-brand) เป็นการน าเสนอช่ือตรา 2 ช่ือข้ึนไป ในการเสนอขายของ
ผลิตภณัฑ์  ตวัอย่าง โซน่ีอีริคสัน (Sony Ericsson) เป็นการรวมตราท่ีมีช่ือเสียง 2 ตรา คือ โซน่ี 
(Sony) และอิริคสัน (Ericsson) เป็นตน้ ทั้ งน้ีนักการตลาดจ าเป็นต้องใช้ตราท่ีเป็นท่ีนิยม หรือมี
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ภาพลกัษณ์ ท่ีดีเพื่อลดความเส่ียงและท าให้ตราร่วมมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ การใช้ตราร่วมมี
รูปแบบท่ีส าคญั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  แสดงรูปแบบของตราร่วม  (Forms of Co- brand) 
แหล่งทีม่า:  จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555. 
 
    (1)  ตราส่วนประกอบ (Ingredient Brand) เป็นการระบุวา่ผลิตภณัฑ์ตราหน่ึงได้
ใชว้ตัถุดิบหรือส่วนประกอบของอีกตราหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตรา
ของผลิตภณัฑท่ี์ใชว้ตัถุดิบนั้น นอกจากน้ีตราร่วมยงัน าช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใชร่้วมกบัตราได ้
    (2)  ตราท่ีเกิดจากความร่วมมือ (Cooperative Brand) เป็นตราใหม่ท่ีเกิดจากการ
ร่วมลงทุนของตรา 2 ตรา ข้ึนไป เพื่อใช้ส าหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่  ตวัอย่างเช่น การสร้าง
ตราร่วมกนัระหวา่ง City Bank กบั American  Airlines   
    (3)  ตราท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  (Complementary Brand) เป็นการท าตลาดของ
ตรา 2 ตรา ร่วมกนั เพื่อกระตุน้การบริโภคหรือการซ้ือ  ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองด่ืม Oreo Milkshakes ท่ี
ขายในร้าน  Dairy Queen 
   4)  ตราเฉพาะหรือตราของร้านคา้ (Private Brand/House Brand) เป็นตราท่ีมีอยู่
ภายใตก้รรมสิทธ์ิขององค์กรใดองค์กรหน่ึง และจดัจ าหน่ายภายในเครือข่ายขององค์กรนั้น หรือ
เป็นตราท่ีใช้เฉพาะในเครือห้างหรือร้านคา้ปลีก เช่น สินคา้อุปโภคบริโภคของตราโลตสัก็จะจดั

ตราร่วม                   

(Co-brand) 

ตราส่วนประกอบ                                           

(Ingredient Brand) 

ตราท่ีเกิดจากความร่วมมือ                                

(Cooperative Brand) 

ตราท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั                             

(Complementary Brand) 
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จ าหน่ายในหา้งเทสโกโ้ลตสัเท่านั้น อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองวา่ตราของร้านคา้หรือตรา
เฉพาะมกัมีราคาถูกกวา่ และมีคุณภาพดอ้ยกวา่ตราทัว่ไป รวมทั้งมีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดน้อ้ย ทั้งท่ี
ในความเป็นจริงแลว้ ผูบ้ริโภคจ านวนมากไม่สามารถแยกความแตกต่างในดา้นคุณภาพระหวา่งตรา
ทัว่ไปกบัตราเฉพาะไดเ้น่ืองจาก ผูค้า้ปลีกมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงตราเฉพาะของตนดว้ยเหตุผล
ดงัน้ี Clow and Baack (2012 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) 
      (1)  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบรรจุภณัฑ ์ 
      (2)  เพื่อสร้างการรับรู้วา่การซ้ือนั้นเป็นการซ้ือท่ีมีคุณภาพ  
      (3)  เพือ่สร้างความภกัดีต่อตราและร้านคา้ปลีกใหก้บัผูบ้ริโภค  
      (4)  เพื่อสร้างความแตกต่างภายในร้านคา้  
      (5)  เพื่อการโฆษณา  
  การตอบโตข้องผูผ้ลิตต่อตราเฉพาะหรือตราของร้านคา้ มีดงัน้ี Clow and Baack (2012 
อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) 
   1)   การมุ่งท่ีตราหลกั (Core Brand) ผูผ้ลิตมกัใช้การส่งเสริมการตลาดโดยมุ่งท่ี
ตราหลกัเพียงบางตรามากกวา่การใชง้บประมาณจ านวนมากเพื่อการโฆษณาตราทั้งหมด ทั้งน้ีผูผ้ลิต
ควรเพิ่มการโฆษณาของตราหลกัให้มากข้ึนโดยการรักษาช่ือตราของผูผ้ลิต สร้างความผูกพนักบั
ลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการซ้ือ ดว้ยการส่ือสารวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจถูกตอ้งท่ีเลือกซ้ือตราหลกั 
   2)   การแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ (Introduce New Products) ผูผ้ลิตอาจลดผลกระทบ
จากตราเฉพาะในดา้นยอดขายดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ในเชิงรุก  ซ่ึงจะท าให้ผูผ้ลิตสามารถ
รักษาความภกัดีของลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการซ้ือด้วยการส่ือสารว่าผูบ้ริโภคเป็นเสมือนผูส้ร้าง
นวตักรรม 
   3)   การมุ่งท่ีการขายภายในร้านคา้และการบรรจุภณัฑ์ (Focus on in-store Selling 
and Packaging) ผูผ้ลิตควรเนน้การขายผลิตภณัฑ์ของตราหลกัภายในร้านคา้เป็นส าคญัเพื่อต่อสู้กบั
ผลกระทบจากตราเฉพาะ 
   4)   การใช้วิธีการทางการตลาดอ่ืนๆ (Use Alternative Methods of Marketing) 
วิธีการทางการตลาดอ่ืนๆ นอกเหนือจากการส่งเสริมการตลาด เช่น การสร้างชุมชนตรา (Brand 
Communities) การสร้างเครือข่ายสังคม (Social Networks) จะช่วยเพื่อความภกัดีต่อตราของผูผ้ลิต
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  
 
 



 
 

28 
 

 2.3.3   การสร้างตรา  (Branding) 
 เป็นกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ตราท่ีเก่ียวกบัความคิด (Heads) ซ่ึงเป็นการกระตุน้ดา้น
เหตุผลเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ จิตใจ (Hearts) ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความตอ้งการดา้นอารมณ์
หรือดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค Kotler, Kartajaya and  Setiawan, 2010; Duncan, 2008 (อา้งถึงใน 
จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) ถึงวิธีการสร้างและรักษาตรา (How Brands 
are Created and Maintained) ประกอบดว้ย การเลือกต าแหน่งตราท่ีตอ้งการ การพฒันาอตัลกัษณ์
ตรา และการสร้างภาพลกัษณ์ตรา มีดงัน้ี 
   1)   การเลือกต าแหน่งตราท่ีตอ้งการ (Selecting the Desired Brand Position) 
ต าแหน่งตรา (Brand Position) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ ผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
บริษทัใชใ้นการเปรียบเทียบตราของบริษทักบัคู่แข่งขนั เพื่อระบุวา่ ตราของบริษทัอยูใ่นต าแหน่งใด
ในใจของตน Duncan (2008 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) ซ่ึง
นกัการตลาดจะตอ้งก าหนดแนวความคิดเก่ียวกบัต าแหน่งตราให้ชดัเจนวา่ ตรานั้นควรมีคุณค่าใน
จิตใจของลูกคา้อยา่งไร การก าหนดต าแหน่งตราหรือผลิตภณัฑจ์ะถือเกณฑต์ามส่ิงต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การก าหนดต าแหน่งตราหรือผลิตภัณฑ์ตามชนิดผลิตภัณฑ์ (Category 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งของตราหรือผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาถึงชนิดหรือประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์
   (2)  การก าหนดต าแหน่งตราหรือผลิตภณัฑ์ตามภาพลกัษณ์ (Image Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งโดยพิจารณา ถึงช่ือเสียงของตราหรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงช่ือเสียงดงักล่าวจะมี
ความสัมพนัธ์กับความรู้สึกหรือความตอ้งการด้านจิตวิทยาของลูกคา้ Kotler, Kartajaya and 
Setiwan, 2010; Duncan, 2008 (อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) 
    (3)  การก าหนดต าแหน่งตราหรือผลิตภัณฑ์ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ (Unique Product Feature Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งของตราหรือผลิตภณัฑ ์
โดยพิจารณาถึงลกัษณะท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ไดข้องสินคา้หรือบริการ โดยลกัษณะท่ีสัมผสัได้
จะอยู่ในรูปแบบและคุณภาพ   ส่วนลกัษณะท่ีสัมผสัไม่ได้จะอยู่ในรูปของความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์  
    (4)  การก าหนดต าแหน่งตราหรือผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ (Beneficial 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งของตราหรือผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการด้านประโยชน์ใช้สอย  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ทั้งน้ีนักการ
ตลาดจะตอ้งค านึงถึง คุณค่าในดา้นจิตใจของลูกคา้ ความหมายเหนือกวา่คู่แข่งขนั  
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   2)   การพฒันาอตัลกัษณ์ตรา (Developing Brand Identification) อตัลักษณ์ตรา 
(Brand Identily) เป็นผลรวมของส่ิงท่ีเก่ียวพนักบัตรา  ประกอบดว้ย ช่ือและสัญลกัษณ์ ซ่ึงจะตอ้งมี
การส่ือสาร และก าหนดโดยผูส้ร้างตรา Chaffey, Chadwick, Johnston and Mayer (2009 อา้งถึงใน  
จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) ประกอบดว้ย อตัลกัษณ์หลกัหรือแก่นของ
ตรา (Care Identily) เป็นจุดยนืของตราท่ีมีความมัน่คง ไม่เปล่ียนแปลง และส่วนขยายของอตัลกัษณ์  
(Extended Identily)  เป็นวิธีการด าเนินธุรกิจท่ีบริษทัส่ือสารกบัลูกคา้ กล่าวคือ การพฒันาอตัลษัณ์
ตราจ าเป็นตอ้งใช้แหล่งข่าวสารท่ีสามารถดึงดูดใจและท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือ ความชอบ 
พฤติกรรม หรือทศันคติท่ีดี G. E. Belch and M. A. Belch, 2012; Kotler, Kartajaya and Setiawan, 
2010; Kotler and Keller, 2009 (อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2555) 
การพฒันาอตัลกัษณ์ตราจะเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
    (1)   ช่ือตรา (Brand Names) จะอธิบายรายละเอียดในส่วนของการสร้างช่ือตรา 
    (2)   สัญลกัษณ์ตราและเคร่ืองหมายการคา้ (Brand Symbols and Trademarks) 
เป็นส่วนประกอบของค า หรือการออกแบบในดา้นต่างๆ ของตราท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
    (3)   โลโก ้(Logo) เป็นการออกแบบกราฟิกท่ีใชเ้พื่อการส่ือสารถึงความแตกต่าง
ของตรา ผลิตภณัฑ์ บริษทั หรืออตัลักษณ์ ขององค์กร เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจ าตราและการ
โฆษณาของบริษทัได ้รวมทั้งช่วยลดเวลาในการคน้หาสินคา้ได ้
   3)   การสร้างภาพลกัษณ์ตรา (Creating a Brand Image) ภาพลกัษณ์ตรา (Brand 
Image) เป็นการรับรู้และความเช่ือถือโดยผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นถึงความเก่ียวพนักบัความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา เป็นการสร้างความประทบัใจให้กบัตราดว้ยการเช่ือมโยงความชอบ จุดแข็ง 
ความเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความหมายด้านจิตวิทยา รูปแบบการ
ด ารงชีวิต และคุณค่าในสายตาลูกคา้ ผ่านโปรแกรมการส่ือสารการตลาด  การสร้างข่าวสารตรา 
และประสบการณ์ ในตรา Keller, 2008; G. E. Belch and M. A. Belch, 2012; Kotler, Kartajaya and 
Setiawan,  2010; Duncan, 2008  (อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555) 
การสร้างภาพลกัษณ์ตราท่ีประสบความส าเร็จจะเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
    (1)   การมุ่งความส าคญัท่ีลูกคา้ (The Customer-centered Approach) เป็นการ
ส่ือสารตราท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างบริษทักบัลูกค้าโดยใช้เคร่ืองมือของส่วนประสม
การตลาดแต่ละชนิด  เพื่อน าไปสู่ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างตรากับลูกค้า ทั้ งน้ี นักการตลาด 
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ 
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     ก)  ความสอดคลอ้งกนั (Consistency) เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใน
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งตราและทนัต่อสถานการณ์ 
     ข)  ความง่ายในการเขา้ถึงตรา (Accessibility) เป็นความง่ายของตรา ในการ
ติดต่อกบัลูกคา้กล่าวคือ ลูกคา้สามารถติดต่อกบับริษทัไดจ้ากช่องทางต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและไม่มี
ขั้นตอนการติดต่อท่ียุง่ยาก 
     ค)  การตอบสนองของตรา (Responsiveness) เม่ือลูกคา้ประสบปัญหาจา
การใชสิ้นคา้ หรือ บริการ หรือมีขอ้เสนอแนะต่างๆ บริษทัจะตอ้งรีบแกปั้ญหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว  
     ง)  ความผกูพนัต่อตรา (Commitment) เป็นการเขา้ถึงความคิดและจิตใจของ
ลูกคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่การซ้ือซ ้ า 
     จ)  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนเม่ือ การ
ส่ือสารสอดคล้องกับตราและสถานการณ์ ลูกค้าเข้าถึงตราได้ง่ายและสะดวก ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และลูกคา้มีความผกูพนัต่อตรา 
     ฉ)  ความชอบ (Liking) เม่ือลูกคา้มีประสบการณ์ท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ
การบริการของตราก็จะน าไปสู่ความชอบของตรานั้นๆ 
     ช)  ความไวว้างใจ (Trust) เกิดจากการน าเสนอ ผลการท างาน ผลประโยชน์  
และคุณสมบติัของสินคา้ หรือบริการตามความจ าเป็นจริง และเหนือกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึง
จะส่งผลต่อการซ้ือซ ้ า และก่อใหเ้กิดความไวว้างใจและเกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัตรา 
    (2)   การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตราและการธ ารงรักษาลูกค้า (Brand 
Relationships and Customer Retention) ลูกคา้บางรายจะยึดติดกบัตราใดตราหน่ึงและปฏิเสธการ
ซ้ือผลิตภณัฑข์องตราอ่ืน แมว้า่จะเป็นผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนั นกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาด
จึงตอ้งทราบถึงระดบัความภกัดีต่อตราของลูกคา้ซ่ึงแสดงออกดว้ยการซ้ือซ ้ าเพื่อให้การส่ือสารกบั
ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัประสบความส าเร็จ 
  ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อตราจะแตกต่างกนั  ตั้งแต่ไม่มีความภกัดีต่อตรา (No Loyalty) ไป
จนถึงมีความภกัดีต่อตราอยา่งมาก (Intense Loyalty) โดยลูกคา้ท่ีไม่มีความภกัดีต่อตราจะเป็นผูท่ี้
เปล่ียนตราไดง่้าย ส่วนลูกคา้ท่ีมีความภกัดีต่อตราอย่างมาก จะมีความมัน่คงในการซ้ือตราใดตรา
หน่ึง  นกัการตลาดจึงตอ้งพยายามท าใหลู้กคา้ท่ีมีความภกัดีต่อตราอยา่งมาก มีจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนในการรักษาลูกคา้ และเกิดการบอกต่อ  (Word-of-mouth) รวมทั้ง
สร้างการส่ือสารตราเชิงบวก 
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2.3.4   กระบวนการสร้างตราสินค้า (Brand Process) 
 ตราสินคา้ จะบ่งบอกผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิต การท่ีจะให้ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ ทั้งน้ีตอ้ง
ข้ึนอยู่กบัการรับรู้ การจดจ า และการตีความของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั โดยการด าเนินการสร้างตรา
สินคา้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์สถานการณ์ทัว่ไปของตราสินคา้ (Situation Analysis) 
 ก่อนท่ีจะท าการส่ือสารใดๆ ไปยงัผูบ้ริโภค จะตอ้งท าความเขา้ใจถึงสถานการณ์ท่ีก าลงั
เกิดข้ึนรอบๆ ตวัของตราสินคา้เสียก่อน โดยอาจยดึหลกัวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 1)   วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อคน้หาโอกาสและก าจดัอุปสรรคของสินคา้และ
บริการ โดยตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ถึงความคิดวา่บริษทัจะขายอะไร (What to Sell) จากนั้นจึงตอ้ง
รู้คุณสมบติั (Attribute) ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ อยา่งถ่องแทก่้อนวา่มีในแง่ใดบา้ง ทั้งคุณสมบติั
ในดา้นกายภาพ (Physical Attribute) และคุณสมบติัในดา้นจิตวิทยา (Psychological Attribute) และ
คุณสมบติันั้นสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดห้รือไม่ เพราะถึงแมว้า่สินคา้
หรือบริการนั้น จะมีคุณสมบติัท่ีดีเพียงใด แต่หากไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดก้็ไร้ความหมาย โดยบริษทัตอ้งพยายามดึงจุดแข็งของสินคา้หรือบริการออกมาเพื่อให้ผูบ้ริโภค
เห็นถึงประโยชน์ (Benefit) ท่ีจะไดรั้บจากการใชเ้พื่อจูงใจใหเ้กิดกลุ่มเป้าหมายเกิดการซ้ือตามมา 
 2)   การวเิคราะห์คู่แข่งในตลาดการแข่งขนั 
 เน่ืองจากผูบ้ริโภคนั้น บางคร้ังก็มีก าลงัในการซ้ือท่ีจ ากดั ประกอบกบัการเกิดของ
สินคา้และบริการใหม่ๆ มากมาย ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลงในการตดัสินใจซ้ือได้ง่าย 
ดงันั้น ในกระบวนการสร้างตราสินคา้น้ี การวิเคราะห์คู่แข่งขนัจะท าให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์
และยทุธวธีิไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน  
 3)   วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
 บริษทัตอ้งท าความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพราะธุรกิจใดๆ จะด าเนิน
ต่อไปไดก้็ดว้ยผูบ้ริโภคเท่านั้น โดยผูบ้ริโภคในท่ีน่ีนั้นไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของ
บริษทัเท่านั้น หากยงัหมายรวมถึงลูกคา้ของบริษทัคู่แข่งขนั และคนอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของ
บริษทัใดเลย  ในการวิเคราะห์และระบุกลุ่มเป้าหมายนั้น ยงัมีความส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยให้
สามารถด าเนินการวางแผนการส่ือสารการตลาดให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีก
ดว้ย  
 ขั้นท่ี 2 การออกแบบสาร (Brand Message) 
 American Marketing Association (n.d. อา้งถึงใน ศรีกญัญา  มงคลศิริ,  2547) กล่าวถึงใน
กระบวนการส่ือสาร โดยเฉพาะในการสร้างตราสินคา้นั้น อาจถือไดว้า่ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดส่วนหน่ึงก็ 
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คือ สาร (Message) ท่ีเราจะส่งไปใหก้บักลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
 การออกแบบสาร (Brand Message) คือ การสร้างใจความส าคญัท่ีจะส่ือออกไปยงัผูบ้ริโภค
เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ และเขา้ใจในแบบท่ีบริษทัตอ้งการ ซ่ึงเป็นการก าหนดจุดยืนท่ีชดัเจนในส่วน
ต่างๆ ว่าบริษทัต้องการส่ือตราสินคา้ให้ผูบ้ริโภครับทราบในลกัษณะใด ในการออกแบบสารน้ี
บริษทัจะตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์ทัว่ไปก่อน ว่าในขณะนั้นสถานการณ์ตราสินคา้ของบริษทัเป็น
อยา่งไรบา้ง ติดตลาดอยูแ่ลว้หรือไม่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มหรือสร้างตราสินคา้ข้ึนมาใหม่หรือไม่ หรือ
วา่บริษทัเราเป็นตราสินคา้ใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาด เพื่อท่ีบริษทัจะไดท้  าการออกแบบสารให้
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยหลกัการและแนวคิดในการออกแบบสาร มีดังน้ี คือ ต้อง
แนะน าองคก์รแก่ผูบ้ริโภควา่ตราสินคา้บริษทัเป็นใคร มาจากไหน ท าอะไร และจะมีความส าคญักบั
ผูบ้ริโภคอย่างไร ซ่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสร้าง Brand Message คือ บริษทัตอ้งรู้จกัตวัเอง (Self-
Knowledge) ว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร และมีฐานนะอย่างไรในสังคม รวมไปถึงทัศนคติท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อบริษทัดว้ย (Self-Awareness) การออกแบบสารนั้นตอ้งให้ความส าคญักบัช่องทางของ
ส่ือในการกระจายสาร โดยเราตอ้งเลือกใช้ช่องทางให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูบ้ริโภค เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่างๆ ตามท่ีคาดหมายไว ้ 
 ขั้นท่ี 3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Brand Positioning) 
 Ries and Trout  (1986  อา้งถึงใน กอ้งเกียรติ  โอภาสวงการ, 2546) ให้ความหมายของ
แนวคิดเร่ืองการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Brand Positioning) วา่ “Positioning” ไม่ใช่ส่ิงท่ีคุณท า
กบัสินคา้ แต่เป็นส่ิงท่ีคุณท ากบัความคิด จิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 Kotler  (2000 อา้งถึงใน สิรินิธ์ิ  วิรยศิริ, 2545) ไดใ้ห้ความหมายของการก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ไวว้่า “การวางต าแหน่ง (Positioning) หมายถึง การก าหนดขอ้เสนอแนะและภาพลกัษณ์
ของบริษทั เพื่อใหมี้ลกัษณะท่ีแตกต่างและมีคุณค่าภายในใจของลูกคา้เป้าหมาย” 
 ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) จึงเป็นส่ิงท่ี Volvo บอกกับใครๆ ว่า “ทุกชีวิต
ปลอดภยัในวอลโว่” ต าแหน่งสินค้าของ BMW คือ “สุดยอดยนตรกรรมแห่งการขบัข่ี” หรือ 
Porshce เรียกตวัเองว่าเป็น “รถสปอร์ตรุ่นเล็กท่ีดีท่ีสุดในโลก” การก าหนดต าแหน่งสินคา้ จึง
สามารถท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน รวมไปถึงผูบ้ริโภคได้รับรู้ถึงต าแหน่งของตราสินค้าท่ีออกสู่
สาธารณชน และท าใหเ้ห็นคู่แข่งท่ีชดัเจน 
 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์มีขั้นตอนดงัน้ี (ประดิษฐ ์ จุมพลเสถียร, 2547) 
 1)  แบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) วา่กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และมีความตอ้งการ
อยา่งไร การแบ่งส่วนการตลาด คือ การแบ่งผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการและมีลกัษณะเหมือนกนัไว้
ดว้ยกนั หลงัจากนั้นจึงน าส่วนตลาดท่ีแบ่งน้ีมารวบรวม เพื่อจดักลุ่มตามความสนใจต่อสินคา้หรือ
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บริการท่ีมีร่วมกนั ซ่ึงการแบ่งส่วนการตลาดน้ีจะมีส่วนช่วยในการวางแผนการตลาดเป็นอย่างไร 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในการตลาดประกอบไปดว้ยหลายๆ ส่วนการตลาด โดยเจา้ของสินคา้หรือบริการ
อาจจะเลือกกลยุทธ์ท่ีต่างกนัไป เพื่อความเหมาะสมในแต่ละส่วนการตลาด หรือมุ่งเนน้ไปท่ีตลาด
เพียงตลาดเดียวก็ไดเ้ช่นกนั Arens (2004 อา้งถึงใน ประดิษฐ ์ จุมพลเสถียร, 2547) 
 2)  หลงัจากแบ่งกลุ่มเป้าหมายแลว้ เจา้ของสินคา้ตอ้งเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
ว่าเป็นกลุ่มใด กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกมีความตอ้งการอย่างไร มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ลกัษณะทางจิตวิทยาอย่างไร ในการสร้างตราสินคา้ท่ีดีนั้น ตราสินคา้หน่ึงตราสินค้าจะเหมาะ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 
 3) หลังจากเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้ว เจ้าของสินค้าจะท าการก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ (Positioning) โดยเลือกคุณสมบติัท่ีคิดวา่สะทอ้นความเป็นตวัตนของสินคา้หรือบริการ
ได้ดีท่ีสุด เป็นคุณสมบติัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ และเป็นจุดท่ีไม่มีตราสินคา้อ่ืนสามารถสนองความ
ตอ้งการได ้
 การก าหนดต าแหน่งสินคา้นั้น เป็นการสร้างภาพพจน์ใหสิ้นคา้ข้ึนในใจของผูบ้ริโภค 
โดยต าแหน่งท่ีวางน้ีจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีไม่มีคู่แข่งขนัรายใดเคยพูดถึงมาก่อน ตราสินคา้เจา้แรกท่ีพูดถึง
ต าแหน่งนั้น ผูบ้ริโภคมกัจะใหค้วามสนใจ และจดจ าสินคา้นั้นได ้โดยใชห้ลกัท่ีวา่ผูบ้ริโภคจะจดจ า
สินคา้ใหม่หรือสินคา้ยีห่อ้แรกไดดี้ 
 แต่เม่ือเวลาผา่นไป ก็อาจเป็นไปไดว้่าต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีเราเคยก าหนดเอาไวอ้าจ
เส่ือมความนิยมลง หรือไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในช่วงนั้น เช่น ผลซักฟอกเปา เคยเนน้ท่ีราคา
ถูกกว่าผูแ้ข่งขนั เม่ือตอ้งการข้ึนราคาสินคา้ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นราคาถูกน้ีจะเร่ิมสู้คู่แข่งขนั
ไม่ได ้จึงหนัมาเน้นเร่ืองประสิทธิภาพ คือ การถนอมมือแทน การเปล่ียนแปลงต าแหน่งผลิตภณัฑ์
ใหม่ เช่นน้ี เรียกว่า การปรับเปล่ียนต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Repositioning) (ประดิษฐ์  จุมพลเสถียร, 
2547) 
 สรุปแลว้ การก าหนดผลิตภณัฑ ์คือ การก าหนดภาพพจน์ในใจผูบ้ริโภค วา่สินคา้ คือ
อะไร แตกต่างจากคู่แข่งขนัอย่างไร และอาจมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ เม่ือสภาวะ
แวดลอ้มต่างๆ เปล่ียนไป 
 ขั้นท่ี 4 การสร้างเอกลกัษณ์ (Brand Identity) 
 ถา้เปรียบตราสินคา้เป็นคนๆ หน่ึง เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Identity) ก็คือ ลกัษณะ
พื้นฐานท่ีประกอบข้ึนเป็นบุคคลนั้น ได้แก่ แก่นแท้ภายในลักษณะเฉพาะทาง บุคลิกภาพและ
อุปนิสัย ลกัษณะเฉพาะทางกาย ช่ือ และถอ้ยค าภาษาท่ีใชจ้นเป็นเอกลกัษณ์ ทั้งหมดน้ีค่อยๆ ก่อรูป
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ข้ึนตามวยัตั้ งแต่ยงัเป็นเด็กเล็กๆ จนเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ เม่ือเวลาผ่านไป หรืออาจมีลักษณะ
บางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่แก่นแทภ้ายในยงัคงอยู ่ดงันั้น เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ จึงตอ้งอาศยั
เวลาและพฒันามาตั้งแต่แรก 
 วงหทยั  ตนัชีวะวงศ์  (2548) ไดอ้ธิบายถึงเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ว่าเอกลกัษณ์ของตรา
สินค้านั้ น เกิดจากสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบของตราสินค้า (Brand 
Association) เอกลกัษณ์ของตราสินคา้บ่งบอกใหผู้บ้ริโภคทราบวา่สินคา้นั้นคืออะไร เอกลกัษณ์ของ
ตราสินคา้จะตอ้งช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้และผูบ้ริโภคเป้าหมาย รวมทั้งองค์กร
เจ้าของตราสินค้า โดยการก าหนดสัดส่วนของคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับจากตราสินค้า (Value 
Preposition) ไดแ้ก่ 
  1)  ประโยชน์อนัเกิดจากการท าหนา้ท่ีของตราสินคา้ (Functional Benefit) 
  2)  ประโยชน์ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Benefit) 
  3)  ประโยชน์ของตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกสถานะ หรือใชเ้พื่อแสดง
ลกัษณะเฉพาะบางอยา่งของผูบ้ริโภคเป้าหมาย (Self-Expressive Benefit) 
 ประดิษฐ์  จุมพลเสถียร (2547) ไดใ้ห้ความหมายของการสร้างเอกลกัษณ์ไวว้่า หมายถึง 
การสร้างเอกลักษณ์ เพื่อส่ือต าแหน่งและบุคลิกของตราสินค้าให้กับผูบ้ริโภครับรู้ออกมาเป็น
ผลิตภณัฑ ์ราคา และการจดัจ าหน่าย โดยการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ มีดงัน้ี 
 1)  การสร้างเอกลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Identity) หมายถึง ลกัษณะภาย 
นอกของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ ประกอบดว้ย ช่ือผลิตภณัฑ์ โลโก ้ 
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ สีสันของตวัผลิตภณัฑ์ รูปทรงของผลิตภณัฑ ์
และบริการท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บและอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองส าอางส าหรับผูห้ญิง เนน้บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม 
สีโทนอ่อนหวาน ส่วนเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้าย เนน้บรรจุภณัฑ์ท่ีสะทอ้นถึงความเขม้แข็ง ใชสี้น ้ า
เงิน เทาหรือด า เป็นตน้ 
 2)  การสร้างเอกลกัษณ์ดา้นราคา (Price Identity) หมายถึง ระดบัของราคาของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสะท้อนถึงคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสถานะทางสังคมของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สินคา้ราคาถูกส าหรับคนมีรายไดน้้อย หรือตอ้งการความประหยดั ส่วนสินคา้
ราคาแพงส าหรับคนมีรายไดสู้ง หรือเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
  3)  การสร้างเอกลกัษณ์ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place Identity) หมายถึง เอกลกัษณ์ท่ี
เกิดจากท่ีตั้ง การออกแบบ การตกแต่งภายนอกและภายใน การจดัเรียงสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้
ในเมืองกบัหา้งสรรพสินคา้ในชนบท มีการออกแบบตกแต่งบรรยากาศในร้าน มีการจดัเรียงสินคา้ท่ี
แตกต่างกนั สะทอ้นถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ใชบ้ริการแตกต่างกนั 
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 เอกลกัษณ์ตราสินคา้นั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน (ศรีกญัญา  มงคลศิริ,  2547) 
 1)  เอกลกัษณ์หลกั (Core Identity)  คือ ส่วนท่ีแสดงถึงความเป็นแก่นแทข้องตราสินคา้ ซ่ึง
จะคงอยู่และติดแน่นกบัตราสินคา้ตลอดไป เปรียบไดก้บัหัวใจของตราสินคา้ (Heart) บ่งบอกถึง
ต าแหน่งของตราสินคา้ (Brand Positioning) เอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นจิตวิญญาณของตรา
สินค้า พื้นฐานของความเช่ือและคุณค่าท่ีเป็นแรงผลักดันให้ตราสินค้า ความมีศักยภาพหรือ
ความสามารถขององคก์รท่ีเป็นเจา้ของตราสินคา้ และจุดยนืตราสินคา้ท่ีเป็นความมุ่งมัน่ขององคก์ร 
 2)  เอกลกัษณ์เสริม (Extended Identity) คือ ส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เสริม หรือส่วนขยายของ
เอกลักษณ์หลัก เป็นส่วนช่วยเสริมให้ตราสินค้ามีลักษณะและรูปแบบท่ีเฉพาะตวั และมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน เป็นการสร้างจิตวิญญาณ (Soul) ให้กบัตราสินคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลิกภาพของตราสินคา้ 
(Brand Identity) ท่ีเป็นการก าหนดบุคลิกลกัษณะ และอุปนิสัยของตราสินคา้ท่ีเปรียบเสมือนตวั
บุคคลวา่เป็นอยา่งไร รวมถึงส่วนประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัผลิตภณัฑ์ โลโก ้สโลแกน สัญลกัษณ์ 
อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง (Endorser) หรือประวติัความเป็นมาของตราสินคา้
ท่ีเป็นมรดกสืบทอดกนัมา (Brand Heritage) เป็นตน้  
 กระบวนการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้านั้ นจะต้องสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือสามารถให้คุณประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคได้ และการจะสามารถถ่ายทอด
เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ออกมาให้ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสักบัตราสินคา้นั้นได ้จะตอ้งมีการส่ือสารท่ีดี 
และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 2.3.5  การสร้างคุณค่าตรา ( Brand Equity) 
 คุณค่าตรา ( Brand Equity) เป็นคุณสมบติัท่ีช่วยให้ตราโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  และสร้าง
การรับรู้วา่สินคา้หรือบริการของตราแตกต่างและดีกว่าตราอ่ืน Clow and Baack (2012 อา้งถึงใน    
จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ,  2555) ตราสามารถสร้างคุณค่าได้โดยอาศยั
ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ 
   1)  ส่วนประกอบท่ีจบัตอ้งได ้ (Tangible  Elements) อาจเรียกวา่ทรัพยสิ์นท่ีปรากฏ
ให้เห็นไดท้างกายภาพ (Physical Assets) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย เครือข่ายร้านคา้ปลีกท่ีขาย
ผลิตภณัฑ์ โรงงานท่ีผลิตสินคา้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆและท่ีดิน การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด
และการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ ช่ือและโลโกข้องบริษทั บรรจุภณัฑ์และป้ายบอกฉลาก และ
พนกังาน 
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    2)  ส่วนประกอบท่ีจบัตอ้งไม่ไดห้รือคุณค่าท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible Elements/ 
Intangible Value) เช่น นโยบาย บริษทัและสภาพแวดลอ้ม อุดมคติและความเช่ือถือของพนกังาน
บริษทั วฒันธรรมของประเทศและของบริษทั และรายงานจากส่ือ เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  แสดงส่วนประกอบ 5 ประการของคุณค่าตรา (Five Elements of Brand Equity) 
แหล่งทีม่า:  Aaker, 1996; Duncan, 2008 (อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ   

เสรีรัตน์,  2555). 
 

         จากภาพท่ี 2.4 การส่ือสารการตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อส่วนประกอบการสร้างคุณค่า
ตรา 3 ประการ ได้แก่  การรู้จกัช่ือตรา  ความเช่ือมโยงกบัตรา และคุณภาพตราท่ีรับรู้  กล่าวคือ     
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีดาจะช่วยปรับปรุงปัจจยัทั้ง 3 ประการ ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่ม คุณค่า
ตรา ความภกัดีต่อตรา และความไวว้างใจต่อตรา 
 แมว้่าคุณค่าตราจะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได้  แต่ส่วนประกอบท่ีตดัสินคุณค่าตรา ซ่ึงได้แก่ 
ความไวว้างใจและความพึงพอใจก็สามารถติดตามและวดัผลได ้ บริษทัจ านวนมากจึงท าการศึกษา
ความไวว้างใจและความพึงพอใจเพื่อพิจารณาถึงระดบัการรู้จกัตรา  การรับรู้ในคุณภาพของตรา  

ความภักดีต่อราคา 

(Brand Loyalty) 

ความรู้จกัช่ือตรา 

(Brand-name Awareness) 
ทรัพยสิ์นตรา 

ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

(Proprietary Band Assets) 

คุณภาพตราท่ีรับรู้ 

(Perceived Brand Quality) 

ความเช่ือมโยงกบัตรา 

(Brand Associations) 
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และการเช่ือมโยงกบัตรา นอกจากน้ี ยงัมีการวดัความภกัดีต่อตราโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ของ
การซ้ือสินคา้ ดว้ยการวดัจ านวนคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึง และการซ้ือซ ้ า 

 
Brand Equity 5 มิติ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5  แสดงส่วนประกอบ Brand Equity 5 มิติ 
แหล่งทีม่า:  อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2547.  

การซ่ือสัตยต่์อตรา 
 ตน้ทุนการตลาดลดลงเพราะมีผูซ้ื้อซ ้ า 

 ยกระดบัสูงข้ึนเพราะมีสมาชิกช่องทาง 
การจ าหน่าย 

 จูงใจลูกคา้ใหม่เพราะการแพร่ค าพดู

การตระหนกัถึงตรา 

 ส่วนหน่ึงของชุดตราท่ี   
ผูบ้ริโภครับไวพ้ิจารณา 

 มีความคุน้เคยและชอบมากกวา่ 

 ตระหนกัเก่ียวกบัตราไดดี้กวา่ 

คุณภาพท่ีรับรู้ได ้  เหตุผลท่ีซ้ือ (คุณค่าต่อลูกคา้) 

 ความเด่นพิเศษ 

การเช่ือมโยงของตรา 

 การช่วยลูกคา้ในการด าเนินกรรมวธีิกบั
ข่าวสาร 

 สร้างทศันคติในทางบวก 

 ท าใหเ้กิดการขยายและเปล่ียนแปลงตรา  

ขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการ

แข่งขนั 

 บริษทัพยายามท าการตลาดท่ีมีคุณ 
ค่ามากกวา่จะแข่งขนักนัท่ีราคา 

 อุปสรรคในการป้องกนัคู่แข่งเขา้สู่ 
ตลาด 

 ใหก้ารสนบัสนุนการณรงคใ์นการ 
ส่งเสริมการจ าหน่าย 

 

Brand Equity 

 (คุณค่าของตรา) 
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 จากภาพท่ี 2.5 เม่ือบุคคลท าการซ้ือบา้นแบบผอ่นจากสถาบนัการเงินเราอาจพิจารณาไดว้่า
เขาก าลงัคน้หาหรือได้รับ Equity เจา้ของบา้นจะเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์น ในท านองเดียวกนั
บริษทัต่างๆ ตอ้งลงทุนในการพฒันาตรายี่ห้อข้ึนมาจากส่ือสารท่ียงัยืนเก่ียวกบัคุณภาพของบริษทั 
คุณค่าจึงเพิ่มข้ึน Brand Equity เป็นทรัพยสิ์นท่ีถึงมีตวัตนท่ีพิจารณาไดถึ้ง 5 มิติ  
 คุณค่าในทรรศนะขององคก์รท่ีเป็นเจา้ของตราและลูกคา้ มีดงัน้ี 
  1)  ทรรศนะของธุรกิจท่ีมีต่อคุณค่าตรา (A Firm-based Perspective on Brand 
Equity) จะมุ่งท่ีการกระตุน้ความคุ้มค่าของตราไปยงัผูมี้ส่วนเสียต่างๆ การเพิ่มคุณค่า (Value or 
Equity) ให้กบัตราจะช่วยให้เกิดผลในเชิงบวกดงัน้ี ท าให้ส่วนครองตลาดสูงข้ึน เพิ่มความภกัดีต่อ
ตรา  สามารถตั้งราคาท่ีสูงข้ึนได ้ท าให้เกิดรายได ้และน าไปสู่ก าไร ดงัสมการ Shimp (2010 อา้งถึง
ใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) 
 
 
  
 
 
  2)  ทรรศนะของลูกคา้ท่ีมีคุณค่าตรา (A Customer-based Perspective on Brand 
Equity) ทรรศนะของลูกค้าทั้ งลูกค้าท่ีเป็นธุรกิจและลูกค้าท่ีเป็นผูบ้ริโภค คุณค่าตราเกิดจาก
ความคุน้เคย  ความทรงจ าท่ีดี  และความผูกพนัท่ีมีต่อตราใดตราหน่ึง กล่าวคือ ความคุน้เคยและ
ความทรงจ าในลักษณะของความชอบท่ีเรียกว่า  ความเก่ียวพนั (Associations) จะช่วยให้ผูบ้ริโภค
เกิดความคิดและความรู้สึกท่ีเช่ือมโยงกับตรา ทั้ งน้ีผู ้บริโภคจะต้องมีความรู้ในตรา (Brand 
Knowledge) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน    =   รายไดใ้หม่ – รายไดเ้ดิม                                                                                                                                   

รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน   =    (ปริมาณใหม่ x ราคาใหม่ )  -  (ปริมาณเดิม x ราคาเดิม) 
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ภาพที ่2.6  แสดงถึงโครงร่างงานคุณค่าตราโดยถือเกณฑลู์กคา้ (Customer-brand Equity  

 Framework) 
แหล่งทีม่า:  Shimp (2010 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555). 
 

ส่วนท่ีไม่สัมพนัธ์กบั
ผลิตภณัฑ ์(Non- 

Product Related) เช่น 
ราคา บรรจุภณัฑ ์

ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้

ส่วนท่ีสัมพนัธ์กบั
ผลิตภณัฑ ์(Product 

Related) เช่น สี ขนาด 
การออกแบบ ลกัษณะ 

หนา้ท่ี 

(Functional) 

สัญลกัษณ์ 

(Symbolic) 

ประสบการณ์ 

(Experiential) 

ผลประโยชน์ 

(Benefits) 

การ
ประเมินผล 

โดยรวม 

(ทศันคติ) 

[Overall 
Evaluation 
(Attitude)] 

ชนิดของความเช่ือมโยง

กบัตรา (Types of Brand 

Associations) 

ความชอบ จุดแขง็ และ
ความเป็นเอกลกัษณ์ของ 

ความเช่ือมโยงกบัตรา 

 (Favorability, Strengths, 
and Uniqueness of 

Brand Associations) 

คุณสมบติั 

(Attributes) 

การจ าตราได ้(Brand Recognition) 

การระลึกถึงตรา (Brand Recall) 

ความรู้ในตรา  

(Brand  Knowledge) 

ภาพลกัษณ์ตรา 

 (Brand Image) 

การรู้จกัตรา 

(Brand Awareness) 
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 จากภาพท่ี 2.6 แสดงให้เห็นวา่คุณค่าตราเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้ในตราใดตราหน่ึง 
ผูบ้ริโภคจะตอ้งรู้จกัตรา (Brand Awareness) อนัน าไปสู่ การจ าตราได ้(Brand Recognition) การ
ระลึกถึงตรา (Brand Recall) นอกจากน้ีความรู้ในตราจะท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ตรา (Brand Image) ซ่ึง
จ าท าให้เกิดการเช่ือมโยงกับตรา (Brand Association) จะท าให้ผูบ้ริโภคมองเห็นคุณสมบัติ 
(Attributes) ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนท่ีไม่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ราคา บรรจุภัณฑ์ และ
ภาพลกัษณ์ ของผูใ้ช ้ และส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่  สี ขนาด การออกแบบ และลกัษณะ 
การเช่ือมโยง กบัตราจะน าไปสู่ผลประโยชน์ (Benefits) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลประโยชน์ตามหน้าท่ี
และผลประโยชน์ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ความเป็นสัญลกัษณ์และประสบการณ์   
 ประโยชน์ของการสร้างคุณค่าตรานั้น ช่วยให้ผูผ้ลิตตั้งราคาผลิตภณัฑ์ไดสู้งข้ึน ท าให้ก าไร
ขั้นตน้สูงข้ึน สร้างอ านาจการต่อรองให้กบัผูผ้ลิต เพิ่มพื้นท่ีบนชั้นวางภายในร้านคา้ปลีก ดึงดูดให้
ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือ และรักษาส่วนครองตลาด ขั้นตอนในการสร้างคุณค่าตรา มี 5 ขั้นตอน 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.7 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7  แสดงถึงขั้นตอนในการสร้างคุณค่าตรา (Steps in Building Brand Equity) 
แหล่งทีม่า:  จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2555. 

ขั้นที ่1  การวจิยัและวเิคราะห์ถึงส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัตรา 

ขั้นที ่2  การสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

ขั้นที ่3  การท าการตลาดเชิงรุก 

ขั้นที ่4  การบูรณาการส่ือเก่าและส่ือใหม ่

ขั้นที ่5  การสร้างความเหนือกวา่ทางการแข่งขนั 
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1)  การวิจัยและวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตรา การวิจัยและ
วิเคราะห์จะช่วยให้บริษทัมองเห็นส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทัซ่ึงสามารถใช้เป็นจุดขาย (Unique 
Selling Point) ท่ีท  าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
  2)  การสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากลูกคา้ในปัจจุบนัตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมี
นวตักรรมใหม่ๆ และตอ้งการเป็นคนกลุ่มแรกท่ีไดใ้ช ้ ดงันั้น  เม่ือวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์เขา้สู่ขั้น
เจริญเติบโต บริษทัต่างๆ จึงตอ้งปรับปรุงและสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ ออกมาแข่งขนัในตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง 
  3)  การท าการตลาดเชิงรุก บริษัทจ านวนมากท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตลอดเวลา รวมทั้งน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่และจดัแคมเปญใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง เพื่อ
สร้างและรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและส่วนครองตลาด 
  4)  การบูรณาการส่ือเก่าและส่ือใหม่ จากการส ารวจพบวา่ผูบ้ริโภคมกัจะไดรั้บข่าวสาร 
การโฆษณาจากแหล่งต่างๆ นกัการตลาดจึงตอ้งบูรณาการข่าวสารทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั ทั้งการส่ือสาร
รูปแบบเก่า เช่น โทรทศัน์ วิทยุ และนิตยสาร ขณะเดียวกนั ก็มองหาการส่ือสารแบบใหม่ๆ ผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างตราใหมี้ความแขง็แกร่ง 
  5)  การสร้างความเหนือกวา่ทางการแข่งขนั ความเหนือกวา่ทางการแข่งขนัอาจเกิดข้ึน
ในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง หรือในประเภทผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึง หรือในตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง 
ดว้ยการท าใหต้ราเป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นใดดา้นหน่ึง รวมถึงการท าสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ผา่นการ
ส่ือสารการตลาด 
 วธีิการสร้างคุณค่าตรา (How Brand Equity is Leveraged) การสร้างคุณค่าตราจะท าให้
บริษทัสามารถขายสินคา้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงนกัการตลาดสามารถน ากลยทุธ์ต่างๆ มาใชเ้พื่อสร้างคุณค่า
ตราไดด้งัน้ี คือ การสร้างคุณค่าตราโดยการขยายการจดัจ าหน่าย  (Broadening Distribution) เป็น
การสร้างคุณค่าตราดว้ยการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหห้ลากหลายมากข้ึน การสร้างคุณค่าตรา
โดยการขยายตรา (Brand  Extensions) เป็นการสร้างคุณค่าตราดว้ยการเพิ่มผลิตภณัฑช์นิดใหม่ หรือ
เพิ่มสายผลิตภณัฑใ์หม่โดยใชช่ื้อตราเดิม การสร้างคุณค่าตราโดยการใชต้ราร่วม (Co-branding) เป็น
การสร้างคุณค่าและความแข็งแกร่งใหก้บัตราดว้ยการใชช่ื้อตรา 2 ตรา ท่ีมีช่ือเสียงร่วมกนั การสร้าง
คุณค่าตราโดยการใหส้ัมปทาน (Brand Licensing) เป็นการใหอี้กบริษทัหน่ึงใชคุ้ณค่าตราของตน
ตามเง่ือนไขในสัญญา โดยท่ีตนไดผ้ลประโยชน์จากการให้สัมปทานตรา Duncan (2008 อา้งถึงใน  
จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) 
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 การกระตุน้คุณค่าตรา (Enhancing Brand Equity) สามารถท าได ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1)  การกระตุน้คุณค่าตราโดยการให้ตราพูดดว้ยตวัเอง (Enhancing Equity by Having a 
Brand Speak for Itself) ภายหลงัการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ของตรา ผูบ้ริโภคจะเกิดประสบการณ์จาก
การใชซ่ึ้งจะน าไปสู่ความรู้ในตรา ความพอใจหรือไม่พอใจต่อตรานั้น ความชอบ ความผกูพนัดา้น
อารมณ์ การซ้ือ และการซ้ือซ ้ า Shimp (2010 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ     
เสรีรัตน์, 2555) กล่าวคือ ประสบการณ์จากการใชจ้ะช่วยใหผู้บ้ริโภคมองเห็นคุณค่าภายในตรานั้นๆ 
 2)  การกระตุน้คุณค่าตราโดยการสร้างข่าวสารท่ีจูงใจ (Enhancing Equity by Creating 
Appealing  Messages) เป็นการสร้างความเช่ือมโยงกบัตราในเชิงบวกผา่นการส่ือสารการตลาดดว้ย
วธีิการมุ่งท่ีข่าวสาร 
 3)  การกระตุน้คุณค่าตราโดยวิธีการขยายความครอบคลุมของตรา (Enhancing Equity Via 
Leveraging) เป็นการสร้างความเช่ือมโยงกับตราเพื่อให้เกิดคุณค่าตราและความผูกพนัเชิงบวก 
Shimp (2010 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2555) การสร้างความ
เช่ือมโยงกบัตราจะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (1)   การขยายความครอบคลุมของตราท่ี เ ช่ือมโยงจากตราอ่ืนๆ ( Leveraging 
Associations from Other Band) เป็นการท่ีบริษทัขยายความครอบคลุมให้กบัตราใหม่ จากการ
เช่ือมโยงกบัตราเดิมท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
  (2)  ก ารขย ายความครอบคลุมของตรา ท่ี เ ช่ื อมโยงจาก บุคคล  ( Leveraging     
Associations from People) ตราสามารถสร้างการเช่ือมโยงกบับุคคลด้วยการใช้ผูรั้บรองในการ
ส่ือสาร  ตวัอย่างเช่น ร้านอาหารต่างๆ มีการอา้งอิงผูรั้บรองจากรายการโทรทศัน์หรือบุคคลต่างๆ 
หรือการสร้างอ านาจจากพนกังานท่ีมีวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
  (3)   การขยายความครอบคลุมของตรา ท่ี เ ช่ือมโยงจาก ส่ิงต่างๆ  (Leveraging 
Associations from Things) การจดักิจกรรมหรืองานจดัการเฉลิมฉลอง  การจดักิจกรรมนนัทนาการ 
ดนตรี กีฬาต่างๆ ถือเป็นการเช่ือมโยงตรากบักิจกรรม หรือส่ิงของ เช่น การรณรงค์ให้คนร่วมกนั
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 
  (4)   การขยายความครอบคลุมของตรา ท่ี เ ช่ือมโยงจากสถานท่ี  (Leveraging 
Associations from Places) สินคา้ต่างๆ จะมีการระบุแหล่งผลิตและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นท่ี
รู้จกั น่าเช่ือถือ  มีการรับรู้ดา้นคุณภาพ  และมีช่ือเสียงท่ีดี ในการส่ือสาร เช่น นาฬิกาตอ้งผลิตจาก
ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ เคร่ืองหนงัจากอิตาลี และผลไมจ้ากประเทศไทย เป็นตน้  
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 2.3.6  กลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy) 
 เม่ือมีการตดัสินใจเก่ียวกบักลยุทธ์ตราสินคา้ ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งตดัสินใจก็คือบริษทัจะมีการ
ตราสินคา้หรือไม่ ดงัท่ีทราบกนัวา่ผลิตภณัฑท่ี์เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัและแข่งขนั การท่ีจะตรา
สินคา้จะยากล าบาก ตวัอยา่งเช่น วตัถุดิบเช่นพืชไร่ทางเกษตร เคมี ถ่านหิน เหล่าน้ี ต่างเป็นส่ิงท่ีไม่
ง่ายในการตั้งตราสินคา้ ดงัเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในการตดัสินใจท่ีตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์นั้น
บริษทัจะมีหลายเหตุผลท่ีน าไปใช ้โดยท่ีนิยมกนัก็จะมีอยูส่ี่กลยุทธ์ ไดแ้ก่ การขยายสายผลิตภณัฑ ์
(Line Extensions) การขยายตราสินคา้ (Brand Extensions) หลายตราสินคา้ (Multibands) และตรา
สินคา้ใหม่ (New Brands) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 
 

ประเภทผลติภัณฑ์ (Product Category) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.8  แสดงกลยทุธ์ตราสินคา้ 
แหล่งทีม่า:  รณชยั  ตนัตระกลู, 2550.  

 
  1)  การขยายสายผลิตภณัฑ ์(Line Extensions) 
  คือ การท่ีช่ือตราผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาดไดมี้การขยายรูปใหม่ ขนาดใหม่ หรือ
รสชาติ  กล่ินสี ใหม่ เรามกัจะเห็นสินค้าอุปโภคบริโภคจะใช้กลยุทธ์น้ีไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสีฟัน 
ผงซักฟอก แชมพู และอ่ืนๆ  การท่ีผูผ้ลิตหรือเจา้ของผลิตภณัฑ์ประสงค์จะแนะน าผลิตภณัฑ์ให้
รูปแบบท่ีแปลกใหม่ ก็เพื่อท่ีจะน าเสนอส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เช่น ขนาดเล็กเพื่อการพกพาสะดวก 
รสชาติท่ีแปลกใหม่หรือเพิ่มส่วนประกอบท่ีสร้างคุณค่าเพิ่มใหผ้ลิตภณัฑ์ (ยาสีฟันสมุทรผสมฟลูโอ
ไรด์ฯ) เหล่าน้ี หรืออีกเหตุผลหน่ึงอนัเน่ืองมาจากก าลงัการผลิตไม่เต็มก าลงั จ  าเป็นตอ้งขยายสาย

การขยายสายผลิตภณัฑ์ 

(Line Extension) 

การขยายตราสินคา้ 

(Brand Extension) 

หลายตราสินคา้ 

(Multibrands) 

ตราสินคา้ใหม่ 

(New Brands) 

มีอยูปั่จจุบนั  ใหม่ 

มีอยูปั่จจุบนั  

ใหม่ 

ช่ือตราสินค้า 
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ผลิตภณัฑ์เพื่อท าให้ก าลงัการผลิตสามารถท าไดเ้ต็มก าลงั ใชเ้ป็นกลยุทธ์การแยง่พื้นท่ีวางขาย และ
สร้างอ านาจต่อรองกบัตวักลางจ าหน่ายจะเป็นเหตุผลหน่ึงในการขยายสายผลิตภณัฑ ์
  2)  การขยายตราสินคา้ (Brand Extensions) 
  คือ การเพิ่มผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ใชช่ื้อตราสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม หรืออีกนยัหน่ึงก็คือช่ือ
ตราสินคา้ท่ีมีอยูใ่นตลาดนั้นน ามาใช้กบัผลิตภณัฑ์ใหม่หรือสายผลิตภณัฑ์ใหม่ มีกลยุทธ์การขยาย
ตราสินคา้มีจุดดีหลายประเภทดงัเช่นเป็นการครอบครองส่วนครองตลาด (Market Share) ได้
กวา้งขวางยิ่งกว่าการมีตราสินคา้เดียวและการท่ีตราสินคา้เป็นท่ียอมรับในตลาดมากยิ่งข้ึน จะช่วย
ใหบ้ริษทัสามารถน าผลิตภณัฑป์ระเภทใหม่สู่ตลาดไดง่้ายข้ึนและเป็นท่ีรู้จกัยอมรับไดเ้ร็วข้ึน 
  3)  การขยายหลายตราสินคา้ (Multibrands) 
  บริษทัมกัจะแนะน าตราสินคา้เพิ่มข้ึนในประเภทท่ีมีอยู่เดิม เป็นกลยุทธ์ท่ีผูข้ายได้
พฒันาตราสินคา้มากกว่าสองตราข้ึนไปแต่เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั การมีหลายตราส าหรับ
สินค้าประเภทเดียวกันนั้นความได้เปรียบประการหน่ึงเป็นการเข้าไปยึดพื้นท่ีจัดวางสินค้าท่ี
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั หรือสามารถการเขา้ไปครองตลาดตามส่วนตลาด (Market Segment) 
  4)  ตราสินคา้ใหม่ (New Brands) 
  เป็นการน าผลิตภณัฑใ์หม่และช่ือตราสินคา้ใหม่สู่ตลาดจุดดีของกลยุทธ์น้ีประการ
แรกคือบริษทัอาจสร้างช่ือตราสินคา้ใหม่ส าหรับประเภทใหม่ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถใชช่ื้อตราสินคา้
ท่ีมีอยูน่ ามาใชไ้ด ้ประการท่ีสองนั้นบริษทัอาจเช่ือวา่อิทธิพลช่ือตราสินคา้ท่ีมีอยูน่ั้นก าลงัเส่ือมลงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีช่ือตราสินคา้ใหม่ และประการสุดทา้ย ก็คือบริษทัอาจจะได้ช่ือตราสินคา้
ใหม่จากการเขา้ไปครอบครองหรือยดึครองกิจการ 
  การท่ีมีตราสินคา้มากหลากหลายอยูแ่ลว้และเม่ือตอ้งแนะน าช่ือตราสินคา้ใหม่ก็จะ
สามารถท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนหรือท าให้ตอ้งใชบุ้คลากรเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์ช่ือใหม่ยอ่มตอ้งมี
งบประมาณค่าใชจ่้ายในการพฒันา ผลิต และการส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มข้ึน อีกประการหน่ึงก็คือ
ปริมาณรายการเพิ่มข้ึนท าใหก้ารจดัจ าหน่ายยากล าบาก ร้านคา้หรือตวักลางต่างไม่ชอบท่ีจะมีสินคา้
ยี่ห้อใหม่เพิ่มมากข้ึน เพราะพื้นท่ีในการจดัวางจ ากดัในขณะเดียวกันจะท าให้เกิดสินค้าคงคลัง
เพิ่มข้ึน ตน้ทุนการด าเนินการเพิ่มข้ึน ความร่วมมือจากตวักลางส าหรับผลิตภณัฑ์ช่ือตราใหม่ยอ่มมี
นอ้ยลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทัท่ีไม่มีอ านาจต่อรองมกัจะไดรั้บการปฏิเสธจากตวักลางในการช่วย
วางจ าหน่าย 
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 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสร้างตราสินค้าในด้านต่างๆ แล้ว  ผูว้ิจ ัยได้เห็นถึง
ความส าคญัของการสร้างตราสินคา้วา่ไม่ไดเ้ป็นเพียงการสร้างช่ือสินคา้เท่านั้น การสร้างตราสินคา้
เป็นการสร้างการรับรู้  สร้างภาพลกัษณ์ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
ทั้งน้ีแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้นบัวา่มีความส าคญักบัตราสินคา้ต่างๆ ในปัจจุบนั เน่ืองจาก
มีสินคา้ประเภทเดียวกนัหรือสินคา้ใกล้เคียงกนัมากของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั หลายราย มีคู่
แข่งขนัของตราสินคา้มีมากข้ึน และสินคา้เหล่านั้นก็เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งบริษทั แลค
ตาซอย จ ากัด ต้องสร้างตราสินค้าให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยอาศยัการ
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือต่างๆ เช่น ส่ือบุคคล ส่ือสารมวลชน ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือกิจกรรม ยอ่มสามารถสร้างตราสินคา้ให้เกิดจากการรับรู้ข่าวสาร
ในดา้นต่างๆ ดงันั้นบริษทัจะตอ้งสร้างการรับรู้ รวมถึงการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัตราสินคา้ของตน
ใหก้บัผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ รวมถึงการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัตราสินคา้ 
และจึงน ามาซ่ึงเกิดความพอใจในข่าวสารนั้นๆ ตามมา จนมีความคุน้เคยต่อตราสินคา้แลว้ ก็จะท า
ใหต้ราสินคา้อยูใ่นใจ จนเกิดเป็นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะมา
ใชสิ้นคา้หรือบริการซ ้ า อีกทั้งยงัเกิดการบอกต่อถึงขอ้ดีของตราสินคา้ และสร้างให้เกิดเครือข่ายของ
ความภกัดีในตราสินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความประสบความส าเร็จให้กบัธุรกิจขององค์กร และ
น ามาซ่ึงการเป็นผูน้ าตราสินคา้ท่ีอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ในตลาดสินคา้หรือบริการประเภทเดียวกนัได ้
 

2.4  แนวคดิการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication)   
 

2.4.1  ความหมายของการส่ือสารการตลาด 
 Kotler  (2003) ปรมาจารยด์า้นการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดก้ล่าววา่  การส่ือสาร
การตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการเพื่อท่ีจะส่ือสารและส่งเสริมสินคา้
และบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  อันประกอบไปด้วย  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง 
 Fill  (1999) ไดก้ล่าวว่า การส่ือสารการตลาด เป็นกระบวนการทางจดัการขององคก์รใน
การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Delozier (1976 as cited in Fill, 1999) กล่าววา่ การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการ 
น าเสนอกลุ่มของส่ิงกระตุน้ต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภคโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดการตอบสนองท่ีพึง
ปรารถนา  ตลอดจนรวมไปถึงการส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ  ท่ีน าเสนอข่าวสารขององคก์ร  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารท่ีไดรั้บนั้น 
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 สุวฒันา  วงษก์ะพนัธ์ (2531) กล่าววา่ การส่ือสารการตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดในอนัท่ีจะส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ สร้างการยอมรับระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค  
โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจนั้น 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา และอรทยั  เลิศวรรณวิทย ์ (2550) ได้
กล่าววา่ การส่ือสารการตลาดเป็นกิจกรรมท่ีจะส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั เพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจ
ให้เกิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ  ตลอดจนเพื่อสร้างทศันคติและภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกบั
บริษทัและผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 ปรีชา  ศรีศกัด์ิหิรัญ (2554) ไดก้ล่าวว่า การส่ือสารการตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับต่อธุรกิจจากผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้
ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามความตอ้งการของธุรกิจ 
 ธิติพฒัน์  เอ่ียมนิรันดร์ (2554 อา้งถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555)  ไดก้ล่าววา่ การส่ือสาร
การตลาด หมายถึง  กระบวนการส่ือสารอย่างผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อส่ือความหมายภายใตแ้นวคิดเดียวกนัของกิจกรรมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริโภคแสดงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 จากค านิยามขา้งตน้จะพบว่า การส่ือสารการตลาด มิได้จ  ากดัเฉพาะอยู่กบัรูปแบบการ
ส่ือสารรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเท่านั้น  แต่หมายถึงการส่ือสารรูปแบบต่างๆ  ท่ีสามารถส่ือสาร
ขอ้มูลข่าวสารจากองคก์รไปยงักลุ่มเป้าหมายได ้ รูปแบบหรือเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดท่ี
นิยมใชก้นัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations)  การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการใชพ้นกังานขาย 
(Personal Selling) (Kotler, 2003) ซ่ึงอาจเรียกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเหล่าน้ีวา่ “ส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด” (Promotion Mix)  โดยมีลกัษณะส าคญัท่ีสามารถสรุปได ้ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  สรุปลกัษณะส าคญัของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดพื้นฐาน 5 ประเภท 
 

ลกัษณะทีส่ าคัญ 
การ

โฆษณา 

การ
ส่งเสริม 
การขาย 

การ 
ประชาสัม-

พนัธ์ 

การขาย 
โดยใช้ 
พนักงาน 

การ 
ตลาด 
ทางตรง 

1. ความสามารถด้านการ
ส่ือสาร 
- ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี จ ะ ส่ ง
ข่าวสารเป็นรายบุคคล 
- ความสามารถท่ีจะเขา้ถึง    
ผูรั้บสารเป็นจ านวนมาก 
- ระดบัของการมีปฏิสัมพนัธ์ 
- ความน่าเช่ือถือของข่าวสาร 
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2. ตน้ทุน 
- ตน้ทุนรวม 
- ตน้ทุนเฉล่ียต่อคน 
- ความสูญเสีย 
- ปริมาณการลงทุน 
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3. การควบคุม 
- ความสามารถท่ีจะเลือก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
- ความยืดหยุ่นในการปรับ
เน้ือหา 
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แหล่งทีม่า:  Fill, 1999.  
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2.4.2  บทบาทของการส่ือสารการตลาด 
 การส่ือสารการตลาดนบัว่ามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนั  เน่ืองจากธุรกิจต่างๆ มี
การแข่งขันกันสูงมาก แต่ละธุรกิจต่างพยายามท่ีจะใช้การส่ือสารการตลาด (Marketing 
Communication) ในการส่ือสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ของตนเองไปสู่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผูเ้ขียนขอสรุปบทบาทของการส่ือสารการตลาดได ้7 ประการ ดงัน้ี (Fill, 1999; 
Shimp, 2000) 

1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสินคา้และบริการ 
2) เพื่อย  ้าเตือนความทรงจ ากบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
3) เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายทราบ 
4) เพื่อโนม้นา้วใจใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบสนองในแนวทางท่ีองคก์รตอ้งการ 
5) เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หรือองค์กรให้เกิดข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภค

เป้าหมาย 
6) เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการขององคก์ร 
7) เพื่อท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าหรือสร้างความภกัดีในสินคา้และบริการของ

องคก์ร 
จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่บทบาทของการส่ือสารการตลาดนั้นมีหลายประการ ไม่วา่

จะเป็นเพียงการบอกให้ทราบ การสร้างความแตกต่างระหว่างตราสินคา้ การย  ้าเตือนความทรงจ า
ของผูบ้ริโภค การสร้างทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ การโนม้น้าวใจ ตลอดจนไปถึงการกระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ซ่ึงยอ่มจะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดไดใ้น
ท่ีสุดนัน่เอง 
 

2.4.3  กระบวนการส่ือสารการตลาด 
 การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะของกระบวนการ
ของการส่ือสารใน 4 องคป์ระกอบหลกัคือ ผูส่้งสาร (Source/Sender) สาร (Message) ส่ือ (Channel) 
และผูรั้บสาร (Receiver) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 
 
 
 
 

 



 
 

49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.9  กระบวนการส่ือสาร 
แหล่งทีม่า:  Shimp, 2000.  
 

 จากภาพท่ี 2.9 กระบวนการส่ือสารการตลาดจะเร่ิมตน้จากการท่ีผูส่้งสาร (Source) ท าการ
เขา้รหสั (Encoding) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเราจะน าเอาความคิดแปลออกมาให้อยูใ่นรูปของสัญลกัษณ์ท่ี
ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจได ้ ซ่ึงกระบวนการเขา้รหสัน้ีเองจะน าไปสู่สาร (Message)  ท่ีจะส่งออกไป 
ซ่ึงเม่ือสารถูกส่งออกไปผ่านส่ือ (Media/Channel) ซ่ึงหมายถึงช่องทางท่ีน าพาสารนั้นไปถึงผูรั้บ
สารแลว้  ผูรั้บสาร (Receiver) ก็จะท าการถอดรหสั (Decoding) ซ่ึงเป็นการตีความหมายของสารใน
รูปของความคิดหรือการรับรู้ท่ีมีต่อข่าวสารนั้น  หลังจากนั้นผูรั้บสารจะส่งปฏิกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) มายงัผูส่้งสารไดเ้ป็นกระบวนการในลกัษณะแบบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในกระบวนการ
ส่ือสารอาจเกิดอุปสรรคหรือส่ิงรบกวน (Noise) ข้ึนไดใ้นทุกองค์ประกอบทั้งจากตวัผูส่้งสาร ตวั
สาร ส่ือ และผูรั้บสาร เช่น ผูส่้งสารไม่มีทกัษะการส่ือสาร สารนั้นเขา้ใจยาก ส่ือท่ีใช้ไม่สามารถ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมาย หรือผูรั้บสารไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีท าการส่ือสาร เป็นตน้  ดงันั้นในการ
ส่ือสารแต่ละคร้ัง   ผูท่ี้ท  าการส่ือสารจ าเป็นท่ีจะตอ้งพยายามลดอุปสรรคของการส่ือสารให้น้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  เพื่อให้การส่ือสารนั้นเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากกระบวนการการ
ส่ือสารในขา้งตน้  สามารถน ามาประยุกต์เป็นแบบจ าลองแสดงกระบวนของการส่ือสารการตลาด
ได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 

ผูส่้งสาร 

(เขา้รหสัสาร) 

ข่าวสาร ช่องทางการ 

ส่ือสาร 

ผูรั้บสาร 

(ถอดรหสัสาร) 

อุปสรรค 

ปฏิกิริยา 

ตอบกลบั 
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ภาพที ่2.10  กระบวนการส่ือสารการตลาด 
แหล่งทีม่า:  นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555. 
 
 จากภาพท่ี 2.10 เม่ือมาพิจารณาถึงกระบวนการของการส่ือสารการตลาดโดยอิง  ตาม
องค์ประกอบของการส่ือสารขา้งตน้   สามารถอธิบายไดว้่าจุดเร่ิมตน้ของการส่ือสารการตลาดจะ
เกิดข้ึนท่ีองค์กรผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะท าการส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด  อาทิเช่น  ขอ้มูล
ของตราสินคา้ท่ีเพิ่งเปิดใหม่   ขอ้มูลของตราสินคา้ท่ีจดัรายการส่งเสริมการขาย   หรือขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ เป็นตน้ โดยส่งผ่านทางส่ือต่างๆ  อนัไดแ้ก่ โทรทศัน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต  เป็นตน้  หรือหากมองในระดบัท่ีกวา้งข้ึน  ค  าวา่ส่ืออาจหมาย
รวมถึงเคร่ืองมือการส่ือสารตลาดรูปแบบต่างๆ ก็ได้  เช่น การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง  การใชพ้นกังานขาย การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดออนไลน์ 
และการเป็นผูส้นบัสนุน เป็นตน้  โดยส่งผา่นไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายซ่ึงถือเป็นผูรั้บสารของ
กระบวนการส่ือสารในคร้ังน้ี  และเม่ือผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรั้บข่าวสารทางการตลาดแลว้  ก็จะส่ง
ปฏิกิริยาตอบกลบัมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ เช่น การซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้และบริการ
นั้น  การเกิดทศันคติชอบหรือไม่ชอบตราสินคา้นั้น หรือการเกิดภาพลกัษณ์ในจิตใจท่ีอาจเป็นไปได้
ทั้งทางบวกหรือทางลบต่อตราสินคา้ของผูผ้ลิต  เป็นตน้  ทั้งน้ีในระหวา่งกระบวนการก าลงัด าเนิน
อยู่นั้น  อาจเกิดส่ิงรบกวนหรือุปสรรคของการส่ือสารการตลาดข้ึนได้ในทุกองค์ประกอบ เช่น 

ผูผ้ลิตสินคา้และ 

บริการ 

ข่าวสารทาง 

การตลาด 

ส่ือต่างๆ ผูบ้ริโภค 

เป้าหมาย 

ส่ิงรบกวน 

การตอบสนองของ

ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
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ผูผ้ลิตสินคา้และบริการไม่มีความรู้ในการส่ือสารการตลาด  ข่าวสารทางการตลาดมีความไม่ชดัเจน  
คลุมเครือ  ส่ือท่ีใช้ไม่เขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมายหรือการท่ีผูบ้ริโภคเป้าหมายขาดทกัษะในการ
แปลความหมายข่าวสารทางการตลาดท่ีผูผ้ลิตสินค้าและบริการส่งมา  ท าให้ตีความข่าวสาร
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ ดงันั้น นกัส่ือสารการตลาดจ าเป็น
ท่ีจะต้องตรวจสอบและประเมินส่ิงรบกวนเหล่าน้ีอยู่อย่างสม ่าเสมอ   เพื่อท่ีจะได้จดัการแก้ไข
อุปสรรคเหล่าน้ีให้ลดน้อยลงและหายไปในท่ีสุด  เพื่อให้การส่ือสารการตลาดขององค์กรผูผ้ลิต
สินคา้และบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 2.4.4   กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารทางการตลาด 
 บริษทัด าเนินการส่ือสารทางการตลาดตามแผนการตลาดโดยนึกถึงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารทางการตลาดมี 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายภายนอก และ
กลุ่มเป้าหมายภายใน 
 กลุ่มเป้าหมายภายนอกส าหรับการส่ือสารทางการตลาดเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่นอกบริษทัซ่ึง
ได้แก่ ลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน ผูอ้าจเป็นลูกค้าเราในอนาคต คู่แข่ง พ่อค้าคนกลาง และ
หน่วยงานของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 โดยท าการส่ือสารทางการตลาดกบับุคคลเหล่าน้ี แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกนั เช่น ถา้เป็นผูท่ี้
เคยเป็นลูกคา้เราก็อาจใชก้ารโฆษณาและไปรษณียท์างตรง ถา้เป็นลูกคา้ปัจจุบนัก็อาจใชก้ารโฆษณา 
การให้ขอ้มูลใหม่ ๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ และแจกเอกสารวิธีการใช้สินค้า ถ้าเป็นผูบ้ริโภคท่ีอาจ
กลายเป็นลูกคา้เรา บริษทัก็อาจใชก้ารโฆษณาการจดัแสดงสินคา้ ณ จุดซ้ือ การขายโดยบุคคล เป็น
ตน้ ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือกระทรวง
แรงงานและกลุ่มคุม้ครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เอ็นจีโอ บริษทัก็อาจตอ้งใชก้ารประชาสัมพนัธ์
เพื่อแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทัของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 กลุ่มเป้าหมายภายในส าหรับการส่ือสารทางการตลาดเป็นบุคคลท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร
ซ่ึงอาจเป็นบุคคลน้ี ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ 
 บุคคลเหล่าน้ีตอ้งการทราบวา่บริษทัมีนโยบายทางการตลาดอยา่งไรเม่ือน าเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่หรือยกเลิกผลิตภณัฑ์เก่า การส่ือสารทางการตลาดสามารถยกระดบัขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานของพนกังาน ถา้พนกังานรู้สึกวา่บริษทัของตนเป็นผูน้ าในธุรกิจและน าเสนอนวตักรรมออก
สู่ทอ้งตลาดตลอดเวลา ก็จะท าให้พนกังานรู้สึกกระตือรือร้น ตอ้งการความกา้วหนา้ รู้สึกผกูพนักบั
บริษทั และกล่าวถึงบริษทัในทางบวก นอกจากน้ี แผนกต่างๆ ภายในบริษทัอาจมีการส่ือสาร
ระหว่างกนั เช่น แผนกวิจยัและแผนการผลิตอาจให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์แก่แผนกการตลาด
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เพื่อให้แผนการตลาดน าไปวางแผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์นั้น หรือในทางกลบักนั แผนก
การตลาดอาจให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภคแก่แผนการการผลิตเพื่อน าไปปรับปรุงการผลิตเพื่อให้ได้
สินค้าท่ีตลาดต้องการ อีกทั้งบริษทัอาจส่ือสารกับผูถื้อหุ้นเพื่อท าให้มัน่ใจว่าการตดัสินใจทาง
การตลาดของบริษทัจะเป็นผลดีต่อธุรกิจ ซ่ึงเม่ือเกิดความมัน่ใจ ก็อาจแนะน าให้บุคคลอ่ืนมาซ้ือหุ้น
ของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารภายในหรือภายนอก ก็ลว้นเป็นการส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไปถูกคน
โดยใชแ้หล่งก าเนิดสารท่ีน่าเช่ือถือในช่วงจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม  
  

2.4.5  ความสัมพนัธ์กบัศาสตร์สาขาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
การส่ือสารการตลาดนบัวา่เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัศาสตร์

สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีราย 
ละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1)  ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารการตลาดกบัการตลาด 
 การส่ือสารการตลาดถือเป็นกิจกรรม   หรือเป็นส่วนประกอบส าคญัของการตลาด   
ในฐานะท่ีเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีในการถ่ายทอดข่าวสารทางการตลาดไปสู่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคท่ี์นกัการตลาดตั้งไว ้  ดงันั้นการส่ือสารการตลาดกบัการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีใกลชิ้ด
กนัอยา่งมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 2.11 
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ภาพที ่2.11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดกบัการตลาด 
แหล่งทีม่า:  นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555. 
  

จากภาพท่ี 2.11 การตลาดจะประกอบไปดว้ยแผนการด าเนินงานใน 4 ดา้น ซ่ึงนิยมเรียกวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4 P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Products) ซ่ึงหมายรวม 
ถึง ลกัษณะ รูปแบบ สไตล์ ช่ือตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และการให้บริการ ราคา (Price) ซ่ึงหมายรวม 
ถึง การก าหนดราคา ส่วนลด ส่วนยอมให้ ระยะเวลาการช าระเงิน และเง่ือนไขการให้เครดิต ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) ซ่ึงหมายรวมถึง สถานท่ีจัดจ าหน่าย การขนส่ง ความครอบคลุม 
ช่องทางการกระจายสินคา้ และการควบคุมสินคา้คงเหลือ และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ซ่ึงหมายรวมถึงการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่างๆ เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภค
เป้าหมาย อนัไดแ้ก่ การโฆษณา การใช้พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และ

การตลาด (Marketing) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 

 

ผลิตภณัฑ์ 

(Product) 

 

ราคา 

(Price) 

 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Place) 

 

การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

 
การส่ือสารการตลาด 

(Marketing Communications) 

 
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

(Target Consumer) 
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การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้ นหากมองในเชิงของหน้า ท่ีการท างานในฝ่ายการตลาด  
(Functional Views)  การส่ือสารการตลาดสามารถมีความหมายเดียวกบัการส่งเสริมการตลาดได ้แต่
หากมองในเชิงของระบบ (Systematic Views) การส่ือสารการตลาดจะมีความหมายท่ีกวา้งกวา่การ
ส่งเสริมการตลาด โดยจะหมายรวมถึงผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่ายเข้าไปด้วย 
เพราะผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่ายก็สามารถส่ือสารขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด
ไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดด้้วยเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น การใช้สีด าในผลิตภณัฑ์ อาจบ่งบอก
ข่าวสารท่ีแสดงถึงความรู้สึกลึกลบั มีเสน่ห์ น่าคน้หา การตั้งราคาสูงอาจบ่งบอกข่าวสารว่าเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีหรือการวางจ าหน่ายสินคา้ในห้างสรรพสินค้าท่ีหรูหรา ย่อมบ่งบอกถึง
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายระดบับน เป็นตน้ และเพื่อให้ผูอ่้านไดเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจในการตลาดมากยิ่งข้ึน ผูเ้ขียนขอน าเสนอความหมาย ปรัชญาและแนวคิดการ
ด าเนินงานทางการตลาด ตลอดจนหลกัส่วนประสมทางการตลาด  
  2)  ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

  การส่ือสารการตลาดนับว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในฐานะท่ีนัก
ส่ือสารการตลาดจะตอ้งท าความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นพื้นฐาน  เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบ
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประเด็นส าคัญท่ีนักส่ือสารการตลาดต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้คือพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคคืออะไร  ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัใดบา้ง  และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น
มีขั้นตอนอยา่งไร 
  3)  ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารการตลาดกบัสังคมและเศรษฐกิจ  

  การส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัสังคม  ในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการส่ือสาร
ในสังคม  เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสารของสินคา้และบริการ  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
แจง้ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวทางสังคม  ตลอดจนเฝ้าระวงัภยัต่างๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมให้
คนในสังคมไดรั้บทราบและเตรียมตวัหาทางป้องกนัแกไ้ข  ตลอดจนยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ส่ือสารรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชากรให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนา  
อยา่งเช่น  การน าการส่ือสารการตลาดมาใชก้ารตลาดเพื่อสังคมเพื่อรณรงคล์ดพฤติกรรมเส่ียงทาง
สุขภาพในดา้นต่างๆ  เป็นตน้  นอกจากน้ี เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเอง เช่น ช้ืนงานโฆษณา  
การจดันิทรรศการ  หรือการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ  ยงัถือเป็นงานศิลปะอนัเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้น
ให้เห็นวฒันธรรมของสังคมไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ  ในส่วนของความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจนั้น  เรา
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า  การส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  ใน
เบ้ืองตน้ เม่ือผูผ้ลิตสินคา้และบริการไดท้  าการส่ือสารการตลาดในสินคา้และบริการของตนออกไป  
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ก็จะท าใหผู้บ้ริโภครู้จกั สนใจ และเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นมากยิง่ข้ึน  เม่ือมีการซ้ือสินคา้มาก
ข้ึน  ก็ส่งผลให้มีการผลิตสินคา้เพิ่มมากข้ึน  ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลิตก็ลดลง  เน่ืองจากเกิด
ความช านาญและการประหยดัจากการผลิตขนานใหญ่ (Economy of Scale)  ส่งผลให้ตน้ทุนของ
สินคา้และบริการลดลง  และธุรกิจก็จะมีการวา่จา้งแรงงานเพิ่มข้ึน  ท าให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตวั 
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมดียิ่งข้ึน  นอกจากน้ีการส่ือสารการตลาดยงัสามารถเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัสินคา้และบริการ  โดยช่วยขยายตลาด และขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถช่วยป้องกนัคู่แข่งขนัเขา้
มาในตลาดไดอ้ยา่งดียิง่  ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่การส่ือสารการตลาดนบัวา่มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตเพิ่มสูงข้ึนนัน่เอง 
  

2.4.6  การวางแผนการส่ือสารการตลาด 
ความหมายของการวางแผนการส่ือสารการตลาด 

 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  านิยามของการวางแผนการส่ือสารการตลาดไว ้อาทิ 
 G. E. Belch and M. A. Belch (2004) ไดก้ล่าววา่ การวางแผนการส่ือสารการตลาด เป็น
กระบวนการท่ีแสดงถึงกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดทั้งหมดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์ การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์ กลวิธีต่างๆ  ตลอดจนการประเมินผล
แผนการส่ือสารการตลาด 
 ปรีชา  ศกัด์ิหิรัญ และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2554) ไดก้ล่าวว่า การวางแผนการส่ือสาร
การตลาดเป็นกระบวนการต่อเน่ืองในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด  อนัน ามาซ่ึงการบรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาด 
 Kitchen (1999  as cited in G. E. Belch and M. A. Belch, 2004) ไดก้ล่าววา่  การวางแผน
การส่ือสารการตลาด คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกระบวนการทางความคิดและการปฏิบติั  
ซ่ึงแสดงให้เห็นชุดของขั้นตอนต่างๆ  ตั้งแต่การวางเป้าหมาย การวิเคราะห์ การประเมิน การเลือก 
และการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นระยะยาวขององคก์ร 
 Fill (1999)  ได้กล่าวว่า การวางแผนการส่ือสารการตลาดจะเป็นกระบวนการของการ
วิเคราะห์บริบทแวดล้อม การก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมการตลาด การก าหนดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด การก าหนดส่วนประสมการส่ือสารการตลาด การด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้ และการก าหนดวธีิการประเมินผลการควบคุมแผนการส่ือสารการตลาด 
 Duncan (2008 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) ไดก้ล่าว
วา่ การวางแผนการส่ือสารการตลาด เป็นชุดของข่าวสารการส่ือสารการตลาดท่ีสอดคลอ้งภายใต้
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แนวคิดเดียวกนั ภายในระยะเวลาหน่ึงท่ีก าหนดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการส่ือสารการตลาด
ท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีแผนการส่ือสารการตลาดควรด าเนินการในลกัษณะของการวางแผนจากฐานศูนย ์
(Zero-based Planning)  ซ่ึงเป็นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ต่างๆ  บนพื้นฐานของเง่ือนไข
และสภาวะแวดลอ้ม ณ ปัจจุบนัเป็นหลกัในการพิจารณา 
 จากความหมายของนกัวิชาการต่างๆ  ขา้งตน้ ผูเ้ขียนขอสรุปไวว้า่ การวางแผนการส่ือสาร
การตลาด หมายถึง กระบวนการในการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการส่ือสารการตลาด ซ่ึงจะ
เร่ิมตั้งแต่การวเิคราะห์สถานการณ์ การก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย การก าหนดวตัถุประสงค ์การ
ก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด  การก าหนดงบประมาณและระยะเวลา  และการก าหนดแนว
ทางการประเมินผลแผนการส่ือสารการตลาด ทั้งน้ี  ควรยึดหลกัการวางแผนจากฐานศูนย ์(Zero-
based Planning)  ซ่ึงเป็นการวางแผนแบบพื้นฐานของเง่ือนไขของสภาวะแวดลอ้ม ณ ปัจจุบนัเป็น
หลกัในการพิจารณา  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้

ระดบัของการวางแผนการส่ือสารการตลาดในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรจะ
ประกอบไปด้วยแผนทั้งส้ิน 4 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่ ระดับวิสัยทัศน์และพนัธกิจ (Vision and 
Mission) ระดบัแผนธุรกิจ (Company Business Plan) ระดบัแผนการตลาด (Marketing Plan)  และ
ระดบัแผนการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Plan) Duncan (2008 อา้งถึงใน           
จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1)  ระดบัท่ี 1 วิสัยทศัน์และพนัธกิจ (Vision  and  Mission) การวางแผนขององคก์รจะ
เร่ิมตน้จากการก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission)  วสิัยทศัน์ของบริษทัเปรียบเสมือน
เป้าหมายในระยะยาวว่าบริษทัต้องการจะเติบโตไปในทิศทางใด  ส่วนพนัธกิจก็เปรียบเสมือน
บทบาทหนา้ท่ีหรือภารกิจหลกัในปัจจุบนัของบริษทัท่ีจะท าให้บริษทัสามารถเติบโตไปในทิศทาง
ใด  ส่วนพนัธกิจก็เปรียบเสมือนบทบาทหน้าท่ีหรือภารกิจหลกัในปัจจุบนัของบริษทัท่ีจะท าให้
บริษทัสามารถเติบโตไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวไ้ด ้ วิสัยทศัน์และพนัธกิจ
จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีคอยช้ีวา่องคก์รควรจะเดินไปในทิศใด อย่างไร มีเป้าหมายเพื่ออะไร  อนั
จะท าให้องค์กรไม่หลงทาง ดงันั้นวิสัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission)  จึงเป็นแผนแม่บท
หลกัส าคญัขององค์กร ซ่ึงถือเป็นแผนระดบับนสุดท่ีแผนต่างๆ ขององค์กรจะตอ้งสอดคล้องกบั
แผนแม่บทหลกัน้ี 
  2)  ระดบัท่ี 2 แผนธุรกิจของบริษทั (Company Business Plan) การวางแผนในระดบัน้ี
ถือเป็นแผนการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีจะก าหนดว่าธุรกิจนั้นจะมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมอย่างไร 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจในระดบัท่ี 1 ขา้งตน้ท่ีไดก้ าหนดไว ้แผนในส่วนน้ีจะเป็น
ส่วนท่ีบ่งบอกถึงวตัถุประสงคท์างการเงินของบริษทั และกลยุทธ์ในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น 
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และเม่ือแผนธุรกิจไดถู้กก าหนดข้ึน ส่วนของการผลิต ส่วนของการเงิน ส่วนของการปฏิบติัการ  
ส่วนของงานทรัพยากรบุคคล และส่วนของการตลาดก็จะตอ้งพฒันาแผนงานในส่วนของตนเอง
ข้ึนมาเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมแผนธุรกิจใหป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้
  3)  ระดบัท่ี 3 แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนงานในระดบัน้ีถือเป็นแผนงานใน
ระดบัแผนก  ท่ีแต่ละแผนกจะตอ้งมีการก าหนดวิธีการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ท่ีตั้งไวใ้นระดบัท่ี 2 แผนการตลาดจะประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงทั้ งส่ีด้านจะต้องมีความสัมพนัธ์และ
สนบัสนุนสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ โดยควรมีองคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่  การวิเคราะห์สถานการณ์
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร วตัถุประสงคท์างการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และ
วธีิการประเมินผลแผนการตลาด (G. E. Belch and M. A. Belch, 2004) 
  4)  ระดบัท่ี 4 แผนการส่ือสารการตลาด (Marketing Communications Plan)  แผนงาน
ในระดบัน้ีจะเป็นแผนงานย่อยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนการตลาด  แผนการส่ือสารการตลาดน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
เพื่อมุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายตอบสนองตามวตัถุประสงค์การส่ือสารการตลาดท่ีพึงปรารถนา  
ดว้ยเหตุน้ีแผนการส่ือสารการตลาดจึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการตลาด  แผนธุรกิจและวิสัยทศัน์
และพนัธกิจขององคก์ร 
 ทั้งน้ี การวางแผนในแต่ละระดบัของการก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรส่วนใหญ่มกัเป็นการ
ก าหนดในลกัษณะจากบนลงล่าง (Top-down Approach) กล่าวคือมกัจะเร่ิมตน้มาจากแผนแม่บท
ใหญ่ในระดบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจ จากนั้นจะถูกถ่ายทอดลงมายงัแผนในระดบัแผนธุรกิจ แผนการ
ตลาด และแผนการส่ือสารการตลาด ตามล าดบัขั้นตอน  ซ่ึงการด าเนินงานตามล าดบัขั้นตอนน้ีจะท า
ให้แผนการส่ือสารการตลาดช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี Fill  (1999)  ไดเ้สนอกรอบการวางแผนการส่ือสารการตลาด (The Marketing  
Communication Planning Framework (MCPF)) เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจมาก กล่าวคือ การวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดจะเร่ิมตน้จากการวเิคราะห์บริบทแวดลอ้ม (Context Analysis) ซ่ึงไดแ้ก่ บริบททาง
ธุรกิจ  บริษทัของลูกคา้  บริบทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  บริบทขององค์กร และบริบทดา้นสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทั้ งในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี จากนั้นก็ท าการก าหนด
เป้าหมายการส่งเสริมการตลาด (Promotional Goals) ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากเป้าหมายขององคก์รเป้า 
หมายทางการตลาด และเป้าหมายของการส่ือสารซ่ึงจะตอ้งประสานสอดคล้องกนั จากนั้นจึงมา
ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotional Strategy)  ทั้งกลยุทธ์ดึง (Pull) ซ่ึงมุ่งส่ือสารไป
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ยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย กลยุทธ์ผลกั (Push)  ซ่ึงมุ่งส่ือสารไปยงัร้านคา้ปลีกและผูจ้ดัจ  าหน่าย และกล
ยุทธ์โครงร่าง (Profile)  ซ่ึงมุ่งส่ือสารไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) ได้แก่ 
ชุมชน พนกังานในองคก์ร หน่วยงานภาครัฐ และส่ือมวลชน เป็นตน้ จากนั้นจึงท าการก าหนดส่วน
ประสมการส่ือสารการตลาดหรือเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่างๆ ร่วมกัน (Coordinated 
Communication Mix) โดยการก าหนดตารางการด าเนินงาน (Scheduling)  และการใช้ทรัพยากร 
(Resources)  เช่น งบประมาณ และระยะเวลาของการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารต่างๆ  จากนั้นก็
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้(Implement)  และท าการก าหนดวธีิการประเมินผลและการควบคุม
แผนการส่ือสารการตลาด ซ่ึงในขั้นน้ี อาจถูกส่งยงับริษทัตวัแทน (Agencies) เพื่อท าการวิจยัตลาด 
(Marketing Research)  ต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.12  แนวทางการวางแผนการส่ือสารการตลาดตามหลกั “SOSTAC” 
แหล่งทีม่า:  Smith, Berry and Pulford (1997 as cited in Fill,  1999).   
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 จากกรอบในการวางแผนการส่ือสารการตลาดของนกัวิชาการต่างๆ ท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้
สรุปกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 1)  การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Situation Analysis) 2)  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Determining Target Group) 3)  การก าหนด
วตัถุประสงค์การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications Objective) 4)  การก าหนด
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (Marketing Communications Tools) 5)  การก าหนดงบประมาณและ
ระยะเวลา (Budgeting and Timing) และ 6)  การประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึง
รายละเอียดของแผนตามองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.13  กรอบการวางแผนการส่ือสารการตลาด 
แหล่งทีม่า:  Fill, 1999. 
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 1)  การวเิคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) 
 การวิเคราะห์สถานการณ์นับเป็นองค์ประกอบแรกของแผนการส่ือสารการตลาด นัก
ส่ือสารการตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เขา้ใจในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ี
เกิดข้ึนกบัสินคา้และบริการวา่เป็นอยา่งไรและมีปัญหาท่ีส าคญัอะไรบา้ง ซ่ึงนบัวา่เป็นการวางแผน
จากฐานศูนยอ์ยา่งแทจ้ริง (Zero-Based Planning)  เคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ท่ีนกัส่ือสารการตลาดมกัจะ
นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  
โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threat)   ของสินค้าและบริการ ซ่ึงเ รียกว่า “SWOT 
Analysis”  โดยอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน 
(Weakness)  ถือเป็นการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรว่าองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อน
อะไรบา้ง เช่น การพิจารณาทั้งในเร่ืองของบุคลากร การจดัการผลิตภณัฑ์ ฐานะทางการเงินของ
องคก์ร  ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ช่ือเสียงขององค์กร  และก าลงัการผลิตสินคา้ขององคก์ร  เป็น
ต้น  ส่วนท่ีสองคือ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threat)  ถือเป็นการ
พิจารณาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนและเป็นปัจจยั
เหน่ียวร้ังการเติบโตขององคก์ร  ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่ การด าเนินงานของคู่แข่ง สภาพเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาด  วฒันธรรม และแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
เป็นตน้  ซ่ึงเม่ือเราท าการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง 4 ดา้น ดงักล่าว เราก็จะเขา้ใจสภาพของปัญหาท่ี
ก าลงัเกิดข้ึน  ณ ปัจจุบนัขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีนกัส่ือสารการตลาดยงัสามารถท าการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในประเด็นอ่ืนๆ  ได้อีกเพิ่มเติมได้แก่ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product 
Analysis)  การวิเคราะห์คู่แข่งขนั (Competitive Analysis)  และการวิเคราะห์สภาพตลาด (Market 
Condition Analysis)  เป็นตน้ 
 2)  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการส่ือสารการตลาด 
 ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารการตลาดนั้น  นักส่ือสารการตลาดสามารถ
ด าเนินการใน 3 ขั้นตอนต่อไปน้ี คือ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลือกตลาด
เป้าหมาย (Market Targeting) และการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Market Positioning) ซ่ึงมกันิยม
เรียกกระบวนการดงักล่าววา่ “STP Marketing” ดงัแสดงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 (1)  การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
  ในขั้นตอนแรกนักส่ือสารการตลาดจะต้องแบ่งผูบ้ริโภคในตลาดของสินค้าและ
บริการออกเป็นกลุ่มย่อยตามเกณฑ์ต่างๆ โดยอาจเลือกใช้เกณฑ์ทางลักษณะประชากร 
(Demographic Segmentation) เกณฑ์ทางดา้นภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เกณฑ์ทาง 
ลกัษณะจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) เกณฑ์ทางสังคมและวฒันธรรม (Socio-cultural 
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Segmentation) และเกณฑ์ทางพฤติกรรม (Behavioral Segmentation)  ซ่ึงในทางปฏิบติัมกันิยมใช้
หลายเกณฑ์ในการแบ่งเพื่อให้ได้กลุ่มต่างๆ  ท่ีมีความละเอียดเพียงพอท่ีจะสามารถเลือก
กลุ่มเป้าหมายออกมาไดอ้ย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพในการวางแผนส่ือโฆษณาในล าดบัต่อไป  
ดงัแสดงเกณฑแ์ละตวัอยา่งของตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาด ต่อไปน้ี 
 ก)  เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation)  ได้แก่ พื้นท่ี ภูมิอากาศ 
ความเจริญ และจ านวนประชากร 
 ข)  เกณฑ์ทางลกัษณะประชากร (Demographic Segmentation) ได้แก่ อายุ เพศ 
(ชาย,หญิง) รายได้ อาชีพ (แม่บา้น, พนักงานบริษทัเอกชน, รับราชการ, ประกอบอาชีพอิสระ) 
การศึกษา (ต ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี) สถานภาพสมรส (โสด, แต่งงาน, 
หมา้ย, หยา่, แยก) ยคุของการเกิด (กลุ่ม Babyboomer, กลุ่ม Generation X, กลุ่ม Generation Y, กลุ่ม 
TWEENS ถึงปัจจุบนั) ขนาดครัวเรือน การพกัอาศยั เช้ือชาติ (ไทย, จีน, ตะวนัตก) และวงจรชีวิต
ครอบครัว (ก าลงัศึกษาอยู,่ เพิ่งแต่งงานใหม่และยงัไม่มีลูกแต่งงานและมีลูกยงัเล็ก, แต่งงานและลูก
ออกไปมีครอบครัวใหม่, คู่สมรสเสียชีวติและอยูโ่ดยล าพงั) 
 ค)  เกณฑ์ทางลกัษณะจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ 
(ร่างเริง, เก็บตวั, เรียบง่าย, ชอบผจญภยั) ความตอ้งการ (ความตอ้งการทางกายภาพ, ความตอ้งการ
ความปลอดภยั, ความตอ้งการทางสังคม, ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง, ความตอ้งการประสบ
ความส าเร็จสูงสุดในชีวิต) ค่านิยม (รักสุขภาพ, เน้นความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน)รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต (ชอบท่องเท่ียว, ชอบซ้ือของ, ชอบอยู่กบับา้น) ทศันคติ (เชิงบวก, เชิงลบ) VALS 
(Believers, Achievers, Experiencers, Makers, Strivers, Innovators, Thinker, Survivors) การรับรู้ 
(การรับรู้ความเส่ียงต ่า, การรับรู้ความเส่ียงปานกลาง, การรับรู้ความเส่ียงสูง) และความเก่ียวพนัใน
การเรียนรู้ (ความเก่ียวพนัในการเรียนรู้ (ความเก่ียวพนัสูง, ความเก่ียวพนัต ่า) 
 ง)  เกณฑ์ทางสังคมและวฒันธรรม (Socio-cultural Segmentation) ไดแ้ก่ ชนชั้น
ทางสังคม (สูง, ปานกลาง, ต ่า) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (A, B, C, D, E) และวฒันธรรม 
(ไทย, จีน, เกาหลี, ตะวนัตก) 
 จ)  เกณฑ์ทางพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) ไดแ้ก่ ปริมาณการใช ้(มาก, 
ปานกลาง, น้อย) สถานภาพผูใ้ช้ (ผูใ้ช้ประจ า, ผูใ้ช้บางคร้ัง, ผูท่ี้ไม่เคยใช้เลย)วตัถุประสงค์/
ประโยชน์ในการใช้ (ใชเ้พื่อการบนัเทิง, ใชเ้พื่อการท างาน) โอกาสในการใช ้(ใชใ้นโอกาสส าคญั, 
ใช้ในชีวิตประจ าวนั) และสถานท่ีท่ีซ้ือ (ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่, ร้านคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิม, ห้างสรรพสินคา้และตลาดนดั) ความภกัดีในตราสินคา้ (มาก, ปานกลางและนอ้ย) และการ
รู้จกัและความตั้งใจท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ ์(มาก, ปานกลางและนอ้ย) 
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 (2)  การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) ล าดบัต่อมา นกัส่ือสารการตลาดจะ
ท าการเลือกตลาดเป้าหมายตามท่ีไดแ้บ่งไวใ้นขั้นแรก ในการเลือกตลาดเป้าหมายนั้น  ควรเลือก
ตลาดเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสารมากท่ีสุด  ซ่ึงนกัการตลาดสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได ้
3 วธีิดงัน้ี 
 ก)  การตลาดแบบไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) กล่าว คือ บริษทัจะไม่
ท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหน่ึง แต่จะมองว่าตลาดทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมี
ลกัษณะไม่แตกต่างกนั  โดยบริษทัจะท าการส่ือสารข่าวสารการส่ือสารการตลาดของสินคา้และ
บริการไปยงัตลาดรวมทั้งหมด  วิธีน้ีนับว่าเป็นการมองตลาดท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  
เน่ืองจากในความเป็นจริง ตลาดมิได้มีพฤติกรรมหรือความตอ้งการท่ีเหมือนกนัทั้งหมด  แต่จะ
แตกต่างกนัตามลกัษณะต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ีการเลือกตลาดเป้าหมายในลกัษณะน้ีจึงเป็นท่ีไม่นิยมใชใ้น
ปัจจุบนั 
 ข)  การตลาดแบบแตกต่าง (Differentiated Marketing) ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
วิธีน้ีจะเหมาะสมกับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีตราสินค้าหลายชนิดท่ีดูแล โดยจะนิยมเลือก หลาย
กลุ่มเป้าหมายตามตราสินค้าแต่ละชนิด และแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนัไปเพื่อให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ตวัอย่างเช่นบริษทั Unilever มีตรา
สินคา้ท่ีดูแลจ านวนมาก เช่น PONDS, SUNSILK, KNORP เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละตราสินคา้ไม่
สามารถท่ีจะเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกนัได ้ดงันั้นในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายจึงตอ้งก าหนด
แตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละตราสินคา้ 
 ค)  การตลาดแบบเจาะ (Concentrated Marketing) การเลือกตลาดวิธีน้ีจะเป็นการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีอาจจะมาจาก
บริษทัมีตราสินคา้เดียวท่ีขายอยูใ่นตลาด  หรืออาจเน่ืองมาจากบริษทัมีความรู้ความช านาญในตลาด
ส่วนน้ีเป็นอย่างดี  หรืออาจเป็นเจา้ตลาดแต่เพียงผูเ้ดียวก็ได ้ ท าให้มีความรู้ท่ีจะออกแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อตลาดกลุ่มน้ีได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี มีหลักส าคญัในการเลือกตลาด
เป้าหมาย 4 ประการ ไดแ้ก่ ตอ้งสามารถระบุได ้(Identifiable) โดยสามารถระบุลกัษณะของความ
ร่วมกันของกลุ่มท่ีเลือกได้  มีขนาดท่ีใหญ่เพียงพอ (Sufficient) กลุ่มท่ีเลือกไม่ควรมีขนาดเล็ก
จนเกินไปอาจจะท าใหก้ารท ากิจกรรมทางการตลาดเกิดความไม่คุม้ค่า มีความคงทน (Stable) กลุ่มท่ี
เลือกน่าท่ีจะด ารงอยูอ่ยา่งค่อนขา้งคงทนถาวร หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึน และ สามารถเขา้ถึงได ้
(Accessible) กลุ่มท่ีเลือกควรสามารถเขา้ถึงไดท้ั้งในดา้นของสินคา้และบริการ และในดา้นของส่ือท่ี
จะเข้าถึงเพื่อการการส่ือสารข้อมูลของผลิตภณัฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Schiffman and 
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Kanuk, 2000) และในการเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละตราสินคา้นั้นนกัส่ือสารการตลาดควรท าการ
เลือกจากเกณฑต่์างๆ ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนท่ีสุด 
 (3)  การก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ในขั้นสุดท้ายน้ีคือ  การก าหนด
ต าแหน่งครองใจซ่ึงหมายถึงการก าหนดจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการจะน าเสนอวา่จะเนน้จุดเด่น
ตรงจุดใดให้เขา้ไปอยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภค  เพื่อให้การส่ือสารโฆษณานั้นมีความเด่นชดัในจิตใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ตวัอยา่งเช่น เม่ือผูบ้ริโภคนึกถึงรถยนต ์Volvo ทุก
คนก็จะนึกถึงความปลอดภยั เป็นตน้  การเลือกกลยุทธ์ในการวางต าแหน่งครองใจสามารถเลือกใช้
ไดห้ลายวิธี เช่น ดา้นคุณภาพ (Positioning by Quality) ดา้นราคา (Positioning by Price) ดา้น
คุณลกัษณะทางกายภาพ (Positioning by Attribute) ด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Positioning by 
Brand Image) ดา้นประโยชน์ใช้สอย (Positioning by Benefit) ดา้นผูใ้ช้สินคา้ (Positioning by 
Users) ดา้นวิธีใชสิ้นคา้ (Positioning by Use/Application) ดา้นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินคา้ (Positioning Cultural Symbols) ดา้นคู่แข่งของสินคา้ (Positioning by Competitors) และ
ดา้นระดบัชั้นของสินคา้(Positioning by Product Class) เป็นตน้ โดยหลกัส าคญัของการวาง
ต าแหน่งครองใจ คือ นกัส่ือสารการตลาดควรก าหนดต าแหน่งครองใจท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากคู่
แข่งขนั (Differentiated) และไม่ควรมีต าแหน่งครองใจมากจนเกินไปเพราะอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความสับสนได ้ ดงัแสดงกระบวนการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารการตลาดของสินคา้และ
บริการทั้ง 3 ขั้นตอน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.14 
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ภาพที ่2.14  กระบวนการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารการตลาด 
แหล่งทีม่า:  O’ Guinn, Allen and Semenik (2006 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวชิชานนท ์และศิริวรรณ   
 เสรีรัตน์,  2555). 

 
 3)  การก าหนดวตัถุประสงคก์ารส่ือสารการตลาด (Marketing Communications Objective) 
 นกัส่ือสารการตลาดจะตอ้งท าการก าหนดวตัถุประสงค์การส่ือสารการตลาดออกมาว่ามี
เป้าหมายอยา่งไร ซ่ึงเป้าหมายน้ีควรจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการตลาด (Market Objective) 
ดว้ย แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีนกัส่ือสารการตลาดพึงตระหนกั คือวตัถุประสงค์การส่ือสารการตลาดนั้นมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากวตัถุประสงคท์างการตลาด กล่าวคือ วตัถุประสงคท์างการตลาดจะมีลกัษณะ
ท่ีเน้นในด้านยอดขาย (Sales-oriented) อตัราการเติบโตของยอดขายก าไรและส่วนครองตลาด
มากกวา่ ยกตวัอยา่งเช่น ตอ้งการเพิ่มยอดขายจากปีท่ีแลว้ 3% ภายในส้ินปีน้ีหรือตอ้งการเพิ่มส่วน
แบ่งตลาดจากเดิม 5% ภายในไตรมาสท่ีสาม เป็นตน้ แต่หากเป็นวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร
การตลาดจะเน้นท่ีเ ป้าหมายเชิงผลกระทบทางการส่ือสารท่ีมีต่อพฤติกรรมของผู ้รับสาร 
(Communications-oriented) มากกวา่ เช่น ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคเป้าหมาย 60% จดจ าตราสินคา้ได้
ภายใน 6 เดือน เป็นตน้ 
 4)  การก าหนดเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 
 ในการเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  ผูเ้ขียนขอเสนอกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการเลือก
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดโดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลยทุธ์ดงัน้ี (Fill, 1999) 

Market Segmentation 

(การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑแ์ละตวัแปรต่างๆ) 

Market Targeting 

(การเลือกส่วนตลาดท่ีมีศกัยภาพ) 

Market Positioning 

(การวางต าแหน่งครองใจของสินคา้ใหเ้ขา้ไปอยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภค) 
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 (1)  กลยทุธ์ดึง (Pull Strategy) 
 กลยทุธ์ดึงเป็นกลยุทธ์ท่ีผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะท าการส่ือสารมุ่งตรงไปยงัผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ยเพื่อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ  จากนั้นก็จะมาหาสินคา้และบริการ
จากผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก ตามล าดบั เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดในกลยุทธ์น้ีจึงสามารถใช้ได้
หลากหายเคร่ืองมือร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย หรือการตลาดเชิงกิจกรรม เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงโดยทัว่ไป
ผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะจดัสรรงบประมาณให้กับกลยุทธ์น้ีประมาณร้อยละ 50 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ดงัแสดงในภาพท่ี 2.15 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.15  กลยทุธ์ดึง 
แหล่งทีม่า:  Fill, 1999. 
  
 (2)  กลยทุธ์ผลกั (Push Strategy) 
 เป็นกลยทุธ์ท่ีผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะท าการส่ือสารมุ่งตรงไปยงัผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก  
ในการพยายามใหผู้ค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกดงักล่าวน าสินคา้และบริการของผูผ้ลิตเขา้ไปจ าหน่ายในร้าน  
หรือสนบัสนุนให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิต  เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดในกลยุทธ์น้ีมีหลาย
เคร่ืองมือ อาทิ การใช้การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade-oriented Sales Promotion) อนั
ไดแ้ก่ การให้ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) การให้ส่วนลดการคา้ (Trade Discount) การตกแต่ง
ร้าน (Store Displays) การแข่งขนัยอดขาย (Sales Contest) การใชก้ารโฆษณาร่วมกนั (Co-operative 
Advertising) หรือการให้ส่ิงจูงใจพิเศษต่างๆ (Special Offers) แก่พนกังานขายหรือคนกลาง เหล่าน้ี 
เป็นตน้ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะจดัสรรงบประมาณให้กบักลยุทธ์น้ีประมาณร้อยละ 
30 ของงบประมาณทั้งหมด ดงัแสดงในภาพท่ี 2.16 
 
 
 

ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค 
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ภาพที ่2.16  กลยทุธ์ผลกั 
แหล่งทีม่า:  Kotler, 2003.   
  
 (3)  กลยทุธ์โครงร่าง (Profile Strategy) 
 กลยุทธ์ น้ีเป็นกลยุทธ์ ท่ีผู ้ผลิตสินค้าและบริการจะท าการส่ือสารไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ขององค์กรท่ีไม่ใช่ลูกคา้และคนกลาง นัน่หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มพนกังานใน
องคก์ร (Employees) ผูบ้ริหาร (Executives) นกัลงทุน (Investors) ส่ือมวลชน (Mass Media) ชุมชน
ละแวกใกลเ้คียง (Community) หน่วยงานของรัฐ (Governmental Offices) องค์กรมหาชน (Non-
Governmental Organizations: NGO) และผูถื้อหุ้น (Stockholders) เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงอาจเรียกรวม 
กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี ว่ากลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders) เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดส าหรับกลยุทธ์น้ีมีหลายเคร่ืองมือ แต่โดยส่วนใหญ่มกัใชก้ารประชาสัมพนัธ์และการจดั
กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อมีเป้าหมายในการสร้างความเขา้ใจท่ีดี และภาพลกัษณ์ท่ี
ดีระหวา่งองคก์รกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะจดัสรรงบประมาณให้กบั
กลยทุธ์น้ีประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด และจะเหมาะสมกบัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีการ
ด าเนินงานอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนต่างๆ ได ้เช่นองคก์รรัฐวิสาหกิจหรือบริษทัเอกชนขนาด
ใหญ่ เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.17 
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ภาพที ่2.17  กลยทุธ์โครงร่าง 
แหล่งทีม่า:  Fill, 1999. 
 
 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดสรุปไดว้า่ หากเป็นกลยุทธ์ผลกั ซ่ึงจะเนน้การผลกัสินคา้
ไปท่ีคนกลาง  เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมจึงควรเนน้ไปท่ีการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
คนกลาง (Trade-oriented Sales Promotion) และการขายโดยใชพ้นกังานขาย ขณะท่ีหากเป็นกลยุทธ์
ดึง ซ่ึงจะเป็นการส่ือสารโดยตรงไปยงัผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมควรเนน้ไปท่ีการโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer-oriented Sales Promotion) 
มากกวา่ 
 การวดัประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาด 
 เม่ือมาพิจารณาในภาพรวมนั้น ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ (2546) ไดก้ล่าววา่ตอ้งบ่งช้ีท่ีส าคญั
ท่ีนักส่ือสารการตลาดสามารถน ามาใช้ในการประเมินได้มีทั้ งส้ิน 5 ตวัช้ีวดั ได้แก่ พฤติกรรม 
(Behavior) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริง อนัเป็นผลมาจากแผนการส่ือสารการตลาด การ
ผกูมดั (Commitment) ซ่ึงเป็นการแสดงออกภายนอกของผูบ้ริโภคเพื่อแสดงวา่มีความสนใจในตรา
สินค้าของนักส่ือสารการตลาดหรือกลุ่มของสินค้าทั่วไป  หรือกลุ่มของสินค้าท่ีเ ก่ียวข้อง 
ความสัมพนัธ์ (Relationship) ระหว่างผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้หรือสินคา้ เป็นการติดต่อสัมพนัธ์
ระหว่างผูผ้ลิตสินค้ากับผูบ้ริโภคกลุ่มต่างๆ ทัศนคติ (Attitude)  ซ่ึงเป็นการวดัความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้หรือสินคา้ และเครือข่ายความคิด (Network) อนัหมายถึงเครือข่ายทาง
ความคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้  ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีผูบ้ริโภคเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นความคิด

ผูผ้ลิต 

พนกังานในองคก์ร ชุมชนละแวกใกลเ้คียง 

ผูบ้ริหาร หน่วยงานของรัฐ 

นกัลงทุน องคก์รภาคเอกชน 

ส่ือมวลชน ผูถื้อหุน้ 
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เก่ียวกับสินค้า ตราสินค้า กลุ่มสินค้าไวใ้นความทรงจ าของตนเอง  โดยมีการจัดระบบอยู่ใน
โครงสร้างเครือข่ายความคิดท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้น 
 ขณะท่ี กนกพร ตนัติเสาวภาพ (2544 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ   
เสรีรัตน์, 2555) ได้กล่าวถึงการวดัประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานไว ้             
3 ประการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  กล่าวคือ
ประการแรก เป็นการตระหนกัรู้ (Awareness) อนัหมายรวมถึงการรู้จกั (Recognition) และการจดจ า
ได ้(Recall) ในตราสินคา้ ประการท่ีสอง เป็นทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ (Brand Attitude) 
และประการสุดท้าย เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ (Purchasing Behavior) ทั้ งน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lavidge  and Steiner (1961 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท์ และ       
ศิริวรรณ   เสรีรัตน์,  2555) ท่ีไดพ้ฒันาแบบจ าลองเพื่อการประเมินประสิทธิผลของการส่ือสารไว ้ 
โดยพิจารณาล าดบัผลกระทบทางการส่ือสารของผูบ้ริโภค (Hierarchy of Effects Model) ไว ้          
6 ขั้นตอนอนัไดแ้ก่ ขั้นของการรู้จกั (Awareness)  อนัหมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัตราสินคา้นั้น
วา่มีอยูใ่นตลาด ขั้นความรู้ (Knowledge)  อนัหมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้
วา่มีคุณสมบติัอยา่งไร  มีการจ าหน่ายท่ีใด มีประโยชน์อยา่งไร ขั้นความชอบ (Liking) ซ่ึงหมายถึง 
ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกในทางบวกและมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ขั้นความชอบท่ีเหนือวา่
ตราสินคา้อ่ืน (Preference) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคชอบสินคา้และบริการของเรามากกวา่คู่แข่ง และ
หากเขาจะซ้ือสินคา้ประเภทน้ี  เขาจะตอ้งนึกถึงตราสินคา้ของเราก่อนคู่แข่งเสมอ ขั้นความมัน่ใจ 
(Conviction) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือตราสินคา้ของ
เรา โดยผูบ้ริโภคจะเช่ือมัน่วา่การตดัสินใจซ้ือตราสินคา้ของเรานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง และขั้นสุดทา้ย
ขั้นการซ้ือสินคา้ (Purchase) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือตราสินคา้นั้น 
 ขณะท่ี Semenik (2002 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ   เสรีรัตน์,  2555)  
ไดเ้สนอแนวทางการวดัประสิทธิผลของแผนการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานในภาพรวมไว้
ดว้ยเช่นกนั  โดยไดเ้สนอตวัช้ีวดัการประเมินผลไว ้3 ประการ คือ การเปิดรับข่าวสารทางการตลาด
จากส่ือมวลชน (Media Exposure) ซ่ึงมิติน้ีจะเป็นการวดัการเปิดรับข่าวสารทางการตลาดของตรา
สินคา้จากส่ือมวลชนแบบดั้งเดิม (Traditional Media) ทุกประเภทอนั  ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร  ซ่ึงข่าวสารทางการตลาดในท่ีน้ีหมายรวมถึงข่าวสารทุกชนิดไม่ว่าจะ
เป็นสารโฆษณา  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  หรือรูปแบบในดา้นการส่งเสริมการขาย เช่น คูปอง 
การรับประกัน การน าเสนอส่วนลดพิเศษ หรือการวางตราสินค้าในรายการต่างๆ (Product 
Placement) เป็นตน้ การเปิดรับข่าวสารทางการตลาดจากส่ือบุคคล (Personal Contacts) และการ
เปิดรับข่าวสารทางการตลาดจากส่ืออ่ืนๆ ท่ีมิใช่ส่ือมวลชนและส่ือบุคคล (Contacts Points 
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Exposure) ขณะท่ี Shimp (2000) ได้กล่าวว่าแนวทางการวดัประสิทธิผลของแผนการส่ือสาร
การตลาดในภาพรวมนั้นสามารถวดัไดจ้าก 2 แนวทางคือ การวดัในดา้นยอดขาย (Sales Measures)  
และการวดัในดา้นการส่ือสาร (Communication Measures) ซ่ึงในมุมมองการวดัในดา้นการส่ือสาร
น้ี  นบัเป็นมุมมองท่ีเป็นนิยมใช้กนัในกลุ่มนกัโฆษณาเพื่อวดัประสิทธิผลของสารโฆษณาท่ีมีต่อ
ผูบ้ริโภค  อนัไดแ้ก่ การวดัการตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจในตราสินคา้ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ 
และความตั้งใจซ้ือในตราสินคา้ เป็นตน้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดในด้านต่างๆ แล้ว  ผูว้ิจยัได้เห็นถึง
ความส าคญัของการส่ือสารการตลาดท่ีมีความส าคญักบัตราสินคา้แลคตาซอย เน่ืองจากการท่ีบริษทั
แลคตาซอย จ ากดั สามารถเติบโตไดน้ั้น จะตอ้งท าการส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด  โดยส่งผา่น
ทางส่ือหรือเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ท่ีบริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดใ้ชไ้ปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย  และเม่ือผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรั้บข่าวสารทางการตลาดแลว้ เกิดการรับรู้ข่าวสาร
เกิดข้ึน ก็จะส่งปฏิกิริยาตอบกลบัมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ อนัไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาด และช่องทางทางการตลาด เป็นต้น รวมไปถังวิธีการวางแผนการส่ือสาร
การตลาด จะเร่ิมตั้งแต่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย การก าหนด
วตัถุประสงค ์ การก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด  การก าหนดงบประมาณและระยะเวลา  และ
การก าหนดแนวทางการประเมินผลแผนการส่ือสารการตลาดร่วมดว้ย ดงันั้นในการวางแผนการ
ส่ือสารการตลาด  นกัส่ือสารการตลาดจะตอ้งพิจารณาแผนทั้งในระดบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ระดบั
แผนธุรกิจ และระดับแผนการตลาด  และวางแผนการส่ือสารการตลาดให้สอดคล้องกับแผน
ดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีในระหวา่งกระบวนการก าลงัด าเนินอยูน่ั้น  อาจเกิดส่ิงรบกวนหรืออุปสรรคของ
การส่ือสารการตลาดข้ึนไดใ้นทุกองคป์ระกอบ  ดงันั้น นกัส่ือสารการตลาดของบริษทั แลคตาซอย 
จ ากดั จ  าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบและประเมินส่ิงรบกวนเหล่าน้ีอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อท่ีจะไดจ้ดัการ
แกไ้ขอุปสรรคเหล่าน้ีใหล้ดนอ้ยลงและหายไปในท่ีสุด  เพื่อใหก้ารส่ือสารการตลาดของบริษทั แลค
ตาซอย จ ากดั ผูผ้ลิตสินคา้และบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสาร (Information Perception) 
 

ในงานวิจยัน้ี การรับรู้ข่าวสาร คือ การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยจากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
กิจกรรม โดยการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยนั้น ผูบ้ริโภคตอ้ง
อาศยัทั้ง การแสวงหาข่าวสาร และการเปิดรับข่าวสาร ซ่ึงปัจจยัทั้ง 2 ประการดงักล่าวเป็นตวัช้ีวดัท่ี
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ส าคญัท่ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยไดอ้ย่างครบถว้น และมีความส าคญัมากในการสร้างความพึงพอใจ และน าไปสู่ความ
ตั้งใจซ้ือตราสินคา้ในท่ีสุด (กิรติ คเชนทวา, 2555) โดยทั้ง 2 ปัจจยัขา้งตน้สามารถจ าแนกความ
แตกต่างไดด้งัน้ี คือ 
 การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง การแสวงหาข่าวสารนั้นมีจุดประสงคเ์พื่อให้ตนเองมีความรู้
เพิ่มเติม รวมทั้งยงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงข่าวสารท่ีไดรั้บนั้นจะช่วยลด
ความไม่แน่ใจท่ีเก่ียวข้องกับความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และถ้าการได้รับ
ข่าวสารนั้นตรงกบัความคิดดั้งเดิมของตนแลว้ก็จะเป็นการสนบัสนุนทศันคติ หรือความเขา้ใจก่อน
หน้าน้ีให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มข้ึนมากข้ึนดว้ย (พีระ จิรโสภณ, 2546) ในกระบวนการส่ือสาร ซ่ึง
เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้
ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งไป หากผูรั้บสารสามารถเขา้ใจตรงกบัความหมายท่ีผูส่้ง
สารตอ้งการส่งไปถือวา่กระบวนการส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ 
 พีระ จิรโสภณ (2529) มีแนวความคิดวา่การส่ือสารนั้นควรเอาผูส่้งสารเป็นหลกั หรือผูรั้บ
สารเป็นหลกัไดมี้การโตแ้ยง้กนัมาตลอด แต่อยา่งไรก็ตามดว้ยสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนั
และมีความสลบัซบัซอ้นในการส่ือสาร ตลอดจนผูรั้บสารมีความรู้มากข้ึนและมีโอกาสเลือกมากข้ึน 
จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเอาผูรั้บสารเป็นหลกั คือ จะท าทุกอย่างให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บ
สาร ดงัท่ีพบในโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ หนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ หรือ
แม้แต่การพูดในท่ีชุมชนต่างๆ ท่ีพยายามจะส่งสารทุกอย่างเพื่อผูรั้บสาร ดังนั้นความต้องการ
ข่าวสารของผูรั้บสารมีดงัน้ี  
  1)  ความตอ้งการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน ซ่ึงผูรั้บสารจะเปิดรับข่าวสารท่ีมี
ความส าคญัต่อตนเอง  
  2)  ความตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของผูรั้บ
สาร ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือถือ และทศันคติของตนเอง 
  3)  ความตอ้งการข่าวสารท่ีสะดวกในการไดม้า คือ ผูรั้บสารจะเปิดรับข่าวสารท่ีให้
ประโยชน์และสอดคลอ้งกบัตนเองแลว้ ข่าวสารนั้นตอ้งไดม้าโดยสะดวก และง่าย หากการเปิดรับมี
ความยากล าบากผูรั้บสารไม่สามารถเปิดรับข่าวสารนั้นได ้
  4)  ความอยากรู้อยากเห็น ผู ้รับสารต้องการเปิดรับข่าวสารท่ีสามารถเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่ใหก้บัตนเอง 
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กาญจนา แกว้เทพ (2552) กล่าววา่ โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผูรั้บสารนั้นคนเรามี
ความตั้งใจท่ีจะแสวงหาข่าวสารเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง เช่น เพื่ออาชีพการงาน
เพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือเพื่อควบคุมสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการลงมือกระท า 

เม่ือมีความตงัใจท่ีแน่นอนดังกล่าว การเขา้ไปใช้ส่ือจึงมิใช่กิจกรรมท่ีกระท าไปตาม
ยถากรรมหรือไร้เป้าหมาย หากแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าประสงคท่ี์แน่นอน (Goal-oriented Activity) 

ในท่ามกลางสภาวะการแสวงหาข่าวสารของผูรั้บสารน้ี ส่ือมวลชนมิไดเ้ป็นทางเลือกเดียว
ของบุคคล หากทว่าเป็นเพียงตวัเลือกตวัหน่ึงในท่ามกลางตวัเลือกอ่ืนๆ และมีส่ือมวลชนคงตอ้ง
พบวา่แหล่งข่าวสารอ่ืนๆ มีฐานะเป็นคู่แข่งไปโดยปริยาย 

ส าหรับทิศทางท่ีบุคคลจะเลือกแสวงหาและใช้ส่ือประเภทใดนั้นจะเกิดจาความตอ้งการ
ของบุคคลนั้น จากนั้นความตอ้งการดงักล่าวก็จะถูกแปรมาเป็นแรงจูงใจ (Motivation) ทีผลกัดนัให้
บุคคลเคล่ือนไหวเขา้หาการใชส่ื้อประเภทต่างๆ 

ความตอ้งการแสวงหาข่าวสารนั้นเกิดมาจากความไม่รู้ หรือความไม่แน่ใจของปัจเจกบุคคล 
Atkin (n.d. อา้งถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546) กล่าวา่ การแสวงหาข่าวสารของปัจเจกบุคคลนั้นคือ
ความตอ้งการในการไดรั้บข่าวสารและความบนัเทิง การท่ีบุคคลจะแสวงหาข่าวสารยอ่มค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บจากข่าวสารนั้นดงัต่อไปน้ี 

  1)  ถา้ประโยชน์ท่ีไดรั้บมีค่ามากกวา่การลงทุนลงแรงแสวงหาข่าวสาร บุคคลยอ่ม
แสวงหาข่าวสารนั้น (Information Seeking) 

  2)  ถา้ประโยชน์จากข่าวสารท่ีจะไดรั้บมีนอ้ยกวา่การลงทุนในการเปิดรับข่าวสาร 
บุคคลก็จะเมินเฉยต่อข่าวสารนั้น (Information Ignoring) 

  3)  ถา้การเปิดรับข่าวสารนั้นก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ หรือความไม่แน่นนอน
บุคคลก็จะหลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสารนั้น (Information Avoidance) 

  4)  หรือการหลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสาร ท าใหบุ้คคลนั้นตอ้งลงทุนมากกวา่ในการ
ยอมเปิดรับข่าวสาร ก็จะยอมเปิดรับข่าวสารนั้นๆ แบบไม่เตม็ใจ (Information Yielding) 

การแสวงหาข่าวสารนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ตนเองมีความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งยงัเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงข่าวสารท่ีไดรั้บนั้นจะช่วยลดความไม่แน่ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Intrinsic Uncertainty) และถา้การไดรั้บข่าวสารนั้น
ตรงกบัความคิดดั้งเดิมของตนแลว้ก็จะเป็นการสนบัสนุนทศันคติ หรือความเขา้ใจก่อนหน้าน้ีให้มี
ความแขง็แกร่งเพิ่มข้ึนมากข้ึนดว้ย (พีระ จิรโสภณ, 2546) 

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยจากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือ
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ส่ิงพิมพ์ และส่ือกิจกรรม โดยมีรูปแบบของการน าเสนอผ่านการโฆษณาทางโทรทศัน์ สปอต
โฆษณาทางสถานีวทิย ุส่ืออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจดักิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เป็นตน้ 

เสถียร เชยประทบั (2525) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่งสาหรับกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตมนุษย์ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีต้องอาศยัการแลกเปล่ียนความรู้  ข่าวสารและ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ี เพื่อจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ จูงใจ หรือมีอิทธิพลต่อเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั การท่ีจะบรรลุส่ิงเหล่าน้ีไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสาร  

Cherry (1978 อา้งถึงใน สุมิตรา กรานเขียว, 2553) กล่าววา่ การส่ือสารของมนุษยเ์ป็นการ
กระท าร่วมกนั (An Act of Sharing) นัน่เอง การกระท าร่วมกนัน้ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั ซ่ึง
จะน าไปสู่การตดัสินใจและการกระท ากิจกรรมท่ีประสานสอดคลอ้งกนั  

ดงันั้นจากนิยามขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การเปิดรับ หมายถึง การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยบุคคลจะเลือกรับข่าวสารทั้งหมดหรือเลือกรับเพียง
บางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตนเอง  
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคได้รับเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภค เม่ือผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลในการ
ตดัสินใจ ความตอ้งการในขอ้มูลข่าวสารก็จะเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารจะ
เกิดโดยการเรียนรู้ ผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภคจะท าการเลือกโดยตัวเองว่าจะท าการส่ือสารตาม
ความรู้สึกหรือความตอ้งการ หรือเลือกท่ีจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างเขา้มาสู่ตวัผูบ้ริโภคเองทั้งหมด 
หรือเลือกท่ีจะรับเพียงบางส่วนเท่านั้น แรงผลกัดนัท่ีท าใหผู้รั้บสารหรือผูบ้ริโภคเลือกรับส่ือเกิดจาก
คุณสมบติัพื้นฐานของผูรั้บสารเอง คือ ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้
ตามทศันคติ และประสบการณ์เดิมของตน และองค์ประกอบทางด้านสังคม เช่น สภาพแวดลอ้ม 
สภาพทางครอบครัว วฒันธรรม ประเพณี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ การศึกษา 
ภูมิล าเนา เป็นตน้ 

องคป์ระกอบการรับข่าวสารของผูรั้บสาร  
Schramm (1973 อา้งถึงใน ชวรัตน์ เชิดชยั, 2527) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ใน

การรับข่าวสารของผูรั้บสาร ดงัน้ี  
   1)  ประสบการณ์ ผูรั้บข่าวสารจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัข่าวสาร วตัถุ ส่ิงของ 
ฯลฯ แตกต่างกนัออกไป ประสบการณ์จะท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั  

2)  การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด การประเมินสารประโยชน์จะช่วยให้ผูรั้บข่าวสารได้
เรียนรู้วา่ข่าวสารอยา่งหน่ึงมีประโยชน์แตกต่างไปจากข่าวสารอีกอยา่งหน่ึง 
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3)  ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั ธรรมชาติของมนุษยม์กัจะสนใจส่ิงท่ีตนไม่เคยเห็นมา
ก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่าง หรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

4)  การศึกษาและสถานภาพทางสังคม การศึกษาและสถานภาพทางสังคม นบัวา่ 
เป็นองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ในตวับุคคล และเป็นตวัช้ีพฤติกรรมการส่ือสารของ ผู้
นั้น การศึกษามีส่วนท าใหบุ้คคลมีความสามารถในการอ่าน และกระหายท่ีจะเพิ่มพูนสะสมดว้ยการ
แสวงหาความรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน  

5)  ความสามารถในการรับข่าวสาร สภาพร่างกายและสภาพจิตใจของบุคคล มี
ส่วน สัมพนัธ์กบัความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล ท าให้พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ต่างกนั  

6)  บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผูรั้บสารแต่ละคนเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
การเปิดรับข่าวสาร มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วใจ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร  

7)  อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บข่าวสารเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีทาให้ผูรั้บสาร
เขา้ใจความหมายของข่าวสารตรงกบัผูส่้งข่าวสาร หรืออาจนะเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจข่าวสาร
ได ้ 

8)  ทศันคติ ทศันคติของผูรั้บสารนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ เม่ือทศันคติ
เปล่ียนไป การรับข่าวสารของผูรั้บข่าวสารจะแตกต่างกนัไป  

Atkin and Garramon (1983 อา้งถึงใน สุมิตรา กรานเขียว, 2553) กล่าววา่ ในการเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคลนั้น แต่ละบุคคลมิไดรั้บข่าวสารทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มาสู่ตนทั้งหมด แต่บุคคลจะมี
การเปิดรับข่าวสารและเลือกรับรู้เพียงบางส่วนของข่าวสารท่ีบุคคลผูน้ั้นคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน 
สาเหตุท่ีท าให้บุคคลหน่ึงมีการเปิดรับส่ือนั้น เกิดลกัษณะพื้นฐานของผูรั้บข่าวสารในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี  

1)  องค์ประกอบดา้นจิตใจ มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะไม่ว่าปริมาณ
ข่าวสารจะมีอยูม่ากเพียงใด ถา้ผูรั้บไม่มีความสนใจและไม่อยากรับรู้ข่าวสารนั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ส่ือสารจะไม่เกิดข้ึนเลย  

2)  องคป์ระกอบทางสังคม สภาพแวดลอ้ม เช่น ครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา
วฒันธรรมประเพณี และลกัษณะของประชาชน เช่น เพศ อายุ ภูมิล าเนา การศึกษา และสถานภาพ
ทางสังคม ซ่ึงตอ้งวเิคราะห์วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารและผูรั้บสารวา่ตอ้งการอะไร 

จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบการรับข่าวสารของผูรั้บสารในแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั ผูรั้บข่าวสารบางคนจะเปิดรับข่าวสารเท่าท่ีตนเองมีความจ าเป็นหรือให้ความ 
ส าคญัเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีข้ึนอยูอ่งคป์ระกอบดา้นต่างๆ ของผูรั้บข่าวสารดว้ย 
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กระบวนการเลือกเปิดรับข่าสาร (Selective Process)  
 Klapper (1960) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบ 
เสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์อยา่งไรก็ตาม การส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อส่งผลทางกิจกรรมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ หรือกิจกรรมเพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยผ่านส่ือมวลชนนั้นเพื่อก่อให้เกิดผลท่ีตามมา คือ ผูรั้บ
สารเกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ มีความประทบัใจ อนัส่งผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวกของ
ผลิตภณัฑ ์ 
 ในสถานการณ์ส่ือสารแต่ละสถานการณ์ เราจะท าการเลือกวา่จะท าการส่ือสารอยา่งไรตาม
ความรู้สึกและตามความตอ้งการของเรา ในการส่ือสารนั้นการเลือกมี 4 ลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนัดงัน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 2538)  

1)  การเลือกรับหรือการเลือกใช ้(Selective Exposure) ในชีวติประจ าวนัมีโอกาสท่ี
จะรับสารจากแหล่งผูส่้งจ านวนมากมาย แต่เรามีความสามารถและเวลาท่ีจ ากดัท่ีจะรับสารจาก
แหล่งต่างๆ หรืออาจมีความพอใจ/ไม่พอใจ ต่อแหล่งผูส่้งสารแตกต่างกนัไป ดงันั้นจึงเลือกรับสาร
จากแหล่งผูส่้งท่ีเราพอใจเท่านั้น โดยปกติแลว้เราจะเลือกรับสารจากแหล่งท่ีเสนอความคิดและ
ทศันคติ สอดคลอ้งกบัความคิดและทศันคติของเรา  

2)  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากจะเลือกรับสารแลว้ ขั้น
ต่อมา ยงัเลือกให้ความสนใจต่อสารท่ีไดรั้บ โดยจะเลือกสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือ
เดิมของเรา และหลีกเล่ียงการรับสารท่ีขดัแยง้กบัทศันคติและความเช่ือของเรา  

3)  การเลือกรับรู้และเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
ผูรั้บสารจะเลือกรับรู้และตีความหมายตามความเขา้ใจและตามประสบการณ์ของตนเองเน่ืองจากแต่
ละคนมีประสบการณ์ต่างกนั ดงันั้น การรับรู้ และตีความหมายของคนในส่ิงเดียวกนัจึงแตกต่างกนั  

4)  การเลือกจดจ า (Selective Retention) ผูรั้บสารจะสามารถจดจ าเร่ืองท่ีสอด 
คลอ้ง หรือสนบัสนุนกบัความคิดเห็นของตนไดดี้กว่าเร่ืองท่ีขดัแยง้กบัความคิดเห็นของตนเอง 
ดงันั้น การเลือกจดจ าเน้ือหาสาระของสารท่ีเราไดรั้บจึงเท่ากบัเป็นการช่วยส่งเสริมให้ทศันคติหรือ
ความเช่ือเดิมของเรามีความมัน่คงยิง่ข้ึน และเปล่ียนแปลงไดย้ากข้ึน  

จากกระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสาร เพื่อให้เกิดการเลือกรับหรือเลือกใช ้ก่อให้เกิดความ
สนใจ และเกิดการรับรู้จนสามารถจดจ า ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ได ้ดงันั้นจากนิยามขา้งตน้ จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ การเปิดรับส่ือ คือการไดเ้ห็น ไดย้ิน หรือพบเห็นส่ือท่ีมีการส่ือสารออกมาผา่นเคร่ืองมือ
ต่างๆ เช่น ส่ือโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โฆษณาในโรงภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ของตรา
สินคา้แลคตาซอย เพื่อกระตุน้ใหผู้รั้บสารเกิดการรับรู้และจดจ า 
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การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคล
วา่ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเปิดรับ (Exposure)  คือการท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะรับเอาส่ิงเร้าเขา้มาโดยผา่น
ทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงเป็นการเลือกรับส่ิงเร้าบางตวัเท่านั้น เห็นไดว้่าพฤติกรรมการเปิดรับ
เป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู้ (Perception) เม่ือผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือแลว้ 
ก็จะท าการสนใจในตวัสาร และต่อมาจึงท าการตีความหมายสารท่ีไดรั้บ  

ผูรั้บสารจะใชส่ื้ออะไรก็ตาม ผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความตอ้งการ
หรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ผูรั้บสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร 
(Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Filters) การ
รับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ชานนัต ์รัตนโชติ (2552 อา้งถึงใน ธีรศกัด์ อริยะอรชุน, 
2556) 

  1)  การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนั
หลายแหล่ง ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ีไดมี้การศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง และพบวา่ การ
เลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ อาทิเช่น ทศันคติเดิมของ
ผูรั้บสาร คือ บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ี
ขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการได้รับข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือไม่
สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมี
ความไม่สบายใจ ท่ีเรียกวา่ “Cognitive Dissonance”  ดงันั้น การท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าว
ไดก้็ตอ้งแสวงหาข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์
ยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ เม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจในเร่ืองหน่ึงท่ีมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก ้าก่ึงกนั บุคคลยอ่มมี
แนวโนม้ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจนั้นๆ มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบั
ส่ิงท่ีกระท าลงไป 

นอกจากทศันคติดั้งเดิมท่ีเป็นตวัก าหนดในการเลือกเปิดรับข่าวสารแลว้ ยงัมีปัจจยัทางดา้น
สังคม จิตใจ และลกัษณะส่วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ไดแ้ก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น ระดบัการศึกษา วยั อาชีพ รายได ้ฯลฯ) ความเช่ือ อุดมการณ์ ลทัธินิยม ศาสนา ประเพณี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ ท่ีมีส่วนในการก าหนดการเลือกเปิดรับข่าวสารอีกดว้ย 

  2)  การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
เป็นกระบวนการกลัน่กรองในขั้นตอนต่อมา เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง
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แลว้แต่ละคนอาจจะตีความหมายตามความเขา้ใจของตวัเอง หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความ
เช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็นตน้ 

  3)  กระบวนการเลือกจดจ า (Selection Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ า
ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกวา่ ดงันั้นการส่ือสารมวลชนอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย แมว้า่ผูรั้บสารจะไดรั้บสารนั้นครบถว้น แต่ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจจดจ าส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ใหรู้้ใหจ้ดจ าก็เป็นไดเ้สมอ 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีวตัถุประสงค์
ในพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั และมีความตอ้งการในพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนันั้น แต่โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะท าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอยู ่ 3 ลกัษณะ คือ 
  1)  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรั้บสารมีความคาดหวงัจาก
ส่ือมวลชนวา่ การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดการ เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอยา่งไดโ้ดยการ
เลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคล
แต่ละคนยอ่มมีวตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัไป 
  2)  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผู ้
ท่ีน าข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศยัการติดต่อระหวา่งบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ีจะท าให้มีปฏิกิริยาในการโตต้อบระหว่างกนัโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers 
and Shoemaker ) กล่าวว่าในกรณีท่ีตอ้งการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใช้การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล โดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากใน
กรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผลให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัเจนและตดัสินใจรับสารไดอ้ย่างมัน่ใจ
ยิง่ข้ึน ซ่ึงการส่ือสารระหวา่งบุคคลน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 (1)  การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้าง
ความ เขา้ใจหรือชกัจูงโนม้นา้วใจกบัประชนโดยตรง 

  (2)  การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได ้  เพราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นดว้ย 
  (3)  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง 
ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งของ ส่ือเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันั้น 
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พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพากิจน้ี ผูรั้บสารจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารน้ี จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญ ในการน ามา
ประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด
บุคคลยอ่มตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จ  ากดัวา่จะท าการเปิดรับ ข่าวสารจากส่ือใด 
ไม่วา่จะเป็นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบนัมีมากเกินกว่าท่ี ผูรั้บสารจะรับไว้
ทั้งหมดได ้จึงท าใหเ้กิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อยา่งไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์
ในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในสังคมนั้นๆ และ
วตัถุประสงค์หรือความต้องการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 

ในการส่งข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสาร
หลายประการนบัตั้งแต่สภาวะทางจิตใจและสังคมของแต่ละบุคคล สืบเน่ืองไปยงัความตอ้งการ
ของผูรั้บสาร ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตน เช่น ตอ้งการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กบัตน ตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเช่ือและทศันคติและค่านิยมของตน ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ และตอ้งการความสะดวก
รวดเร็วในการรับสาร เป็นตน้ จากแนวคิดเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารและการเปิดรับข่าวสาร 
ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงการแสวงหาข่าวสารและการ
เปิดรับข่าวสารในการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักระบวนการ
เลือกแสวงหาข่าวสารและเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล  
 

2.6  แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ (Information Satisfaction) 
 
 2.6.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษย ์ คือ ความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียดหรือความ
กระวนกระวาย หรือภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆ ดงักล่าวได้
แลว้มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  

สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์ (2540 อา้งถึงใน อรรถพร หาญวานิช, 2546) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับการ
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ตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไปหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุลความพึงพอใจเป็นส่ิง
ท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น  

อุทยัพรรณ สุดใจ (2545 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2552) ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่า
ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

สุพล ธนูรักษ ์(2540 อา้งถึงใน ธีรศกัด ์อริยะอรชุน, 2556) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก ความคิดเห็นในลกัษณะเชิงบวกของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือ
ไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ 

อรรถพร หาญวานิช  (2546) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความ 
พึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิด
จากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้ 

สายจิตร เหมทานนท์ (2546) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ถา้เม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือทา
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึก
ผดิหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาใหเ้กิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 พิทกัษ์ ตรุษทิม (2538) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงในเชิงการประเมินค่า ซ่ึงจะเห็นวา่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งแยกกนัไม่ออก 
 ชริณี เดชจินดา (2530 อา้งถึงใน พิทกัษ ์ตรุษทิม, 2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบั
หน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง 
 ส่วนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจนั้น ไดศึ้กษาตวัแปรในกระบวนการของความพึง
พอใจในการใชส่ื้อของบุคคลท่ีเป็นตวัแปรส าคญั จากหนงัสือเร่ือง Media Gratifications Research 
Current Perspectives ของ Rosengren, Wenner and Palmgreen (1985 อา้งถึงใน อุษาพรรณ           
ศรีสกุลประเสริฐ, 2543) ตวัแปรท่ีส าคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแปรดา้นความพึงพอใจจาก
ส่ือ แบ่งความหมายเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1)  ความพึงพอใจท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือ (Gratification Sought) เป็นการมองใน
แง่ของผลจากความเช่ือ หรือความคาดหวงัของบุคคล ตลอดจนประเมินค่าเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ี
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ส่ือใหไ้ด ้อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหบุ้คคลเปิดรับส่ือ ความพึงพอใจท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือน้ีเรียก
อีกอย่างหน่ึงวา่ ความพึงพอใจท่ีบุคคลคาดวา่จะไดรั้บจากส่ือ (Perceived Gratification Obtained) 
อนัเป็นพฤติกรรมอยา่งหน่ึงของบุคคล 
  2)  ความพึงพอใจท่ีบุคคลไดรั้บจากส่ือ (Gratification Obtained) เป็นการมองใน
แง่ผลท่ีบุคคลไดรั้บจากการเปิดรับส่ือหรือเน้ือหาของส่ือประเภทต่างๆ ซ่ึงจะยอ้นกลบัไปสนบัสนุน
หรือเปล่ียนแปลงความเช่ือเดิมของบุคคลนั้นต่อไป 
 Becker (1985 อา้งถึงใน อุษาพรรณ ศรีสกุลประเสริฐ, 2543) วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความพึงพอใจไว ้3 องคป์ระกอบ คือ 
  1)  การติดตามข่าวสารและการแนะน าพฤติกรรม (Surveillance/Guidance) ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นขอบเขตท่ีปัจเจกชนใชส่ื้อ เพื่อจะไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและ
ใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  2)  การใชป้ระโยชน์ทางการติดต่อส่ือสาร (Communication Utility/Excitement/ 
Reinforce-ment) 
  3)  การหลีกเล่ียงไม่ใชส่ื้อ (Media Avoidance) แนวโนม้ในการไม่ใชส่ื้อ หรือไม่
รับข่าวสารจากส่ือ 
 จากองคป์ระกอบความพึงพอใจตามทรรศนะของ  Lee B. Becker ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นั้น ได้
ให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบในเร่ืองการติดตามข่าวสารวา่ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความมัน่คงสูง
ในการวดัความคาดหวงัตอบแทนความพึงพอใจ หรือการแสวงหาความพึงพอใจแมว้่าเวลาหรือ
สถานการณ์จะเปล่ียนไป 
 Wenner (1982 อา้งถึงใน ธีรศกัด์ อริยะอรชุน, 2556) ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การบริโภคข่าวสาร (News Gratifications) โดยไดร้วบรวมผลงานวิจยัท่ีมีผูท้  าไวม้ากมายแลว้สร้าง
ออกมาเป็นแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคส่ือข่าวสาร (Media News Gratifications) แบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่มคือ 
  1)  Orientational Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางดา้น
ขอ้มูลเพื่อการอา้งอิง และเพื่อเป็นแรงเสริมย  ้าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัสังคม รูปแบบ
ของความตอ้งการท่ีแสดงออกมา ไดแ้ก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การไดม้าซ่ึงขอ้มูล เพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจ (Decisional Utility) หรือเพื่อช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote  
Gratifications) เป็นตน้ 
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  2)  Social  Gratifications  เป็นการใชข้่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบั
สังคม  ซ่ึงรับรู้จากข่าวสาร  เขา้กบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การน าขอ้มูลไปใชใ้นการ 
สนทนากบัผูอ่ื้นใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการชกัจูงเป็นตน้ 
  3)  Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการท่ีใชป้ระโยชน์ของข่าวสาร
เพื่อด ารงเอกลกัษณ์ของบุคคล หรือเพื่อการอา้งอิงผ่านตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ หรือปรากฏใน
เน้ือหาของส่ือ เช่นการยดึถือหรือความช่ืนชมผูอ่้านข่าว เป็นแบบอยา่งในทางพฤติกรรมเป็นตน้ 
  4)  Para-Orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการท่ีใชข้่าวสารนั้นเพื่อ
ประโยชน์ในการลด หรือผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพื่อปกป้องตวัเอง เช่น เป็นการ
ใช้เวลาให้หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พอใจอย่างอ่ืน  
เป็นตน้ 
 ขณะท่ี Comb and Becker (1979 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2554) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ือง
ของการใชส่ื้อเพื่อสนองความพึงพอใจและความตอ้งการวา่  
  1) เพื่อต้องการข้อมูลในการพูดคุยหรือสนทนา (Discussion) การเปิดรับ
ส่ือมวลชนท าใหบุ้คคลมีขอ้มูลท่ีจะน าไปใชพ้ดูคุย หรือสนทนากบับุคคลอ่ืน 
  2)  เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆท่ี
เกิดข้ึน 
  3)  เพื่อเสริมความเห็น หรือสนับสนุนการตดัสินใจของบุคคล ท่ีได้ท าไปแล้ว 
(Reinforcement)   
  4)  เพื่อความบนัเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งผ่อนคลาย
อารมณ์ 
 การจดัแบบแผนของความพึงพอใจ 

Blumler, McQuail and Brown (1972 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2552) ไดจ้ดัหมวดหมู่
ของของบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนออกมาเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ และภายในแต่ละกลุ่มสามารถก็อาจ
แยกยอ่ยไดอี้กเป็น 

1)  ความเพลิดเพลิน (Diversion) ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปแบบของการใชส่ื้อเพื่อ
หลบเล่ียงออกมาจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีซ ้ าซากจ าเจหรือเพื่อหลบหนีปัญหา ตวัอยา่ง
ของการดูภาพยนตร์ประเภทวทิยาศาสตร์แฟนตาซี (Sci-Fi) 

2)  มนุษยสัมพนัธ์ (Personal Relation) เป็นการใชส่ื้อเพื่ออเสริมความสัมพนัธ์กบั
คนอ่ืนๆ ในสังคม เช่น นัง่ดูรายการเกมโชวท์างโทรทศัน์ร่วมกนัทั้งครอบครัว 
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3)  เอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล (Personal Identity) เป็นการใชส่ื้อเพื่อตอบย  ้ากบั
กลุ่มอา้งอิงกบักลุ่มเสริมหรือสร้าง เอกลกัษณ์ของตนเอง เช่นถา้เป็นวยัรุ่น ก็ตอ้งดูรายการสอน
ภาษาองักฤษแบบวยัรุ่นท่ีมีรูปแบบทนัสมยั มีเน้ือหาสาระท่ีวยัรุ่นสนใจ ใชพ้ิธีกรท่ีเป็นวยัรุ่น เป็น
ตน้ 

4)   ติดตามข่าวสาร (Surveillance) อนัเป็นหน้าท่ีพื้นฐานของการเปิดรับส่ืออยู่
แลว้ประเภทของแรงจูงใจท่ีจะใช้ส่ือและความพึงพอใจ (ทั้งแสวงหา Gratification Sought และ
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจริง Gratification Gained) ดงัน้ี 
 (1)    การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าต่างๆ 
 (2)    การลดความรู้สึกไม่มนัใจในตวัเอง 
 (3)    การเรียนรู้กบัสังคมและโลกกวา้ง 
 (4)    การหาขอ้มูลมาสนบัสนุนตอกย  ้าค่านิยมท่ีตนเองยดึถืออยู ่
 (5)    การแสวงหาความเขา้ใจอยา่งกระจ่างแจง้ในชีวติของตนเองและผูอ่ื้น 
 (6)    เพื่อจะไดมี้ประสบการณ์ในการร่วมทุกขร่์วมสุขกบัคนอ่ืนๆ 
 (7)    เพื่อจะไดค้วามรู้พื้นฐานในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูค้น 
 (8)    เพื่อหากิจกรรมอ่ืนๆ มาทดแทนการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 (9)    เพื่อความรู้สึกแบบหวัอกเดียวกนัหรือมีเพื่อนร่วมทุกขสุ์ขกบัคนอ่ืน 
 (10)  เพื่อหลบหนีจากปัญหาและความวติกกงัวลอ่ืนๆ 
 (11)  เพื่อเปิดประตูไปสู่โลกแห่งจิตนาการ 
 (12)  เพื่อฆ่าเวลา 
 (13)  เพื่อปลดเปล่ืองทางอารมณ์ 
 (14)  เพื่อหาแบบแผนในการด าเนินชีวติประจ าวนั เป็นตน้ 

ในการวจิยัการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจนั้น Kalz, Gurevitch and Haas (1973 
อา้งถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2546) ไดใ้ห้ความสนใจศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั โดยท าการศึกษาขอ้มูล
ซ่ึงเก็บจากผูใ้ชส่ื้อในประเทศอิสราเอล เม่ือปี 1973 ซ่ึงการวิจยัคร้ังนั้นเป็นการส ารวจขั้นพื้นฐาน 
และความพยายามท่ีจะสร้างเคร่ืองมือในการวดัมากกวา่ท่ีจะเป็นการศึกษาเพื่อพิสูจน์สมมติฐานใดๆ 
ผลวจิยัพบวา่ ชาวอิสราเอลมีความเห็นวา่ครอบครัว และเพื่อนฝงูเป็นแหล่งสนองความพึงพอใจท่ีดี
ท่ีสุด ส่วนส่ืออ่ืนๆ มีส่วนช่วยในการสนองความตอ้งการไดบ้า้ง อยา่งไรก็ดีการศึกษาการใชส่ื้อเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจในงานวจิยัน้ี เป็นแบบของงานวจิยัในระยะต่อมา 

การรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือเพื่อความพึงพอใจ คือ การศึกษาเก่ียวกบัสภาวะของสังคมและ
จิตใจท่ีมีผลต่อความตอ้งการของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การคาดคะเนเก่ียวกบัส่ือและแหล่งท่ีมาของสาร 
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การคาดคะเนน้ีน าไปสู่ความแตกต่างกนัในการใชส่ื้อ รับรู้ข่าวสารผา่นส่ือและพฤติกรรมอ่ืนๆ ของ
แต่ละบุคคล ยงัส่งผลให้เกิดความพอใจท่ีไดรั้บจากส่ือและผลอ่ืนๆ ท่ีบางคร้ังไม่ไดค้าดหมายมา
ก่อน 

 จากแนวคิดความพึงพอใจขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะน ามาใช้เป็นกรอบในการวิจยัคร้ังน้ี โดยเน้น
ศึกษาความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เพื่อสะทอ้นพฤติกรรม ความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยไดเ้ป็นจริงมากท่ีสุด โดยในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความพึง
พอใจจากการส่ือสารการตลาดของแลคตาซอย ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจท่ีคาดหวงัจากส่ือ และ
ความพึงพอใจท่ีรับรู้ข่าวสารจากส่ือต่างๆ 

 
2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้

แลคตาซอย” ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษางานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจ
ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

กิรติ คเชนทวา (2555) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อ
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้ เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และความตั้งใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 1) พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญักบัประเด็นเร่ืองการใส่ใจดูแลรูปร่าง 
และสุขภาพของตวัเองอย่างสม ่าเสมอมากท่ีสุด โดยมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน เช่น การ
โฆษณาทางโทรทศัน์ และสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุมากกท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อต้องการได้ความรู้
เก่ียวกบัคุณสมบติัของสารอาหาร และคุณประโยชน์ท่ีร่างกายจะไดรั้บจากการบริโภค ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจต่อข่าวสารจากการไดรั้บรู้เพื่อตามกระแสนิยมเร่ืองความสวยงาม และเพื่อตอ้งการ
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของสินคา้มากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีเกิดความตั้งใจซ้ือตราสินคา้
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด คือ ราคาของตราสินคา้ 2) การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการ
ตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อข่าวสาร
การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 3) การรับรู้
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์
กบัความตั้งใจซ้ือตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 4) ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภค มี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค และ 5) ผูบ้ริโภคท่ีมี
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เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือตราสินคา้
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

เกศชุดา  รอดเงิน (2549) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั กลยุทธ์และกลวิธีในการประชาสัมพนัธ์
เพื่อการส่ือสารตราของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษากลยุทธ์และ
กลวธีิในการประชาสัมพนัธ์เพื่อการส่ือสารตราสามารถสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวระหวา่งตรา
สินคา้กบัผูบ้ริโภคได ้และสามารถสร้างการตระหนกัรู้ สร้างความน่าเช่ือถือ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัตราสินคา้ นอกจากน้ียงัเป็นการหาฐานลูกคา้ใหม่ แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัรักษาฐานลูกคา้เก่า
ไวด้้วย ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีพบยงัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัต่อไปน้ี คือ 1) กลยุทธ์การเผยแพร่
เน้ือหาเก่ียวกบัองคก์รในรูปแบบการให้ข่าวกบัส่ือมวลชนเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัองคก์ร 2) 
กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และกลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์เก่ียวกบัองคก์ร 3) กลยุทธ์
การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ 4) กลยุทธ์การสร้างความเขา้ใจในภาวะวิกฤต 
โดยการออกมาให้ข่าวหรือให้เหตุผลสนบัสนุนของทางองค์กรเพื่อโตต้อบกลบัประเด็นดงักล่าว 
นอกจากน้ีในการเลือกใชก้ลวธีิในการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารตราสินคา้ยงัมีการใชส่ื้อทั้งหมด 5 
ประเภท คือ 1) ส่ือเฉพาะกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น วีดิโอ แผ่นพบั รายงานประจ าปี วารสาร 2) 
ส่ือมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ เช่น รายการวิทยุ การแทรกผลิตภณัฑ์ในรายการ
โทรทศัน์ การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร ข่าวประชาสัมพนัธ์ การแถลงข่าว 3) ส่ือบุคคล เพื่อท า
หนา้ท่ีในการเป็นตวักลางในการส่ือสารระหวา่งองคก์รและกลุ่มเป้าหมาย เช่น โฆษกประจ าองคก์ร 
การรับรองโดยผูมี้ช่ือเสียง ผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร การรับรองโดยองค์กรหรือบุคคล 4) ส่ือ
กิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งองคก์รกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น การเยี่ยม
โรงงาน การสัมมนา การสาธิต การเป็นผูอุ้ปถมัภร์ายการ กิจกรรมสมาชิกสัมพนัธ์ การมอบรางวลั 
การเยี่ยมชมโรงงาน การจดัประกวด และ 5) ส่ืออินเทอร์เน็ต เพื่อให้ความรู้ และเป็นการส่ือสาร
แบบสองทาง เช่น เวบ็ไซต ์กระดานแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

จนัทร์กวี  สุทธิพินิจธรรม (2552) การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่ออาหาร
สร้างเสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษานมถัว่เหลืองยเูอชที จากการศึกษาพบวา่  1) 
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอาย ุ      
15 – 24 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา มีรายได้
ส่วนตวัต่อเดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2) อาหารสร้างเสริมสุขภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือเป็นอนัดบัท่ี 
1 คือ นมและนมเสริมคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนใหญ่ตดัสินใจบริโภคอาหารสร้างเสริมสุขภาพดว้ย
ตนเอง ลกัษณะของอาหารสร้างเสริมสุขภาพท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการมากท่ีสุดคือ ช่วยเสริมการท า
หน้าท่ีต่างๆ ของอวยัวะในร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร 3) การรับรู้ กลุ่มตวัอย่างได้รับขอ้มูล 
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ข่าวสารเก่ียวกบันมถัว่เหลืองยเูอชทีจากโทรทศัน์มากเป็นล าดบัท่ี 1 ยี่ห้อของนมถัว่เหลืองยเูอชทีท่ี
กลุ่มตวัอย่างรู้จกัมากท่ีสุด คือ ไวตามิลค์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบถึงส่วนประกอบส าคญัและ
ประโยชน์ของนมถัว่เหลืองยเูอชที ส่วนมาตรฐานท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความเช่ือถือในการเลือกซ้ือนม
ถัว่เหลืองยเูอชทีมากท่ีสุด คือ อย. 4) ทศันคติดา้นประโยชน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่
เหลืองยูเอชทีมากท่ีสุด คือ เหมาะส าหรับผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั ทศันคติดา้นรูปลกัษณ์ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยเูอชทีมากท่ีสุด คือ มีรสชาติดี และทศันคติดา้นความน่าเช่ือถือ
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถัว่เหลืองยเูอชทีมากท่ีสุด คือ มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ท่ีน่าเช่ือถือ 5)  พฤติกรรม ของผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองยเูอชที รสชาติของนมถัว่เหลืองยเูอชทีท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ รสธรรมชาติ (ไม่เติมน ้ าตาล) ความถ่ีและเวลาในการปริโภค คือ 
แล้วแต่โอกาส และไม่จ  ากัดเวลา ตดัสินใจบริโภคด้วยตวัเองเป็นใหญ่ โดยซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ 
เหตุผลในการบริโภค คือ มีคุณค่าทางโภชนาการ ไวตามิลค ์คือ ยี่ห้อท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด เน่ืองจากมี
รสชาติถูกปาก 6) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และทศันคติมากท่ีสุด คือ 
ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้และทศันคติของ
ผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองยเูอชทีมากท่ีสุด คือ มีฉลากระบุวนั เดือน ปีท่ีผลิตและหมดอายุ ดา้นการจดั
จ าหน่าย คือ หาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้ทัว่ไป ดา้นราคา คือ ราคาจ าหน่ายเหมาะสมกบัคุณภาพ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาผา่นโทรทศัน์  และ 7) ในการศึกษาน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีอยูใ่นวนัเรียนอยากใหผู้ผ้ลิตนมถัว่เหลืองยเูอชทีท าการพฒันานมถัว่เหลืองยเูอชทีออกมาใหม่ โดย
ท าการขายสายผลิตภณัฑ์ในดา้นรสชาติ คือ รสผสมธญัพืช เช่น ผสมขา้วโอ๊ต ขา้วบาร์เล่ย ์ลูกเดือย 
เป็นตน้ ในขนาดท่ีเหมาะแก่การบริโภคให้หมดไดภ้ายในคร้ังเดียว ซ่ึงในการศึกษาน้ี คือ 150 ลบ.
ซม. และมีการเพิ่มสารอาหารท่ีมีส่วนในการช่วยพฒันาและบ ารุงสมอง เช่น โอเมกา 3 (DHA)   
เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคบางคนเขา้ใจวา่อาหารสร้างเสริมสุขภาพกบัผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมเป็นอาหารประเภทเดียวกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงความมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัอาหารสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมในด้านต่างๆ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการและ
นกัการตลาดควรพฒันาบรรจุภณัฑข์องนมถัว่เหลืองยเูอชทีใหมี้ความสวยงาม ความแปลกใหม่ และ
สะดวกต่อผูบ้ริโภค เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจผลิตภณัฑ์มากข้ึน ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ดา้น ทีผลต่อการตดัสินใจบริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดควรท าการ
ส่ือสารขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของตนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
จดจ า ปรับปรุงทศันคติ และน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชใ้นการตดัสินใจบริโภคต่อไป 
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เฉลิมศรี วิศิษฎ์ธีระกุล (2548) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้และ
ผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เพื่อศึกษาระดบัคุณค่า
ตราสินคา้ในใจของผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมชูก าลงั และความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตรา
สินคา้ในใจผูบ้ริโภคและผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ชูก าลงั 
พบวา่ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 4 ปัจจยัอยูใ่นระดบัต่างกนั โดยปัจจยัการรับรู้คุณภาพอยูใ่นระดบัสูง 
ปัจจยัความเก่ียวพนัในตราสินคา้ ปัจจยัความจงรักภกัดี และปัจจยัการรับรู้ในตราสินคา้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับคุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชูก าลังใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมชูก าลงัมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยตราสินคา้เอ็มร้อยห้าสิบ ตรา
สินคา้กระทิงแดง มีระดบัคุณค่าตราสินคา้อยูใ่นระดบัสูง ส่วนตราสินคา้คาราบาวแดง สิโพวิตลัดี 
และตราสินคา้ลูกทุ่งอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการศึกษาพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
คุณค่าตราสินคา้ 4 ปัจจยั กบัผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมชู
ก าลงั 

นิวรรณ  เตือนใจยา (2556) ความสัมพนัธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการรับรู้
และความพึงพอใจต่อตราสินคา้บ๊ิกคาเมร่าท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ขอ้มูลดา้น เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.2 มากกวา่เพศชาย อายุส่วนใหญ่  ต ่า
กว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่ เป็นโสดคิดเป็นร้อยละ 52.5 ระดบั
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ สูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 36.8อาชีพส่วนใหญ่เป็น นกัศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 59.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่เป็น 30,001 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 31.5 สถานท่ี
ท่ีเลือกซ้ือกลอ้งส่วนใหญ่เป็น อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 36.5 สาเหตุเลือกซ้ือกลอ้งถ่ายภาพส่วนใหญ่เป็น 
กระแสแฟชัน่/อินเทรนด์ คิดเป็นร้อยละ 36.5 ประเภทกลอ้งท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่เป็น DSLR คิดเป็น
ร้อยละ 51.8 โดยเฉล่ีย ในเวลา 1 เดือน พฤติกรรมความถ่ีต่อการใชง้านกลอ้งส่วนใหญ่เป็น มากกวา่ 
15 วนั  คิดเป็นร้อยละ 39.5 พบว่า ความแตกต่างในภาพรวม ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการถ่ายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ต่อตราสินคา้บ๊ิกคาเมร่า มีเพียงปัจจยัดา้นความ
แตกต่าง ดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาอาชีพ ประเภทกลอ้ง และปริมาณการถ่ายภาพ ท่ี
พบว่าไม่มีปัจจยัการรับรู้ทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านใดเลยท่ีมีความสัมพนัธ์ ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ต่อตราสินค้า บ๊ิกคาเมร่า ด้านการโฆษณา การขายบุคคล และการ
ประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบัความพึงพอใจของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
ตราสินคา้บ๊ิกคาเมร่าท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ความพึงพอใจในประโยชน์หลกัด้านรูปลกัษณ์ตรา
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สินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจท่ีมีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบัความ
ภกัดีต่อตราสินคา้บ๊ิกคาเมร่าท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

สิรินิธ์ิ  วิรยศิริ (2545) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การบริหารการส่ือสารทางการตลาด
เพื่อรักษาความเป็นผูน้ าในตลาด กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ไวตามิลค์ แบบยเูอชที โดยมุ่งศึกษากลยุทธ์
การบริหารการส่ือสารการตลาดของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยี่ห้อไวตามิลค์ ตลอดจนการใช้
เคร่ืองมือและส่ือเพื่อใหก้ารส่ือสารทางการตลาดสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ์ โดยใช้
วธีิการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และเอกสารขอ้มูลท่ีไดจ้ากบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ์และ
บริษทัตวัแทนโฆษณา รวมทั้งบทความทางวิชาการต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์นมถั่ว
เหลืองยี่ห้อไวตามิลคย์งัคงรักษาความเป็นผูน้ าตลาดได ้โดยครองส่วนแบ่งกวา่ 70% ของตลาดนม
ถัว่เหลืองทั้งหมด จากการน ากลยุทธ์แบ่ง Sub Brand มาใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดห้ลากหลายยิ่งข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร คือ โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย ส่วนช่องทางส่ือท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทศัน์ ใน
การเลือกช่องทางส่ือท่ีจะใช้นั้น ตอ้งเลือกให้สอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไดว้างไวใ้นแต่ละ Sub 
Brand และอยูภ่ายใตก้รอบแนวคิดของต าแหน่งตราสินคา้ บุคลิกตราสินคา้ และสารหลกัเดียวกนั 
  สุมิตรา กรานเขียว (2553) การรับรู้การส่ือสารการตลาดและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม เซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 24–29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน รายได ้10,001–15,000 บาท ท่ีมีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดของเคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้ 
บิวติ ดร้ิงค ์ผา่นเอกสารบอกคุณสมบติัท่ีคอขวดมากท่ีสุดและมีการเปิดรับการส่ือสารการตลาดผา่น
ส่ือวิทยุคล่ืน 98.5 MHz ในระดบันอ้ยท่ีสุด เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทสุขภาพ และไม่ทราบวา่มีรายการ
ส่งเสริมการขายแจกทองคา มูลค่ารวม 30 ลา้น และไม่ทราบวา่เคร่ืองด่ืมสูตรแอล-กลูตาไธโอนและ
สารสกดัจากเมล็ดองุ่น (ขวดสีทอง) ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงต่อตา้นอนุมูลอิสระ สร้างเน้ือเยื้อ
คอลลาเจนและเน้ือเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
เซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และน้อยท่ีสุดคือปัจจยัการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค ์ดงัน้ี รับรู้มากท่ีสุดวา่เป็น
เคร่ืองด่ืมประเภทความงามมากท่ีสุด รับรู้ไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุดวา่เคร่ืองด่ืมเซ็ปเป้ บิวติ ดร้ิงค ์

อญัชลี วิชยาภยั  บุนนาค (2540) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การแสวงหาข่าวสาร ทศันคติ
และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภคเพศหญิง มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีสูงกว่าผูบ้ริโภค
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เพศชาย ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้สูงมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีสูง
กว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่า การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ข่าวประเภท
วิชาการ การค้า  บันเทิงและใกล้ตัว และส่ือประเภทส่ือมวลชน ส่ือบุคคลและส่ืออ่ืนๆ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ โดยข่าวสารใกล้ตวัและส่ือ
อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพสูงท่ีสุด การกระท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ ไดแก่ การบริโภคอาหาร การพกัผ่อน การออกก าลงักาย และพฤติกรรมสุขภาพ
อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทัศนคติต่อ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ข่าวสารประเภทวิชาการ การคา้ บนัเทิง
และใกลต้วั และส่ือประเภทมวลชน ส่ือบุคคลและส่ืออ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ โดยข่าวสารใกลต้วัและส่ืออ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพสูงท่ีสุด 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดขา้งตน้ สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยั เร่ือง  
“การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย” ทั้งน้ีผูว้ิจยั
จะท าการศึกษาเพิ่มเติมว่าการสร้างกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยนั้น 
สามารถน ามาซ่ึงการผลกัดนักา้วสู่การครองตวัเป็นผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองนั้นอยา่งไร ซ่ึงเคร่ืองมือ
ในกระบวนการส่ือสารการตลาดตราสินคา้ ท่ีน ามาใชน้ั้นนบัวา่มีความส าคญัอยา่งมากในการท าการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินค้าในปัจจุบนั ทั้งน้ีผลการวิจยัสามารถท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์การส่ือสารตราสินคา้ และเพื่อสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งมากข้ึนของ
องคก์รต่อไปในอนาคต 
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บทที ่3 
 

 กรอบแนวคดิ และวธีิการวจิยั  
 
 การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย” โดยท าการศึกษาตราสินคา้แลคตาซอย ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูล 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เพื่อ
ศึกษาการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย และอีกส่วนหน่ึงคือการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารและ
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย เคร่ืองมือในการส ารวจ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ยวธีิการด าเนินการวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  สมมติฐานการวิจยั 
3.4  นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย (Conceptual Framework) 

 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการ
วจิยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
     

ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

ลกัษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของแลคตาซอย 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของแลคตาซอย 

- ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
- ดา้นช่องทางของการรับรู้

ข่าวสาร 
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3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดตวัแปรและมาตรวดัตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  ซ่ึงใช้ใน
การศึกษาตามสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ  หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคตรา   
  สินคา้แลคตาซอย 

ตวัแปรตาม  หมายถึง การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของการท่ีผูบ้ริโภคตรา 
สินคา้แลคตาซอยเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
และช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ  หมายถึง ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคตรา 
 สินคา้แลคตาซอย 

ตวัแปรตาม  หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยต่อการส่ือสาร 
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั   
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กับความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

ตวัแปรอิสระ  หมายถึง การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของการท่ีผูบ้ริโภคตรา 
สินคา้แลคตาซอยเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
และช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย 

ตวัแปรตาม  หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยต่อการส่ือสาร 
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั   
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดของตราสินคา้แลคตา 
ซอย 
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3.3  สมมติฐานการวจิัย 
 
 3.3.1  ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

3.3.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

3.3.3 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
 

3.4  นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

3.4.1  การรับรู้การส่ือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการตีความหมาย โดยท่ีผูบ้ริโภคตรา
สินคา้แลคตาซอยเป็นผูท่ี้เลือกท่ีจะรับรู้ และตีความส่ิงนั้นๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลจะมีตีความ
และมีความเข้าใจท่ีแตกต่างกันซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
ประกอบดว้ย การรับรู้ข่าวสาร และช่องทางของการรับรู้ข่าวสาร 
 1)  การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสารของตราสินคา้ในดา้นต่างๆ 
โดยการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัตวัช้ีวดัทั้ง 2 ประการ คือ การแสวงหาข่าวสาร 
คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และมีความสนใจ เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ตั้งแต่แรกเร่ิม และการ
เปิดรับข่าวสาร คือ การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตราสินคา้ แลว้จึงเกิดความสนใจ ใน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีตนเองไดรั้บในภายหลงั  
 2)  ช่องทางของการรับรู้ข่าวสาร หมายถึง ช่องทางการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ข่าวสารของ
ตราสินคา้ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่ือมวลชน ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ 
ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือกิจกรรม ท่ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด
ของตราสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น และมีความส าคญัมากในการสร้างความพึงพอใจ และน าไปสู่ความ
ตั้งใจซ้ือตราสินคา้ในท่ีสุด 

3.4.2  ช่องทางทางการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาในการซ้ือตราสินคา้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี หมายถึง ช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค โดยใชช่้องทางการส่ือสารหลากหลาย
รูปแบบผสมผสานกนั ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย 
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 1)  การโฆษณา หมายถึง การใชส่ื้อประเภทต่างๆ ในการส่งข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภคได้
อย่างทัว่ถึง ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร ส่ือโฆษณากลางแจง้ ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี และโฆษณาตามเวบ็ไซตต่์างๆ เป็นตน้ 
 2)  การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัตราสินคา้แลคตาซอย โดยการจดัแถลงข่าว การจดักิจกรรมพิเศษ การให้การ
สนบัสนุนในโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นตน้ 
 3)  การจดักิจกรรมพิเศษ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบส่ือกิจกรรม ท่ี
แต่ละผลิตภณัฑ์จะคิดข้ึนมา เพื่อดึงดูดลูกคา้เป้าหมายให้มาเจอกบัสินคา้และน ามาซ่ึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความประทบัใจของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ การท ากิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น การท าแรลล่ี โรดโชว ์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อตอบแทนผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

3.4.3  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค เช่น ความชอบ ความพอใจ 
ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้และสะทอ้นออกมาเป็นส่ิงท่ีวดัได ้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี หมายถึง 
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดยวดัในส่วนของประเภทของ
เคร่ืองมือในการส่ือสาการตลาด และในส่วนขององค์ประกอบในการส่ือสารการตลาด ประกอบ 
ดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 1)  ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย การออกแบบ บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ช่ือ
ตราสินคา้ และช่ือเสียงของผูผ้ลิตตราสินคา้ เป็นตน้ 
 2)  ดา้นราคา หมายถึง เป็นมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกบัผลประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ การตดัสินในดา้นราคาไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นราคาสูงหรือต ่าแต่เป็นราคา
ท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value) ประกอบดว้ย ราคามีความเหมาะสม มีความ
คุม้ค่าของปริมาณสินคา้ต่อราคา เป็นตน้ 
 3)  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการกระจายตวัของสินคา้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากองคก์ารหรือบริษทัไปยงัตลาดท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย คือ ส่วนท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้าอย่างทัว่ถึง ประกอบด้วย การขนส่ง การจัด
จ าหน่ายต่างๆ ไดแ้ก่ ผ่านทางเวบ็ไซต์ วิทยุและโทรทศัน์ ท าเลตั้งท่ีหาซ้ือไดง่้าย และการกระจาย
สินคา้อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 
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 4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นส่ิงจูงใจ 
โนม้นา้วใจผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การใชพ้รี
เซนต์เตอร์ การจดักิจกรรมเพื่อลุน้รับของรางวลั การจดัโปรโมชัน่ และการจดักิจกรรมเพื่อสังคม 
เป็นตน้ 

3.4.4  ตราสินคา้ หมายถึง ตราเป็นผลจากประสบการณ์และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัหรือ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ย คุณสมบติัทั้งท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในรูปของ
เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี หมายถึง การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดยวดัจากคุณสมบติัของตรา (Brand Attribution) เป็นลกัษณะ
ของตราท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายโดยอาศยัการส่ือสารและการใช้ข่าวสารตรา
สินคา้ในการรับรู้ข่าวสารและพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดต่างๆโดยยงัรวมถึงองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ท่ีตราสินคา้แลคตาซอยใช ้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความรู้สึกท่ีดีของตราสินคา้ต่อ
ผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 

3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีแหล่งขอ้มูลในการศึกษา
คน้ควา้ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

1)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) จากแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางการวจิยัคร้ังน้ี 

2)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูล 

 
3.5.1  ส่วนที ่1 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
การวิจยัในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยท่ีมีการเผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) ซ่ึงถือ
เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์และน ามาใชต้อบปัญหาน า
วิจยัให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีสามารถสืบคน้ไดจ้ากส่ืออินเทอร์เน็ต
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เท่านั้น ได้แก่  การโฆษณาผ่านส่ือหลัก ได้แก่  วิทยุและโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์และ       
เฟซบุก๊ แฟนเพจ) การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย โฆษณาแฝง (ผา่นการน าสินคา้ไปแทรก
อยูใ่นรายการโทรทศัน์หรือละคร) กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภค  ศึกษาในช่วงระยะเวลาท่ีมีการครองตวัเป็นผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองอย่างเป็นทางการของ
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม 2554 – ธนัวาคม 2557 

 
3.5.2  ส่วนที ่2 การวจัิยการวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชาการท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู ้บริโภคนมถั่วเหลืองตราสินค้าแลคตาซอย ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู ้บ ริโภคท่ีบริโภคนมถั่ว เหลืองตราสินค้าแลคตาซอย ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนผูบ้ริโภคท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรค านวณขนาด
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยเลือกใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความ
คลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5% ดงัน้ี 

 

   สูตร   n=  
z2

4E
 

  ก าหนดให้ 
  n      = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  Z      =  ค่ามาตรฐานของระดบัความเช่ือมัน่ 95% (เท่ากบั 1.96) 
  E      = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 
แทนค่าในสูตร 

   n = (1.96)2     = 
384.16

4(0.05)2 =      385 ตวัอยา่ง 

   n = 385 ตวัอยา่ง 
 
 ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ ารองความคลาดเคล่ือนไว้
อีก 15 ตวัอยา่ง จึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เพื่อให้เกิดการกระจายของขอ้มูล และกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งครอบคลุมทุกพื้นท่ีเขตของกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้จิยัก าหนดพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
ศึกษา ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตพญาไท เขตบางนา เขตดินแดง เขตบางซ่ือ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง 
และเขตคลองเตย ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารเลือกจากพื้นท่ีท่ีมีสถานท่ีตั้งศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้
ขนาดใหญ่และห้างสรรพสินคา้ขนาดย่อย มี 8 อนัดบั ได้แก่ อินสแควร์มอลล์  เซ็นทรัลบางนา
และบ๊ิกซีบางนา  เกตเวย์ เอกมัย  ฟอร์จูนทาวน์และเทสโก้ โลตัสฟอร์จูน  ห้างเทสโก้ โลตัส
ซุปเปอร์สโตร์  เซ็นทรัลเวลิด ์ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 และเอม็ บี เค เซ็นเตอร์ตามล าดบั  
เน่ืองจากศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมถึงยงัมีจ  านวนห้างสรรพสินคา้ขนาดยอ่ย
ร่วมด้วย ได้แก่ ท้อปส์มาร์เก็ต และแม็กซ์แวลู รวมถึง เทสโก้ โลตสั เอ็กเพรส มินิบ๊ิกซี และ
ห้างสรรพสินค้าทัว่ไปท่ีอยู่ตามละแวกนั้น เหตุผลท่ีเลือกศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเป็น
สถานท่ีในการเก็บแบบสอบถาม เน่ืองจากในแต่ละสถานท่ีนั้นเป็นจุดท่ีมีประชากรหนาแน่น มีกลุ่ม
ท่ีมีช่วงอาย ุการศึกษา พร้อมทั้งอาชีพท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีความหลากหลายของลกัษณะประชากร 
ซ่ึงสามารถเป็นตวัแทนประชากรท่ีดีได ้จึงสนใจท่ีจะศึกษาวจิยัจากสถานท่ีดงักล่าว 
 ขั้นท่ี 2 การเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามใน
พื้นท่ีท่ีก าหนดทั้ง 8 เขต ดงัน้ี เขตจตุจกัร 50 ชุด เขตบางนา 50 ชุด เขตคลองเตย 50 ชุด เขตดินแดง 
50 ชุด เขตบางซ่ือ 50 ชุด เขตราชเทวี 50 ชุด  เขตห้วยขวาง 50 ชุดและเขตพญาไท 50 ชุด ใน
สัดส่วนท่ีเท่าๆ กนั เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ชุด ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  แสดงกลุ่มตวัอยา่ง  
 

ล าดับที ่ เขต พืน้ที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1. จตุจกัร อินสแควร์มอลล ์ 50 
2. บางนา เซ็นทรัลบางนาและบ๊ิกซีบางนา 50 
3. คลองเตย เกตเวย ์เอกมยั 50 
4. ดินแดง ฟอร์จูนทาวน์และ 

เทสโก ้โลตสัฟอร์จูน 
50 

5. 
6. 
7. 
8. 

บางซ่ือ 
ราชเทว ี
หว้ยขวาง 
พญาไท 

เทสโก ้โลตสั ซุปเปอร์สโตร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์
เซ็นทรัลพลาซาแกรนดพ์ระราม9 
เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ 

50 
50 
50 
50 

รวม 8 เขต 8 พืน้ที่ 400 
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ขั้นท่ี 3 การสุ่มตวัอยา่งโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยการออกแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามผูบ้ริโภคท่ีบริโภคนมถัว่เหลืองตราสินคา้แลคตาซอย ตามเขตท่ีท าการเลือกไว ้ทั้งหมด 
400 ตวัอยา่ง 
 

3.6  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ส่วนท่ี 1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 

(Documentary Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยท่ีมีการ
เผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Descriptive Statistics) ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์และน ามาใชต้อบปัญหาน าวจิยัใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ส่วนท่ี 2 การวจิยัการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อ

ศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ซ่ึง
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1)  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดซ่ึ้งมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) 
เป็นค าถามใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว โดยมีรายละเอียดการใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล ดงัน้ี 

 (1)  เพศ ไดแ้ก่ เพศหญิง เพศชาย ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั 
(Nominal Scale) เป็นค าถามแบบสองตวัเลือก (Two-way Question หรือ Dichotomous Question) 

 (2)  อายุ โดยมีการก าหนดช่วงอายุ 6 ช่วงดงัน้ี น้อยกว่า 20 ปี,  20–24 ปี,     
25–29 ปี, 30–34 ปี  35–39 ปี และ40 ปีข้ึนไป ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale)  

 (3)  สถานภาพ ไดแ้ก่ โสด สมรส และหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) เป็นค าถามหลายตวัเลือก (Multiple Choice 
Question)  

 (4)  ระดับการศึกษา ได้แก่ ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอน
ปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) เป็นค าถามหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) 
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 (5)  อาชีพ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั แม่บา้น/พอ่บา้น และอ่ืนๆ (โปรดระบุ...) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
นามบญัญติั (Nominal Scale) เป็นค าถามหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question)  

 (6)  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีการก าหนดช่วงรายได ้4 ช่วง ดงัน้ี (น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 10,000 บาท), (10,001 – 20,000 บาท), (20,001 – 30,000 บาท), (มากกวา่ 30,000 บาท) 
ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) เป็นค าถามหลายตวัเลือก (Multiple 
Choice Question)  

 2)  ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยท่ี
มีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค วดัระดบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูบ้ริโภค โดยประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ข่าวสาร และดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสาร 

ลกัษณะค าถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดคะแนน ดงัน้ี 

 
 ระดบัคะแนน   5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยสุด 
 
 ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้ระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใช้สูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 

 Interval (I)  = 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅)

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝐶)
 

 ให ้R แทน  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
 ให ้C แทน  จ านวนชั้น 

    =  
5−1

5
 

    = 0.8 
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แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดใน 
ระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดใน 
ระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดใน 
ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดใน 
ระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดใน 
ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 3)  ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย วดั

ระดบัความพึงพอใจต่อตราสินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามจะแบ่งการ
วดัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ลกัษณะค าถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั  

 
 ระดบัคะแนน   5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  นอ้ย 
 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยสุด  
 

ในแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้ระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใช้สูตรการค านวณ

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
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 Interval (I)  = 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑅)

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 (𝐶)
 

 ให ้R แทน  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
 ให ้C แทน  จ านวนชั้น 

    =  
5−1

5
 

    = 0.8 
 
แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดใน  
 ระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดใน  
ระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดใน  
ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดใน  
       ระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดใน  

 ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

ทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใช้วิธีการค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแบ่งเป็นราย
ดา้น คือ ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อข่าวสารการตลาด มีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้จ านวน 30 ตวัอยา่ง แลว้ด าเนินการแกไ้ข
ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้อมตรวจความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยก าหนดให้ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Coefficient Alpha) จากสูตรของ 
Cronbach (วเิชียร เกตุสิงห์, 2537) 
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  α  =   
𝐾

1−𝑘
    { 1 −  

∑ 𝑣𝑖

𝑣𝑡
 } 

  
เม่ือ α   คือ ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
 K คือ จ านวนขอ้ 
 𝑣𝑖  คือ จ านวนขอ้ 

  𝑣𝑡  คือ จ านวนขอ้ 
 
ผลจากการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี จากการตรวจสอบค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดค้่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า โดยรวมเท่ากบั 0.922 
 (1)  ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัด้านการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.916 
 (2)  ค่าความเช่ือมัน่ของค าถามเก่ียวกบัดา้นความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย มีค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.867 

จากค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient สามารถสรุปไดว้า่แบบสอบถามมีค่า
ความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

2)  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้ ด าเนินการเก็บขอ้มูลตามเขตท่ีไดรั้บ
เลือกในขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง 

3)  น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลแลว้มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้น ามาลงรหสั 
(Coding) ในแบบลงรหสั ส าหรับประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

4)  น าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

3.8  วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ  
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค

ตาซอยท่ีมีการเผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อน ามาวเิคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนา
เชิงวเิคราะห์ (Descriptive Statistics)  
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
เม่ือท าการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามท่ีได้

รวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบ แกไ้ขขอ้มูล (Editing) ลงรหสั (Coding) และน ามาประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ และสรุปผลในการวิจยัคร้ังน้ีได้
ใชก้ารค านวณค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

  1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย  
   (1)  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล
ทางดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยการหาความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

   (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร และดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารโดยการหาความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เพื่อ
อธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

   (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อข่าวสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยการหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  เพื่ออธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐาน 
    (1)  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร

การตลาดแตกต่างกนั  
   ก) เพศท่ีแตกต่างมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของ

ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ t-test Independent 
  ข) อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตก ต่างมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยสถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบคือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

   (2)  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  

   ก)  เพศท่ีแตกต่างมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภค แตกต่างกนั โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ t-test Independent 
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  ข)   อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตก ต่างมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารทางการตลาดของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั โดยสถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบคือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

   3)  การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารทางการตลาด
ของผูบ้ริโภค ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ Pearson Correlation (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
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บทที ่4 

 

  ผลการศึกษา  
 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย” ผูว้ิจยัได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย โดยการวจิยัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
2) การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดยการ
ส ารวจจากการใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ชุด โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ส่วนที ่1 การส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 
 

การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยัเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เพื่อศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย ซ่ึงสามารถรายงานผลการศึกษาไดเ้ป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

4.1.1  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 1)  ประวติัแลคตาซอย 
 2)  แนวทางในการบริหารงานแลคตาซอย 
 3)  จุดเด่นของแลคตาซอย 
 4)  กลุ่มเป้าหมายของแลคตาซอย 
 5)  สถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของแลคตาซอย 
 6)  แผนการด าเนินงานในอนาคตของแลคตาซอย 
4.1.2  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
 1)  กระบวนการส่ือสารการตลาด 
 2)  เป้าหมายในการส่ือสารการตลาด 
 3)  การวางแผนการส่ือสารการตลาด 
 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารการตลาด 
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4.1.1  ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 1)  ประวติัแลคตาซอย 
 

 
 
ภาพที ่4.1   คุณวริิยะ จิรพฒันกุล 
แหล่งทีม่า:   บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2558ก. 
 
 บริษทั แลคตาซอย จ ากดั เร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ จากการก่อตั้งบริษทัผลิตน ้ าอดัลมใน
นาม ห้างหุ้นส่วน เก่ียงฮั้ว จ  ากดั เม่ือปีพ.ศ. 2493 โดยมีคุณพ่อวิริยะ จิรพฒันกุล เป็นผูก่้อตั้ง ซ่ึง
เร่ิมตน้จากผลิตน ้ าอดัลมรสส้ม และกล่ินสละ ยี่ห้อ "แฮปป้ี" กบั "ดบัเบิ้ลแฮปป้ี" ส่งขายให้กบัค่าย
ทหารญ่ีปุ่นและตลาดเยาวราชตั้งแต่สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รวมทั้ง การผลิตน ้ าอดัลมจาก
ต่างประเทศ คือ น ้ าอดัลม "คิกคาปู้ " จากประเทศแคนาดา "คิงคิส" และ "คอสโค" จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 หลงัจากนั้นในปี 2524 ไดห้นัเหจากธุรกิจอุตสาหกรรมน ้ าอดัลม มาประกอบธุรกิจ
การผลิตนมถัว่เหลือง ยูเอชทีบรรจุกล่องกระดาษเตด้ตร้าแพคจากสวีเดนเป็นรายแรกของประเทศ
ไทยภายใตช่ื้อวา่ "แลคตาซอย" นอกจากน้ียงัไดข้ยายการผลิตนมโค "แลคตา้" ออกสู่ตลาดในเวลา
ต่อมา  
 ในปี 2534 ทางบริษทัไดล้งทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ดว้ยงบประมาณ 860 ลา้นบาท 
ข้ึนท่ีอ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี บนเน้ือท่ี 209 ไร่ ซ่ึงห่างจากโรงงานเดิมท่ีกรุงเทพเพียง 
126 กม. เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ และเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงัภาคอ่ืนๆ 
อีกทั้งเป็นการหลีกเล่ียงการจราจรท่ีแออดัในเขตกรุงเทพ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะออก
กฎหมายห้ามรถบรรทุกเกิน 6 ลอ้ วิ่งเขา้เขตกรุงเทพ และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับประกาศของ
กระทรวงอุตาสาหกรรมเร่ืองการหา้มขยายก าลงัการผลิตในเขตกรุงเทพ ปัจจุบนับริษทั แลคตาซอย 
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จ ากดั ผลิตนมป้อนตลาดปีละกวา่หลายร้อยลา้นกล่อง และก าลงัขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบา้น 
ภูมิภาคเอเชีย ยโุรป แอฟริกา และประเทศอ่ืนๆ 

 2)  แนวทางในการบริหารงานแลคตาซอย 
 (1)  ผลิตนมท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชการการสูง  
 (2)  จริงใจต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค  
 (3)  ร่วมมือกบัผูแ้ทนจ าหน่ายและลูกคา้เสมือนครอบครัวเดียวกนั 
 โดยแลคตาซอยนั้น ไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาจากใจในการด าเนินธุรกิจดว้ยความจริงใจ 
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียงกวา่ 20 ปีของแลคตาซอย รักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์แลคตาซอยตลอดไป
อีกทั้งสรรหาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัเพื่อคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของแลคตาซอย และเสริมสร้าง
ศกัยภาพขององคก์รใหม้ัน่คงดว้ยทีมงานคุณภาพและจรรยาบรรณของบริษทั 
 3)  จุดเด่นของแลคตาซอย 

 จุดเด่นของแลคตาซอยประกอบไปดว้ย 2 เร่ืองหลกัๆ ดงัน้ี 
 (1)  ราคาถูก  
 จุดเด่นของแลคตาซอยดา้นราคาถูก โดยแลคตาซอยใชก้ลยุทธ์จุดขายดา้นความ
คุม้ค่า คุม้ราคา ดว้ยการตั้งราคาต ่ากวา่คู่แข่ง 20% เพื่อตอกย  ้าเร่ืองความคุม้ค่า คุม้ราคาเป็นหลกั 
 (2)  มีคุณภาพ 
 จุดเด่นของแลคตาซอยด้านคุณภาพ โดยแลคตาซอยได้เลือกสรรวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ ด้วยการคัดสรรเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพ ท่ีไม่ผ่านการดัดแปรพนัธุกรรม (Non-GMO) 
ปราศจากการเติมวตัถุกนัเสียหรือสารปรุงแต่งอาหาร พร้อมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน 
ท่ีใชเ้ทคโนโลยีการผลิต และการบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงของ SIG Comb Bloc จากประเทศ
เยอรมนี ไดน้มถั่วเหลืองคุณภาพท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บคุณประโยชน์
อยา่งเตม็เป่ียมและดีต่อสุขภาพ  
 นอกจากน้ี คุณพรรวนา มหาทรัพย์ ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพนัธ์ 
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นของแลคตาซอย ไวว้า่ แลคตาซอยไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์
ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยอยา่งต่อเน่ือง และยืนราคาสินคา้ควบคู่กบัการรักษามาตรฐาน
สินคา้ในภาวะท่ีขา้วของอุปโภคบริโภคข้ึนราคา เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลคุณภาพชีวิตของคน
ไทยใหบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (บริษทั ไทยรัฐ จ ากดั, 2554) 
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 4)  กลุ่มเป้าหมายของแลคตาซอย 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของแลคตาซอยมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยักลางคน และรวมถึงกลุ่มผูสู้งวยั ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่แลคตาซอยนั้น
ไดเ้นน้เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 5)  สถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของแลคตาซอย 
 

 
 
ภาพที ่4.2  ส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลือง ปี 2557 
แหล่งทีม่า:  บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั, 2557ค. 
 

แนวโน้มของตลาดนมถัว่เหลืองมีการขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัของ
ผูป้ระกอบการตลาดนมถัว่เหลืองท่ีรุนแรงตลอดเวลา อุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองเกิดการเติบโตมาก
ข้ึน จึงเกิดตราสินคา้ในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองจ านวนมาก ส่งผลให้บริษทั แลคตาซอย จ ากดั
ตอ้งเร่งปรับตวั เพื่อรักษาฐานลูกคา้ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงตอ้งพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไวใ้ห้
ได้ ดังนั้ นบริษัท แลคตาซอย จ ากัด จึงได้คิดกลยุทธ์เพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างและความ
หลากหลายให้เกิดข้ึนกบัตราสินคา้ เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงบริษทั แลคตาซอย 
จ ากดั ไดมี้การปรับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด โดยการท าตลาดเชิงรุกมากข้ึน จึงท าให้ไดรั้บการ
ตอบรับจากกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีบริโภคตราสินคา้เป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมูลค่าตลาด
รวมผลิตภณัฑ์นมพร้อมด่ืมของปี 2557 มีมูลค่า 55,508 ลา้นบาท ท่ีมีการเติบโต 3% เทียบจากปีท่ี
ผา่นมา ซ่ึงมูลค่าตลาดนมถัว่เหลืองมีประมาณ 14,625 ลา้นบาท เติบโต 7% จากปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนั
บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดค้รองส่วนแบ่งตลาดตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของมูลค่าตลาดนมถัว่
เหลืองทั้งหมดถึงร้อยละ 55.3  รองลงมา คือ ดีน่า ครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 25.7 ไวตามิ้ลค์
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.2 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 0.8 ตามล าดบั (บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั, 2557ค) 
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6)  แผนการด าเนินงานในอนาคตของแลคตาซอย 
แลคตาซอยมีแผนการด าเนินงานในอนาคต โดยมุ่งท าการขยายตลาดออกไปสู่

ต่างประเทศมากข้ึน โดยก าลงัขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบา้น ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และ
ประเทศอ่ืนๆ พร้อมกนัน้ีแลคตาซอยก็ยงัคงด าเนินการผลิตนมถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองสู่
ผูบ้ริโภคและใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 

นอกจากน้ี คุณพรรวนา มหาทรัพย ์ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพนัธ์ 
บริษทั แลคตาซอย จ ากัด กล่าวไวว้่า ส าหรับตลาดต่างประเทศ ปัจจุบนัได้ส่งออก และแต่งตั้ง
ตวัแทนจ าหน่ายในกวา่ 40 ประเทศ ทั้งตลาดในอาเซียนทั้งหมด ยโุรป แอฟริกา และประเทศอ่ืนๆ ก็
ยงัมีการเติบโตท่ีดีมาก โดยเฉพาะในเมียนมาร์ ลาว กมัพูชา แลคตาซอยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อนัดบัหน่ึง และปีหน้าจะเนน้การท าตลาดในต่างประเทศให้เขม้ขน้มากข้ึน (ประชาชาติออนไลน์, 
2557) 
  นอกจากนั้นแลคตาซอยยงัคงเดินหนา้ท าการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการจดัท าการ
ส่ือสารการตลาดในทุกๆ ดา้น เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายบริโภคตราสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
อีกทั้งเพื่อรักษาฐานลูกคา้ไว ้และเพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพให้หนัมาบริโภคตราสินคา้
เพิ่มข้ึน 
 

4.1.2  ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกับการส่ือสารการตลาด 
 1)  กระบวนการส่ือสารการตลาด 

 กระบวนการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยนั้น จุดเร่ิมต้นของการ
ส่ือสารการตลาดท่ีผูผ้ลิตตราสินคา้แลคตาซอยไดท้  าการส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด ไม่วา่จะเป็น  
ขอ้มูลของตราสินคา้ใหม่  ขอ้มูลของตราสินคา้ท่ีจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าของตราสินคา้แลคตาซอย โดยผ่านทางส่ือต่างๆ หรือเคร่ืองมือการส่ือสารตลาด
รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย โดยส่งผ่านไปยงั
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายของตราสินคา้แลคตาซอย ดงัน้ี 
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(1) การโฆษณา 
ก) ส่ือหลกั ไดแ้ก่ ส่ือสปอตโฆษณาทางวทิย ุและส่ือโฆษณาทาง 

โทรทศัน์ (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3-4.10) 
ส่ือสปอตโฆษณาทางสถานีวทิยุ 

 

   

  
ภาพที ่4.3  สถานีวทิย ุคล่ืน Wave FM 88.0 MHz (ภาพซา้ย), Green Wave 106.5 FM (ภาพกลาง)  

 Cool 93 Fahrenheit (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั เวฟ เอฟเอม็ 88 จ  ากดั, 2554; บริษทั เอไทม ์มีเดีย จ  ากดั, 2557;  

 บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั, 2557. 
 

  
 
ภาพที ่4.4  สถานีวทิย ุEASY 105.50 (ภาพซา้ย), Virgin Hitz 95.5 (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั บีอีซี เทโร เรดิโอ จ ากดั, 2557ก, 2557ข. 
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ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 

   
 
ภาพที ่4.5  ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย ชุด 30 ปี (ภาพซา้ย), แลคตาซอย 5 บาท (ภาพกลาง),  

 Lactasoy Extra 300 Hi Calcium Love Myself  (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ก, 2554ข, 2554ค. 
 

  
 
ภาพที ่4.6  ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย Extra 300 Hi Calcium แทนความรัก (ภาพซ้าย),  

 Lactasoy 125 ml. 5 Bath (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2555ก, 2555ข. 
 

    
 
ภาพที ่4.7  ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย ผสมงาด า สูตรใหม่ (ภาพซา้ย), แลคตาซอย 27TH SEA  

 GAMES MYANMAR 2013 (ภาพกลาง),  Lactasoy 500 ml. (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ก, 2556ข, 2556ค. 
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ภาพที ่4.8  ภาพยนตร์โฆษณา แลคตาซอย เอก็ซ์ตร้า 300 ไฮแคลเซียม (ภาพซา้ย), Lactasoy All  
Day 2014 (ภาพขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ก, 2557ข. 
 

  
 
ภาพที ่4.9  ภาพยนตร์โฆษณา Lactasoy Love Never Change Thai (ภาพซา้ย), แลคตาซอย Extra  

300 เตม็กล่อง (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ค, 2557ง. 
 

  

 
ภาพที ่4.10  ภาพยนตร์โฆษณา Lactasoy 500 ml. : 3D 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2558ข, 2558ค. 
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ข)  ส่ือออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
เวบ็ไซตท่ี์เป็นทางการของแลคตาซอย (Official Website) (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.11-4.12) 

 

  
 
ภาพที ่4.11  แลคตาซอยคลบั เฟซบุค๊ แฟนเพจ  
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2558ง. 
 

 
 
ภาพที ่4.12  เวบ็ไซตท์างการของแลคตาซอย 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2558จ. 
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ค)  โฆษณาแฝงผ่านการน าสินค้าไปแทรกอยู่ในรายการโทรทศัน์
หรือภาพยนตร์ (Product Placement) และผูส้นบัสนุนรายการโทรทศัน์ (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.13-
4.14) 
 

  
 

      
 

ภาพที ่4.13  รายการ บางรักซอย 9 (ภาพซา้ย), บา้นน้ีมีรัก (ภาพขวา), เป็นต่อ (ภาพล่างซา้ย),  
เฮง เฮง เฮง (ภาพล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน), 2554, 2556; บริษทั เอก็แซ็กท ์จ ากดั, 2554, 2555. 
 

  
 

ภาพที ่4.14  ผูส้นบัสนุน รายการเกมวดัดวง (ภาพซา้ย), จนัทร์พนัดาว (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั จีเอม็เอม็ ทีว ีจ  ากดั, 2554; บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ  ากดั, 2554. 
 
 
 
 

http://www.ryt9.com/si/prg/1153412
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(2)  การประชาสัมพนัธ์ 
ก) กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.15-4.20) 

 

   
 

    
 
ภาพที ่4.15  ค่ายกลางปี 2556 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา จ.น่าน (ภาพซา้ย), แนะแนว 

ความถนดัทางวิศวกรรม สู่น้อง ม.ปลาย คร้ังท่ี 7 (ภาพกลาง), ค่ายศิลปะศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เด็กศิลป์ คร้ังท่ี 7 (ภาพขวา), โครงการครูอาสา ณ โรงเรียนวดัหวัล าโพง 
(ภาพล่างซา้ย), โครงการแบ่งปันความห่วงใยจากใจ จ.กาญจนบุรี (ภาพล่างกลาง), ค่าย
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คร้ังท่ี 11 (ภาพล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ง, 2556จ, 2556ฉ, 2557จ, 2557ฉ, 2557ช. 
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ภาพที ่4.16  โครงการดนตรีบ าบดั ฟังดว้ยใจ ใหด้ว้ยรัก ประจ าปี 2557 (ภาพซา้ย), ค่ายอวดดี  

คร้ังท่ี 2 จ.ราชบุรี (ภาพกลาง), ค่ายยุวชนสาธารณสุข คร้ังท่ี 9 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ภาพขวา), โครงการสัตตบรรเลงคร้ืนเครงเพลงภาษา (ภาพล่างซ้าย), โครงการ PRE-
CIVIL CAMP#4 ปี 2557 (ภาพล่างกลาง), ค่ายเศรษฐศาสตร์พฒันาชุมชน ณ โรงเรียน
บา้นหว้ยร่วม จ.ชยัภูมิ (ภาพล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ซ, 2557ฌ, 2557ญ, 2557ฎ, 2557ฏ, 2557ฐ. 
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ภาพที ่4.17  ค่ายบา้นทอฝัน ณ บา้นทอฝัน จ.กาญจนบุรี (ภาพซา้ย), ค่ายสร้างท่ีพกัอาศยัและแนะ 

แนวการศึกษา ณ โรงเรียนหินลาดนาไฮวทิยาคม จ.ตาก (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ฑ, 2557ฒ. 
 

   
 
ภาพที ่4.18  งานกาชาดประจ าปี 54 ณ สวนอมัพร (ภาพซา้ย), แลคตาซอยร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบ 

ภยั น ้าท่วม (ภาพกลาง), มอบทุนการศึกษาโครงการ Rama search 2012 (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ง, 2554จ, 2555ฉ. 
 

  
 
ภาพที ่4.19  โครงการบริจาคโลหิต (ภาพซา้ย), มอบนมถัว่เหลือง Lactasoy 125 ml. จ านวน 100 ลงั  

ใหก้บัศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ช, 2557ณ. 
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ภาพที ่4.20  Eazy FM105.5 กิจกรรม อีซ่ี ท าดี สร้างบา้นใหป้ลา รักษห์นา้บา้นทิ้งซั้งกอ (ภาพซา้ย),  

GREEN WAVE 106.5 FM Run and Ride for The King (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ซ, 2557ด. 
 

ข) กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค (ดงัแสดงในภาพท่ี  
4.21-4.26) 

 

   
 
ภาพที ่4.21  งาน Top Awards (ภาพซา้ย), งานรักลูกเฟลติวลั (ภาพกลาง), English Camp (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ช, 2554ซ, 2554ฌ. 
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ภาพที ่4.22  ผูส้นบัสนุนรายการ The Star 7 (ภาพซา้ย), The Star 8 (ภาพกลาง), The Star 9 (ภาพ 

ขวา) The star 10 (ภาพล่างซา้ย), The Star 11 (ภาพล่างขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ญ, 2555ค, 2556ฌ, 2557ถ, 2557ท. 
 

   
 

ภาพที ่4.23  แลคตาซอย เป็นผูส้นบัสนุนรายการเจาะใจ THE MOMENT 2 (ภาพซา้ย),  
THE MOMENT 3 (ภาพกลาง),  THE MOMENT 4 (ภาพขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ฎ, 2555ง, 2556ญ. 
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ภาพที ่4.24  ผูส้นบัสนุน Wave FM 88 ECO Wave Music Show Case (ภาพซา้ย), Eat Play Love 

in Huahin (ภาพกลาง) Green Wave Fan Club Super Star Party Night (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ฏ, 2554ฐ, 2555จ. 
 

     

 
ภาพที ่4.25  คอนเสิร์ตอาสาสนุก Encore Plus by Lactasoy Too Much So Much Very Much (ภาพ 

ซา้ย), เจาะใจเขม็ทิศ จิตใตส้ านึก (ภาพกลาง), Nine Entertain Surprise Trip (ภาพขวา)  
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ฑ, 2554ฒ,  2554ณ. 
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ภาพที ่4.26  แรลล่ีการกุศล ไหว ้พระ 9 วดั คร้ังท่ี 11 (ภาพซา้ย), รักธรรมะ ไม่เปล่ียนแปลง โดย 

  แลคตาซอย ครบรอบ 30 ปี (ภาพกลาง), แรลล่ีการกุศล ไหว ้พระ 9 วดั (ภาพขวา), 
  YEP Charity Mini Marathon (ภาพล่างซา้ย), Marathon Car free day 2014 (ภาพ 
ล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2555ช, 2555ซ,  2557ธ, 2557น, 2557บ. 
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 (3)  การส่งเสริมการขาย 
ก)  การแจกผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคด่ืมฟรี (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.27- 

4.34) 
 

   
 

   
 

ภาพที ่4.27  งานวนัเด็กกองทบับก (ภาพซา้ย), งานวนัเด็กโรงเรียนนายเรือ (ภาพกลาง), กองบิน 4  
นครสวรรค ์(ภาพขวา), กองบิน 46 พิษณุโลก (ภาพล่างซ้าย), กองทพับก กองทพัเรือ   
และกองทพัไทย (ภาพล่างกลาง), กองพนัทหารมา้รักษาพระองค ์ททบ. 5 (ภาพล่าง
ขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2554ด, 2554ต, 2556ฎ, 2556ฏ, 2556ฐ, 2557ป. 
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ภาพที ่4.28  งานวนัเด็กกองบญัชาการและกองทพัไทย (ภาพซา้ย), กองบิน 2 (ภาพกลาง),  

มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (ภาพขวา), โรงเรียนนายเรือ (ภาพล่างซ้าย), สนามม่ิงเมือง
สกลนคร (ภาพล่างกลาง), อุทยานหวา้กอ ประจวบคีรีขนัธ์ (ภาพล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ผ, 2557ฝ, 2557พ, 2557ฟ, 2557ภ, 2557ม. 
 

    
 
ภาพที ่4.29  Wake Club School Tour ปี 6 (ภาพซา้ย), งานวนันกัประดิษฐ ์ประจ าปี 2556 (ภาพ 

กลาง), งาน Eduzones Expo 2014 Future Focus (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ฑ, 2556ฒ, 2557ย. 
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ภาพที ่4.30  งานรับนอ้ง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน (ภาพซา้ย), งานรับนอ้ง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั CU First Date 56 (ภาพกลาง), CU Party Freshy Carnival 
2557 (ภาพขวา), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 (ภาพล่างซ้าย), มหาวิทยาลยัมหิดล 
2557 (ภาพล่างกลาง), กิจกรรม Freshy Boy and Girl 2014 (ภาพล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ณ, 2556ด, 2557ร, 2557ล, 2557ว, 2557ศ. 
 

 
 
ภาพที ่4.31  งานลอยกระทงของ 3 มหาวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ศูนยรั์งสิต และมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ษ. 
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ภาพที ่4.32  RADIO Cool93 อ่ิม อร่อย (ภาพซา้ย), Virgin HitZ 95.5 Be HitZ in School (ภาพ 

กลาง), Bang School Tour 2014 (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2557ส, 2557ห, 2557ฬ. 
 

     
 

   
 
ภาพที ่4.33  จดัโรดโชว ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ภาพซา้ย), โรงเรียนบา้นเปา จ.นครราชสีมา 

(ภาพกลาง), โรงเรียนบา้นชัยพร จ.อุดรธานี (ภาพขวา),โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮ่าง   
(ภาพล่างซ้าย), วดัศรีบุญเรือง จ.ล าปาง (ภาพล่างกลาง),โรงเรียนบา้นหนองแสง (ภาพ
ล่างขวา) 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ถ, 2556ท, 2556ธ, 2556น, 2556บ, 2556ป. 
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ภาพที ่4.34  โรงเรียนวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี (ภาพซา้ย), โรงเรียนอรุณประดิษฐ ์จ.เพชรบุรี 

(ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2556ผ, 2556ฝ. 
 

ข)  กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยจดัโปรโมชั่นเพื่อคืนก าไรให้กับ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  ป้ัมน ้ ามนั ร้านสะดวกซ้ือ ศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4.35-4.37) 
 

    
 

      
 
ภาพที ่4.35  บางจาก (ภาพซา้ย), จิฟฟ่ี (ภาพกลาง), ปิโตนาส (ภาพขวา), เซลล ์(ภาพล่างซา้ย),   

เอสโซ่ (ภาพล่างกลาง), เซเวน่ อิเลเวน่ (ภาพล่างขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั, 2558; บริษทั เจท็ จิฟฟ่ี ช็อปส์ จ ากดั, 2558; บริษทั  

ปิโตรนาส อินเตอร์เนชนัแนล มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั, 2558ก; บริษทั เชลล์
แห่งประเทศไทย จ ากดั, 2558;  บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2558; 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั(มหาชน), 2558. 
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ภาพที ่4.36  บูทส์ (ภาพซา้ย), แฟมิล่ีมาร์ท (ภาพกลาง), ซูเรีย (ภาพขวา),  ลอวส์ัน 108 (ภาพล่าง 
ซา้ย), วตัสัน (ภาพล่างขวา)  

แหล่งทีม่า:  บริษทั บูท๊ส์ รีเทล, 2558; บริษทั เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากดั, 2558; บริษทั ปิโตรนาส  
อินเตอร์เนชนัแนล มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั, 2558ข; บริษทั สหลอวส์ัน จ ากดั, 
2558; บริษทั เซ็นทรัล วตัสัน จ ากดั, 2558. 

 

   
 
ภาพที ่4.37  เทสโก ้โลตสั (ภาพซา้ย), เดอะมอลล ์(ภาพกลาง), บ๊ิกซี (ภาพขวา) 
แหล่งทีม่า:  บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากดั, 2558; บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั, 2558;  

 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน), 2558. 
 

  
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIw-yh9suTxwIVkXCOCh0ukgfU&url=http://www.mybycat.com/products.php?id=100&sid=98&ei=-N7CVcOQM5HhuQSupJ6gDQ&psig=AFQjCNFKCvxa1HypXqwaO2RQMH3sIi_5EA&ust=1438920824965934
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIjrbFycyTxwIVzAqOCh3AwgbK&url=http://www.moneymartthai.com/daily/index.php?cat=dd5c07036f2975ff4bce568b6511d3bc&know_id=742&ei=p9_CVc7GHcyVuATAhZvQDA&psig=AFQjCNFhgnHU2aRltfEGnum21nTht4hczQ&ust=1438920999572444
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImP-b1s6TxwIVz4-OCh1FMQ-M&url=http://www.tnamcot.com/content/109684&ei=2uHCVZiqOc-fugTF4rzgCA&psig=AFQjCNGQTLbpHu7XtdYkGT5VTFOHj_S1Qg&ust=1438921563069578
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2)  กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารการตลาด 
 ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยนั้น  

ผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีมีค่านิยมในการรักสุขภาพ มีก าลงัซ้ือในการบริโภค และมีความสะดวกในการ
เขา้ถึงตราสินคา้ 

 3)  การวางแผนการส่ือสารการตลาด 
 การวางแผนการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยนั้น ไดแ้ก่ การก าหนด

กลุ่มเป้าหมายท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้ตราสินค้าแลคตาซอยมีกลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลาย ใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร และกลยุทธ์การตลาดอยา่งสัมพนัธ์กนั โดยแผนการตลาดท่ีตรา
สินคา้แลคตาซอยใช้จะประกอบไปด้วย 4 ดา้นคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงตราสินคา้แลคตาซอยไดใ้ชแ้ผนการตลาดทั้ง 4 ดา้นน้ี 
อยา่งมีความสัมพนัธ์กนัและสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของตราสินคา้แลคตาซอย ดงันั้นน ามาซ่ึงการ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตราสินคา้แลคตาซอย โดยผา่นการวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ีช่วย
ก าหนดเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ในการก าหนดวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร รวมทั้งเลือก
แนวทางในการส่ือสารต่างๆ และเลือกส่ือท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยท าให้เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดนั้นเกิด
ประสิทธิภาพ ในการส่งขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภคเป้าหมายตราสินคา้แลคตาซอย เพื่อมุ่งหวงัให้
ผูบ้ริโภคเป้าหมายของตราสินคา้แลคตาซอยนั้นตอบสนองตามวตัถุประสงคก์ารส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยวางไว ้ดงันั้นตราสินคา้แลคตาซอยจึงใชก้ารวางแผนการส่ือสารการตลาด
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ จึงท าให้ตราสินคา้แลคตาซอยนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผน
ไวเ้สมอ และท าใหต้ราสินคา้แลคตาซอยสามารถครองต าแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองของประเทศ
ไทยเสมอมาจนถึงปัจจุบนั 

4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารการตลาด 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย คือ 

การท่ีท าให้ตราสินคา้แลคตาซอยนั้นเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง เน้นการส่ือการเพื่อการสร้างการ
ยอมรับในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงท่ีสืบทอดต่อๆ กนัมาอยา่งยาวนาน การท่ี
ตราสินคา้แลคตาซอยก้าวมาถึงจุดสูงสุดของการครองต าแหน่งส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลืองใน
ปัจจุบนั ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการให้ผูบ้ริโภครับรู้ ยอมรับ และเช่ือมัน่ในคุณภาพกวา่หลายสิบปี อีก
ทั้งคู่แข่งทางการตลาดมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้ตราสินคา้แลคตาซอยใชก้ลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อหลีกหนี
จากคู่แข่งขนั ถึงแมว้า่จะมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนนั้นท าให้เกิดอุปสรรคต่อตราสินคา้แลคตาซอยเป็น
อยา่งมาก แต่ตราสินคา้แลคตาซอยก็สามารถหลีกหนีจากคู่แข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ 
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4.2  ส่วนที ่2  การรับรู้ข่าวสารและความพงึพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้า 
แลคตาซอย  

 
การศึกษาการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา

ซอย เป็นการวิจยัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยผูว้ิจยัได้
แบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.2.1  ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 1)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย 
 3)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย 

4.2.2  ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
 1)  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 
 2)  สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 
 3)  สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

 
4.2.1  ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 1)  การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 

คน ประกอบดว้ยขอ้มูลทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตามตารางท่ี 4.1-4.9 ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



 
 

128 
 

ตารางที ่4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 156  39.0 
ชาย 244  61.0 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เป็นหญิง 
จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 เป็นชาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 

 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี   32     8.0 
20-24 ปี   87   21.8 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40 ปีข้ึนไป 

  79 
  36 
  44 
122 

  19.7 
    9.0 
  11.0 
  30.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีอายุ 20-24 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และอายุ 25-29 ปี 
จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ตามล าดบั อายุของผูบ้ริโภคท่ีน้อยท่ีสุดคือ อายุน้อยกว่า 20 ปี 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 

 
 
 
 

 



 
 

129 
 

ตารางที ่4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 210   52.5 
สมรส 168   42.0 
หยา่ร้าง/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

  22    5.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาสมรสแลว้ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย    34     8.5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย    55   13.8 
อนุปริญญา    29     7.2 
ปริญญาตรี 215   53.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี   67   16.7 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.7 และมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ การศึกษาของ
ผูบ้ริโภคท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา   58 14.5 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ
พนกังานบริษทัเอกชน 

  23 
218 

  5.8 
54.5 

ธุรกิจส่วนตวั  53 13.2 
แม่บา้น/พอ่บา้น  20  5.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...)  28  7.0 

รวม 400                 100.0 
 

  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
และประกอบธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดบั อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีนอ้ย
ท่ีสุด คือ ประกอบอาชีพแม่บา้น/พอ่บา้น จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 
ตารางที ่4.6  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลประชากร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่/เท่ากบั 10,000 บาท   57   14.2 
10,001 - 20,000 บาท 112   28.0 
20,001 - 30,000 บาท 102   25.5 
มากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป 129   32.3 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 
บาทข้ึนไป จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมามีรายได ้10,001 - 20,000 บาท จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
ตามล าดบั รายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.2 
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  2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอยของผูบ้ริโภค โดยศึกษาปัจจยัของการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และช่องทางของการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาด ประกอบไปดว้ยรายละเอียดตามตารางท่ี 4.8-4.10 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 

 ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น 

 

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 
ระดับการรับรู้ 

x̄  S.D. แปลผล 
ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด 3.57 0.53 มาก 
ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทาการตลาด 3.61 0.58 มาก 

รวม 3.58 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินค้าแลคตาซอย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย อยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด 
มีค่าเฉล่ีย (3.61) และ (3.57) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดใน 

 ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 

 
 
 

การรับรู้ข่าวสาร 
ทางการตลาด 

ระดับการรับรู้  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
การ
รับรู้ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

1.  นมถัว่เหลืองแลคตา
ซอยมี 6 รสชาติ 

61 
(15.3) 

144 
(36.0) 

151 
(37.8) 

38 
(9.5) 

6 
(1.5) 

3.54 0.90 มาก 

2.  สูตรตน้ต ารับเป็น
รสชาติแรกของแลคตา
ซอย 

44 
(11.0) 

171 
(42.8) 

157 
(39.3) 

28 
(7.0) 

0 
0 

3.58 0.77 มาก 

3.  มีสูตรไฮแคลเซียม 54 
(13.5) 

155 
(38.8) 

160 
(40.0) 

28 
(7.0) 

3 
(0.8) 

3.57 0.83 มาก 

4.  มีสูตรผสมงาด า 63 
(15.8) 

132 
(33.0) 

157 
(39.3) 

45 
(11.3) 

3 
(0.8) 

3.52 0.91 มาก 

5.  มีสูตรผสมชาเขียว 
 
6.  มีสูตรผสมคอลลาเจน 
 

38 
(9.5) 
49 

(12.3) 

176 
(44.0) 
155 
(38.8) 

160 
(40.0) 
154 
(38.5) 

24 
(6.0) 
39 
(9.8) 

2 
(0.5) 

3 
(0.8) 

3.56 
 

3.52 

0.76 
 

0.85 

มาก 
 

มาก 

7.  มีรสชอคโกแลต 
 
8.  มีแนวคิดท่ีวา่ “คุม้ค่า 
คุม้ราคา” 
9.  มีขนาดบรรจุภณัฑ์
ตั้งแต่ 125-1,000
มิลลิลิตร 

46 
(11.5) 

73 
(18.3) 

88 
(22.0) 

133 
(33.3) 
146 
(36.5) 
123 
(30.8) 

186 
(46.5) 
150 
(37.5) 
158 
(39.5) 

31 
(7.8) 
27 
(6.8) 
26 
(6.5) 

4 
(1.0) 

4 
(1.0) 

5 
(1.3) 

 

3.47 
 

3.64 
 

3.66 

0.83 
 

0.89 
 

0.93 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

 
 

การรับรู้ข่าวสาร 
ทางการตลาด 

ระดับการรับรู้  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
การ
รับรู้ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

10.  มีราคาต ่าสุดอยูท่ี่ 5 
บาท 

81 
(20.3) 

106 
(26.5) 

175 
(43.8) 

32 
(8.0) 

6 
(1.5) 

3.56 0.95 มาก 

11.  ออกขนาดบรรจุ
ภณัฑใ์หม่ล่าสุด ขนาด 
500  มิลลิตร 

72 
(18.0) 

133 
(33.3) 

166 
(41.5) 

25 
(6.3) 

4 
(1.0) 

3.61 0.88 มาก 

12.  สโลแกน “พลงัของ
คนทุ่มเท” 

96 
(24.0) 

117 
(29.3) 

147 
(36.8) 

31 
(7.8) 

9 
(2.3) 

3.65 0.86 มาก 

รวม 3.57 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้
ข่าวสารการส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในระดบั
มากทั้งหมด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีขนาดบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่ 125-1,000 มิลลิลิตร (ค่าเฉล่ีย 
3.66) สโลแกน “พลงัของคนทุ่มเท” (ค่าเฉล่ีย 3.65) มีแนวคิดท่ีว่า “คุม้ค่า คุม้ราคา” (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
มีขนาดบรรจุภณัฑ์ใหม่ล่าสุด 500 มิลลิลิตร (ค่าเฉล่ีย 3.61) และสูตรตน้ต ารับเป็นรสชาติแรกของ
แลคตาซอย (ค่าเฉล่ีย 3.58) ส่วนการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีรสช็อคโกแลต (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการตลาดใน 

  ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยขอผูบ้ริโภค 

 

 
 

ช่องทางการรับรู้ 
ข่าวสารทางการตลาด 

ระดับการรับรู้  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
การ
รับรู้ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

1.  ส่ืออินเทอร์เน็ต และ
เวบ็ไซต ์

71 
(17.8) 

145 
(36.2) 

136 
(34.0) 

43 
(10.8) 

5 
(1.3) 

3.58 0.94 มาก 

2.  ส่ือวทิย ุ
 
3.  ส่ือส่ิงพิมพ ์
 
4.  ส่ือโทรทศัน์ 
 
5.  การจดักิจกรรมพิเศษ 
 
6.  ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

52 
(13.0) 

72 
(18.8) 

85 
(21.3) 

83 
(20.8) 

73 
(18.3) 

162 
(40.5) 
139 
(34.8) 
157 
(39.3) 
134 
(33.5) 
105 
(26.3) 

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

22 
(5.5) 
24 
(6.0) 
28 
(7.0) 
35 
(8.8) 
63 

(15.8) 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

0 
0 
2 

(0.5) 
5 

(1.3) 

3.60 
 

3.65 
 

3.75 
 

3.65 
 

3.44 

0.80 
 

0.86 
 

0.86 
 

0.92 
 

0.91 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.61 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้
ข่าวสารการส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การรับรู้จากส่ือโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 3.75) การ
รับรู้ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.65) การรับรู้ผา่นส่ือวทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั ช่องทางการรับรู้
ของผูบ้ริโภคท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
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 3)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ประกอบไปดว้ยรายละเอียดตามตารางท่ี 4.11-4.15 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการส่ือสาร 
                       การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น 
 

การส่ือสารการตลาด 
ระดับความพงึพอใจ 

x̄  S.D. แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.86 0.36 มาก 
ดา้นราคา 3.78 0.48 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.60 0.56 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.43 0.47 มาก 

รวม 3.67 0.32 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในระดบัมากทั้งหมด 
เรียงตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.86) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.78) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.60) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 
          ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์

 
 
 

การส่ือสารการตลาด 
ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจ  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ
พงึพอ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

                     ใจ 

1.  ช่ือตราสินคา้จ าง่าย 
และมีความเหมาะสม  
กบัตวัสินคา้ 

81 
(20.3) 

177 
(44.3) 

90 
(22.5) 

52 
(13.0) 

0 
0 

3.72 0.93 มาก 

2.  การออกแบบบรรจุ
ภณัฑห์ลากหลาย เพื่อ 
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีหลากหลาย 

46 
(11.5) 

247 
(61.8) 

94 
(23.5) 

13 
(3.3) 

0 
0 

3.82 0.66 มาก 

3.  รูปทรงของบรรจุ
ภณัฑส์ะดวกต่อการ
บริโภค 

65 
(16.3) 

163 
(40.8) 

123 
(30.8) 

49 
(12.3) 

0 
0 

3.61 0.90 มาก 

4.  บรรจุภณัฑเ์ปิดง่าย 
สะดวกต่อการบริโภค 

58 
(14.5) 

237 
(59.3) 

98 
(24.5) 

7 
(1.8) 

0 
0 

3.87 0.66 มาก 

5. บรรจุภณัฑร์ะบุ
รายละเอียด ส่วนผสม  
สถานท่ีผลิตอยา่งชดัเจน 

94 
(23.5) 

236 
(59.0) 

66 
(16.5) 

4 
(1.0) 

0 
0 

4.05 0.66 มาก 

6.  บรรจุภณัฑช่์วย
ส่งเสริม/รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

157 
(39.3) 

164 
(41.0) 

70 
(17.5) 

9 
(2.3) 

0 
0 

4.17 0.79 มาก 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ)  
 

 
 

การส่ือสารการตลาด 
ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจ  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ
พงึพอ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

                      ใจ 

7.  รสชาติอร่อยถูกปาก 109 
(27.3) 

220 
(55.0) 

64 
(16.0) 

7 
(1.8) 

0 
0 

4.08 0.70 มาก 

8.  รสชาติเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง 
9.  มีความหวานในระดบั
พอดี 
10.  มีคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภยัต่อการ
บริโภค 

11.  อ่ิม และคุม้ค่า 

82 
(20.5) 

56 
(14.0) 

45 
(11.3) 

 
58 

(14.5) 

242 
(60.5) 
206 
(51.5) 
210 
(52.5) 

 
214 
(53.5) 

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

 
109 
(27.3) 

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

 
19 
(4.8) 

0 
0 
2 

(0.5) 
1 

(0.3) 
 

0 
0 

4.01 
 

3.74 
 

3.69 
 
 

0.76 

0.63 
 

0.77 
 

0.76 
 
 

0.74 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.86 0.36 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ส่งเสริม/
รักษาส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.17) รสชาติอร่อย ถูกปาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) บรรจุภณัฑ์ระบุรายละเอียด
ของส่วนผสม สถานท่ีผลิตอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ
เปิดง่าย สะดวกต่อการบริโภค (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด คือ บรรจุภณัฑท์นัสมยัไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.61)  
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ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

 ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นราคา 
 

 
 

การส่ือสารการตลาด 
ด้านราคา 

ระดับความพงึพอใจ  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ
พงึพอ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

                      ใจ 

1.  ราคามีความเหมาะสม
กบัปริมาณสินคา้ 

42 
(10.5) 

84 
(21.0) 

219 
(54.8) 

35 
(8.8) 

20 
(5.0) 

3.23 0.93 ปาน
กลาง 

2.  ราคาเหมาะสมกบั
คุณค่าท่ีไดรั้บ 

3.  แสดงราคาใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจน 
4.  ราคาถูกกวา่นมถัว่
เหลืองยีห่อ้อ่ืนๆ 

5.  ปริมาณสินคา้ท่ีไดรั้บ
ต่อราคา มีความคุม้ค่า 
กวา่ยีห่อ้อ่ืนๆ 

93 
(23.3) 

45 
(11.3) 
175 
(43.8) 
149 
(37.3) 

228 
(57.0) 

91 
(22.8) 
172 
(43.0) 
185 
(46.3) 

58 
(14.5) 
200 
(50.0) 

44 
(11.0) 

61 
(15.3) 

18 
(4.5) 
47 

(11.8) 
8 

(2.0) 
4 

(1.0) 

3 
(0.8) 
17 
(4.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

3.98 
 

3.25 
 

4.28 
 

4.19 

0.79 
 

0.95 
 

0.75 
 

0.74 

มาก 
 

ปาน
กลาง 
มาก
ท่ีสุด 
มาก 

รวม 3.78 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินค้าแลคตาซอย ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) เม่ือพิจารณาในรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ ราคาถูกกว่านมถั่วเหลือยี่ห้ออ่ืนๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปริมาณสินคา้ท่ีไดรั้บต่อราคา 
มีความคุม้ค่ากวา่ยีห่อ้อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ส่วน
ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ได้แก่ แสดงราคาให้เห็นอย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.25) และราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.23) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 
การส่ือสารการตลาด 
ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระดับความพงึพอใจ  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ
พงึพอ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

                      ใจ 

1.  การใหร้ายละเอียด
ของสินคา้บนหนา้
เวบ็ไซต ์

82 
(20.5) 

244 
(61.0) 

68 
(17.0) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.00 0.67 มาก 

2.  การใหร้ายละเอียด
ของสินคา้บนส่ือโฆษณา 
ทางโทรทศัน์ 
3.  การใหร้ายละเอียด
ของสินคา้บนส่ือสปอต
โฆษณาทางสถานีวทิยุ 
4.  การกระจายสินคา้
ทัว่ถึง หาซ้ือง่าย 
5.  สินคา้วางจ าหน่าย
ตลอด และเพียงพอต่อ 

ความตอ้งการ 
6.  ประเภทของร้าน และ
ท าเลท่ีตั้งของร้าน 

มีส่วนในการตดัสินใจ
ซ้ือ 

79 
(19.8) 

 
83 

(20.8) 
 

66 
(16.5) 

48 
(12.0) 

 
47 

(11.8) 
 

 

57 
(14.3) 

 
177 
(44.3) 

 
107 
(26.8) 
108 
(27.0) 

 
117 
(29.3) 

 
 

235 
(58.8) 

 
129 
(32.3) 

 
201 
(50.3) 
191 
(47.8) 

 
208 
(52.0) 

 
 

22 
(5.5) 

 
9 

(2.3) 
 

21 
(5.3) 
48 

(12.0) 
 

25 
(6.3) 

 
 

7 
(1.8) 

 
2 

(0.5) 
 

5 
(1.3) 

5 
(1.3) 

 
3 

(0.8) 
 

 

3.45 
 
 

3.83 
 
 

3.52 
 

3.37 
 
 

3.45 
 

0.92 
 
 

0.79 
 
 

0.87 
 

0.88 
 
 

0.80 
 

 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

 
 

 
รวม 3.60 0.56 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) เม่ือได้
พิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การให้รายละเอียดของ
สินคา้บนเวบ็ไซต ์(ค่าเฉล่ีย 4.00) การให้รายละเอียดของสินคา้บนส่ือสปอตโฆษณาทางสถานีวิทย ุ
(ค่าเฉล่ีย 3.83) การกระจายสินคา้ทัว่ถึง หาซ้ือง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.52) และการให้รายละเอียดบนส่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์/ประเภทของร้านและท าเลท่ีตั้งมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.45) 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สินคา้วางจ าหน่ายตลอด
และเพียงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 3.37) 
 
ตารางที ่4.14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 

การส่ือสารการตลาด 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ
พงึพอ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

                        ใจ 

1.  มีการใชพ้รีเซนตเ์ตอร์
ในการโฆษณาสินคา้ 

59 
(14.8) 

151 
(37.8) 

144 
(36.0) 

42 
(10.5) 

4 
(1.0) 

3.55 0.90 มาก 

2.  มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ือง 

27 
(6.8) 

103 
(25.8) 

235 
(58.8) 

34 
(8.5) 

1 
(0.3) 

3.30 0.73 ปาน
กลาง 

3.  มีการเลือกใชส่ื้อ
โฆษณาท่ีหลากหลาย 

30 
(7.5) 

108 
(27.0) 

220 
(55.0) 

34 
(8.5) 

8 
(2.0) 

3.31 0.80 ปาน
กลาง 

4.  มีการใชส้ปอต
โฆษณาทางสถานีวทิยุ
ในการโฆษณาสินคา้ 

37 
(9.3) 

130 
(32.5) 

198 
(49.5) 

34 
(8.5) 

1 
(0.3) 

3.42 0.78 มาก 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ)  
 

 
การส่ือสารการตลาด 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ระดับความพงึพอใจ  

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̄  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ
พงึพอ 

 จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

                      ใจ 

5. มีการจดักิจกรรมเพื่อ
ร่วมสนุกบนส่ือออน 

ไลน์ 
6.  มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายตาม 
หา้งสรรพสินคา้ 
7. มีการจดักิจกรรมโรด
โชวต์ามสถานท่ีต่างๆ 
8.  มีการจดักิจกรรมเพื่อ
ลุน้รับรางวลัต่างๆ 

9. เป็นผูส้นบัสนุนใน
การจดักิจกรรมเพื่อ
สังคม 

45 
(11.3) 

 
63 

(15.8) 
 

37 
(9.3) 
29 
(7.3) 
35 
(8.8) 

103 
(25.8) 

 
176 
(44.0) 

 
148 
(37.0) 
125 
(31.3) 
145 
(36.3) 

213 
(53.3) 

 
134 
(33.5) 

 
188 
(47.0) 
196 
(49.0) 
182 
(45.5) 

36 
(9.0) 

 
27 
(6.8) 

 
26 
(6.5) 
50 

(12.5) 
38 
(9.5) 

3 
(0.8) 

 
0 
0 
 

1 
(0.3) 

0 
0 
0 
0 

3.38 
 
 

3.69 
 
 

3.49 
 

3.33 
 

3.44 

0.82 
 
 

0.81 
 
 

0.76 
 

0.78 
 

0.78 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ปาน
กลาง 
มาก 

รวม 3.43 0.47 มาก 
 

 จากตารางท่ี  4.14 พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินค้าแลคตาซอย ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) เม่ือ
พิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายตามห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) การให้พรีเซนต์เตอร์ในการโฆษณาสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.55) มีการจดักิจกรรมโรดโชวต์ามสถานท่ีต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.49) เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรม
เพื่อสังคม (ค่าเฉล่ีย 3.44) และการใช้สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุในการโฆษณาสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.42) ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
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ซอยในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมเพื่อร่วมสนุกบนส่ือออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.38) การจดั
กิจกรรมเพื่อลุน้รับรางวลัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.33) การเลือกใชส่ื้อโฆษณาท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

 
4.2.2  ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  

การทดสอบสมมติฐาน 
1)  สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร

การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั โดยแยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ไดด้งัน้ี  
  สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.15  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ 
 

 
การรับรู้ข่าวสารต่อ 

การส่ือสารการตลาด 

t-test for Equality of Means 

เพศ N x̄  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ชาย 156 3.64 0.49 2.132 0.034* 
หญิง 244 3.52 0.55   

ด้านช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 

ชาย 156 3.57 0.55 -1.138 0.256 
หญิง 244 3.63 0.52   

รวม ชาย 156 3.62 0.46 1.141 0.255 
 หญิง 244 3.56 0.49   

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่า แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้
ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ โดยใช้
วธีิการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.034 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.256 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอยไม่แตกต่างกนั 

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.255 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 
และสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้
ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้โดยผูบ้ริโภคชาย
มีการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ผูบ้ริโภคหญิง ส่วนดา้นช่องทาง
ของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารไม่
แตกต่างกนั 

   สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.16  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 

 ของตราสินคา้ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาย ุ
 

การรับรู้ข่าวสารต่อการ 
ส่ือสารการตลาด 

ตราสินค้าแลคตาซอย 

 
อายุ 

 

  
x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่แตกต่าง 

ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
 

นอ้ยกวา่ 20ปี 3.52 0.49 0.979 0.430 2>1, 2>3,  
20 – 24 ปี 3.53 0.53   2>4, 3>1, 
25 – 29 ปี 3.59 0.60   3>4, 3>5, 
30 – 34 ปี 3.47 0.49   4>1, 5>1, 
35 – 39 ปี 3.52 0.57   5>2, 5>3, 
40 ปีข้ึนไป 3.64 0.47   5>4, 6>2, 

ดา้นช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 
 
 
 
 
รวม 
 
 
 
 
 

นอ้ยกวา่ 20ปี 
20 – 24 ปี 
25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 ปีข้ึนไป 
นอ้ยกวา่ 20ปี 
20 – 24 ปี 
25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 ปีข้ึนไป 

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

0.55 
0.48 
0.56 
0.59 
0.52 
0.51 
0.42 
0.47 
0.53 
0.48 
0.51 
0.44 

0.281* 
 
 
 
 
 

1.359 
 
 
 
 

 

0.016 
 
 
 
 
 

0.239 
 
 
 
 

 

6>3, 6>4, 
6>5 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิตการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่ 
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 การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จ าแนกตามอายุ พบวา่ มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.979 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด ดา้น
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด จ าแนกตามอายุ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.281 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ทางการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้  

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จ าแนกตามอายุ 
พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.239 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 
และสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมเม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมี
การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ ส่วนดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาด ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบวา่ ผูท่ี้มีอายุ 20 – 24 ปี มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีอายุ นอ้ยกวา่ 20 ปี ผูท่ี้มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท่ี้มีอายุ 
30 – 34 ปี และผูท่ี้มีอายุ 25 – 29 ปี มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีอาย ุนอ้ยกวา่ 20 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ30 – 34 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ35 – 39 ปี และผูท่ี้มีอายุ 30 – 34 
ปี มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้มีอายุ นอ้ยกว่า 
20 ปี และผูท่ี้มีอายุ 35 – 39 ปี มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
มากกวา่ ผูท่ี้มีอาย ุนอ้ยกวา่ 20 ปี ผูท่ี้มีอายุ 20 – 24 ปี ผูท่ี้มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท่ี้มีอายุ 30 – 34 ปี และผู ้
ท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผู ้
ท่ีมีอาย ุ20 – 24 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ25 – 29 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ30 – 34 ปี และผูท่ี้มีอาย ุ35 – 39 ปี 
   สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.17  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การรับรู้ข่าวสาร 
ต่อการ 

ส่ือสารการตลาด 

 
สถานภาพ 

 
x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่แตกต่าง 

ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
 
 
 
 
ดา้นช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 
 
 
 
รวม 
 
 
 
 

โสด  
 

3.55 0.54 0.226 0.798 - 
สมรส 3.58 0.51    
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู่
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

3.62 
 
 

3.56 
3.65 
3.68 

 
 

3.56 
3.60 
3.64 

 
 

0.57 
 
 

0.55 
0.51 
0.52 

 
 

0.48 
0.46 
0.53 

 
 

 
 
 

1.516 
 
 
 

 
0.621 

 
 
 
 

 
 
 

0.221 
 
 
 
 

0.538 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อ

การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิตการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

 การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.798 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
หลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้
ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ไม่
แตกต่างกนั  
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ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.221 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
ต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั  

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.538 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
หลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมเม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น 
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด ด้านการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

   สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.18  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

การรับรู้ข่าวสาร
ต่อการ 

ส่ือสารการตลาด 

 
ระดับการศึกษา 

  
 x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นการรับรู้
ข่าวสาร 
 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

3.67 0.46 0.524 0.718 - 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

3.53 0.57    

อนุปริญญา 3.50 0.45    
ปริญญาตรี 3.57 0.55    
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.58 047    
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

การรับรู้ข่าวสาร
ต่อการ 

ส่ือสารการตลาด 

 
ระดับการศึกษา 

  
 x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร 
 
 
 
 
 
รวม 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

3.52 0.61 1.384 0.239 - 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

3.52 0.57    

อนุปริญญา 3.49 0.57    
ปริญญาตรี 3.64 0.53    
สูงกวา่ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.67 
3.62 

 
3.53 

 
3.50 
3.59 
3.61 

0.46 
0.45 

 
0.53 

 
0.45 
0.49 
0.42 

 
0.524 

 
0.705 

 
- 

 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อ

การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้
สถิตการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.718 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการรับรู้ข่าวสาร
ทางการตลาด ไม่แตกต่างกนั  
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ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.239 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั  

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.705 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 
ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวม 
เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั  

  สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.19  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพ 

 

การรับรู้ข่าวสาร
ต่อการ 

ส่ือสารการตลาด 

 
อาชีพ 

 
x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่แตก 
ต่าง 

ดา้นการรับรู้
ข่าวสาร 
 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.47 0.53 2.111 0.063 2>1, 2>4 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.52 0.46   2>6, 3>1 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.63 0.52   3>2, 3>4 
ธุรกิจส่วนตวั 3.45 0.50   3>6, 4>1 
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...)  

 

3.71 
3.46 

0.60 
0.51 

  4>6, 5>1 
5>2, 5>3 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

การรับรู้ข่าวสาร
ต่อการ 

ส่ือสารการตลาด 

 
อาชีพ 

 
x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่แตก 
ต่าง 

ดา้นช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร 
 
 
 
 
รวม 
 
 
 
 
 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.36 0.53 3.630* 0.003 5>4, 5>6 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.62 0.49   6>1 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.66 0.53    
ธุรกิจส่วนตวั 3.61 0.47    
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

3.80 
3.54 
3.43 
3.55 
3.64 
3.50 
3.74 
3.49 

0.47 
0.59 
0.46 
0.41 
0.48 
0.45 
0.54 
0.49 

 
 

2.770* 
 
 
 
 
 

 
 

0.018 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิตการวเิคราะห์ความ 

แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตาม

อาชีพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.063 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมสมมติฐานหลกั 

(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั  

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อ
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การส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.018 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมเม่ือพิจารณาปัจจยั
ทั้ง 2 ดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่ต่างกนั และผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

ดงันั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบวา่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้
ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้ประกอบอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป และผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย และผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีการรับรู้
ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้ประกอบอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา ผูท่ี้ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย และผูท่ี้ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผู ้
ท่ีประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และผูท่ี้ประกอบอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น มีการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ผูท่ี้
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผูท่ี้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั ผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และผูท่ี้ประกอบอาชีพ
คา้ขาย และผูท่ี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และผูท่ี้ประกอบอาชีพ
คา้ขาย มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  
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  สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงัน้ี 

Ho : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
การรับรู้ข่าวสาร 

ต่อการ 
ส่ือสารการตลาด 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
x̄  

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
คู่

แตกต่าง 
ดา้นการรับรู้
ข่าวสาร 
 
 
 
ดา้นช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร 
 
 
 
รวม 
 
 
 
 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 

3.58 
 

3.52 
3.55 
3.62 
3.48 

0.51 
 

0.53 
0.60 
0.46 
0.61 

0.697 
 
 
 
 

2.365 
 

0.554 
 
 
 
 

0.171 

- 
 
 
 
 
- 

10,000 – 20,000 บาท 3.56 0.52    
20,001 – 30,000 บาท 3.68 0.57    
มากกวา่ 30,000 บาท 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

3.65 
3.55 

 
3.53 
3.59 
3.63 

0.46 
0.48 

 
0.48 
0.54 
0.41 

 
0.870 

 
 
 
 

 
0.456 

 
 
 
 

 
- 
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จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิตการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.554 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการรับรู้ข่าวสาร
ทางการตลาด ไม่แตกต่างกนั  

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.171 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั  

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.456 ซ่ึงมีค่ามากวา่ 0.05 ดงันั้น 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ในภาพรวมเม่ือ
พิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั  

2)  สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะประชากรต่างกันมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั โดยแยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ไดด้งัน้ี  
  สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.21  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

          ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ 

 

 
ความพงึพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาด 

 t-test for Equality of Means 

 
เพศ 

 
N 

 
x̄  

 
S.D. 

 
t 

Sig. 
(2-tailed) 
 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ชาย 156 3.88 0.39    0.638 0.524 
หญิง 244 3.85 0.34   

ดา้นราคา ชาย 156 3.80 0.50    0.506 0.613 
หญิง 244 3.77 0.46   

 
ดา้นช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย  

ชาย 156 3.55 0.58 -1.419 0.157 
หญิง 244 3.63 0.54   

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 
รวม 

 

ชาย 156 3.47 0.47    1.527 0.127 
หญิง 
ชาย 
หญิง 

244 
156 
244 

3.40 
3.68 
3.66 

0.48 
0.34 
0.31 

 
   0.542 

 

 
0.588 

 
 
จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ

ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบ
ความแตกต่างดว้ยสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่  

ความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามเพศ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.524 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อดา้นราคา จ าแนกตามเพศ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.613 
ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่างกนั 
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ความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.157 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.127 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามเพศ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.588 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกัน  เม่ือ
พิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : อายท่ีุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : อายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.22  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

                    ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายุ 
 

ความพงึพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาด 

อายุ x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

นอ้ยกวา่ 20ปี 3.77 0.36 6.932* 0.000 2>1, 2>3, 
20 – 24 ปี 4.04 0.35   2>4, 2>5, 
25 – 29 ปี 3.81 0.28   2>6, 3>6, 
30 – 34 ปี 3.86 0.37   4>1, 4>3, 
35 – 39 ปี 3.91 0.36   4>6, 5>1, 
40 ปีข้ึนไป 3.77 0.36   5>3, 5>4, 

ดา้นราคา 
 
 
 
 
 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 
 
 
 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
 
 

นอ้ยกวา่ 20ปี 
20 – 24 ปี 
25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 ปีข้ึนไป 
นอ้ยกวา่ 20ปี 
20 – 24 ปี 
25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 ปีข้ึนไป 
นอ้ยกวา่ 20ปี 
20 – 24 ปี 
25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 ปีข้ึนไป 

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 

 

0.54 
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 

3.915* 
 
 
 
 
 

2.695* 
 
 
 
 
 

0.964 
 
 
 
 

 
 

0.002 
 
 
 
 
 

0.021 
 
 
 
 
 

0.440 
 
 
 
 

 

 5>6, 6>1 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาด 

อายุ x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

รวม 
 

นอ้ยกวา่ 20ปี 3.60 0.33 4.422* 0.001  
20 – 24 ปี 3.79 0.33    
25 – 29 ปี 3.64 0.26    
30 – 34 ปี 3.65 0.33    
35 – 39 ปี 3.74 0.35    
40 ปีข้ึนไป 3.61 0.32    

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิตการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามอายุ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง
ไว ้

ความพึงพอใจต่อดา้นราคา จ าแนกตามอายุ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.002 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย ดา้นราคา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

ความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอายุ พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.021 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
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ความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.440 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามอายุ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคมีความ
พึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบวา่  ผูท่ี้มีอายุ 20 – 24 ปี มีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี ผูท่ี้มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท่ี้มีอายุ 
30 – 34 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ35 – 39 ปี ผูท่ี้มีอาย ุ40 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีอาย ุ25 – 29 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีอาย ุ40 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีอายุ 30 – 34 ปี มี
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี   
ผูท่ี้มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีอายุ 35 – 39 ปี มีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี ผูท่ี้มีอายุ 25 – 29 ปี ผูท่ี้มีอายุ 
30 – 34 ปี ผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไป และผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

159 
 

สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.23  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

                     ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ความพงึพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาด 

สถานภาพ x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

โสด 3.94 0.35 12.704* 0.000 1>2, 1>3, 
สมรส 3.76 0.34   3>1, 3>2 
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

3.80 0.43    

ดา้นราคา 
 
 
 
 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 
 
 

โสด  
สมรส 
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่
โสด  
สมรส 
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

3.87 
3.69 
3.57 

 
 

3.60 
3.58 
3.68 

 
 

0.42 
0.52 
0.41 

 
 

0.56 
0.54 
0.63 

 
 

9.079* 
 
 
 
 

0.327 
 
 
 
 

0.000 
 
 
 
 

0.721 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาด 

สถานภาพ x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
 
รวม 

โสด 3.47 0.50 1.590 0.205  
สมรส 3.38 0.43    
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/
หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

3.40 
 
 

3.73 
3.61 
3.62 

0.55 
 
 

0.32 
0.31 
0.31 

 
 
 
7.066* 

 

 
 
 

0.001 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิตการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามสถานภาพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

ความพึงพอใจต่อด้านราคา จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นราคา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
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ความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.721 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.205 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณา
ปัจจยัทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบวา่  ผูท่ี้มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่ และผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีสถานภาพโสด และผูท่ี้มีสถานภาพสมรส 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 
                    ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ความพงึพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาด 

ระดับการศึกษา x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

3.78 0.41 2.435* 0.47 2>3, 3>1, 
3>4, 3>5, 

มธัยมศึกษา 3.88 0.45   4>1, 4>2, 
ตอนปลาย     4>5, 5>1, 
อนุปริญญา 3.97 0.35   5>2, 5>4 
ปริญญาตรี 3.88 0.34    
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.77 0.28    

ดา้นราคา 
 
 
 
 
 
 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.80 
 

3.73 
 

3.86 
3.78 
3.81 
3.41 

 
3.47 

 
3.87 
3.57 
3.75 

0.59 
 

0.71 
 
0.48 
0.42 
0.35 
0.74 

 
0.49 

 
0.48 
0.54 
0.50 

0.643 
 
 
 
 
 
 

5.065* 
 
 

0.632 
 
 
 
 
 
 

0.001 
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ตารางที ่4.24  (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาด 

ระดับการศึกษา x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 
 
 
 
 
รวม 
 
 
 
 
 
 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.51 
 

3.38 
 

3.65 
3.43 
3.31 
3.63 

 
3.63 

 
3.84 
3.68 
3.64 

0.44 
 

0.46 
 

0.53 
0.50 
0.34 
0.38 

 
0.40 

 
0.35 
0.31 
0.22 

3.156* 
 
 
 
 
 
 

2.507* 
 
 
 
 
 
 

0.014 
 
 
 
 
 
 

0.042 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิต
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.47 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
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ความพึงพอใจต่อดา้นราคา จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.632 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่แตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.014 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.042 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือ
พิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการ 
ตลาด  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบวา่  ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความ
พึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย มากกว่า ผูท่ี้มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษา
ตอนปลาย ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และผู ้
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลาย และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
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สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.25  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 
                    ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพ 

 
ความพงึพอใจต่อ

การส่ือสารการตลาด 
อาชีพ x̄  S.D. F Sig. 

(2-tailed) 
คู่ 

แตกต่าง 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.90 0.44 0.963 0.440 - 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.80 0.19    

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

3.87 0.35    

ธุรกิจส่วนตวั 3.82 0.31    
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...)  

 

3.75 
3.93 

0.49 
0.34 

   

ดา้นราคา 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.88 0.58 1.524 0.181 - 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.70 0.26    

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

3.76 0.43  
 

  

ธุรกิจส่วนตวั 3.76 0.42    
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

3.64 
3.92 

0.85 
0.44 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาด 

อาชีพ x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่ 
แตกต่าง 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 
 
 
 
 
 
รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

3.49 
3.53 

 
3.66 

 
3.50 
3.50 
3.63 
3.49 

0.59 
0.39 

 
0.59 

 
0.45 
0.71 
0.26 
0.45 

1.483 
 
 
 
 
 
 
 

0.911 

0.194 
 
 
 
 
 
 
 

0.474 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.39 0.47   
 

 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

3.42 0.49   
 

 

ธุรกิจส่วนตวั 3.43 0.48    
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
พนกังาน
บริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
แม่บา้น/พอ่บา้น 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

3.57 
3.31 
3.70 
3.61 

 
3.68 

 
3.64 
3.63 
3.69 

0.57 
0.25 
0.34 
0.24 

 
0.32 

 
0.27 
0.57 
0.24 

 
 

0.437 

 
 

0.823 

 
 
- 
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จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิตการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.440 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไมแ่ตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อดา้นราคา จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.181 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอย ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.194 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่แตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.474 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.823 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณา
ปัจจยัทั้ง 4 ด้าน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่แตกต่าง
กนั  
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สมมติฐานย่อยท่ี 2.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงัน้ี 

Ho : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

Hi : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.26  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

                    ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ความพงึพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่
แตกต่าง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 

3.85 0.41 2.323 0.075 1>3, 1>4 
2>1, 2>3 

10,000 – 20,000 บาท 3.92 0.38   2>4 
20,001 – 30,000 บาท 3.87 0.38    
มากกวา่ 30,000 บาท 3.80 0.28    

ดา้นราคา 
 
 
 
 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 
 
 
 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 

3.78 
 

0.55 
 

1.832 0.141  

10,000 – 20,000 บาท 3.86 0.54    
20,001 – 30,000 บาท 3.71 0.48    
มากกวา่ 30,000 บาท 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

3.77 
3.42 

 
3.71 
3.52 
3.64 

0.37 
0.60 

 
0.56 
0.55 
0.52 

 
4.192* 

 
 
 

 

 
0.006 
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ตารางที ่4.26  (ต่อ) 
 
ความพงึพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน x̄  S.D. F Sig. 
(2-tailed) 

คู่
แตกต่าง 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 
 
 
รวม 
 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
10,000 บาท 

3.51 
 

3.49 
3.39 
3.37 
3.66 

0.45 
 

0.53 
0.49 
0.41 
0.33 

2.020 
 
 
 
 
2.711* 

0.111 
 
 
 

 
0.045 

 

10,000 – 20,000 บาท 3.74 0.37    
20,001 – 30,000 บาท 3.64 0.34    
มากกวา่ 30,000 บาท 3.64 0.24    

 
หมายเหตุ:  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยใช้
สถิตการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.075 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อดา้นราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากบั 0.141 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 
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และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.111 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.045 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภค
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ และดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม
การตลาด  พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ไม่
แตกต่างกนั 

ดงันั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) โดยรวม พบวา่  ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย มากกวา่ ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
มากกว่า ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน    
20,001 – 30,000 บาท และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

3)  สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  

การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

Ho : การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

Hi : การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
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ตารางที ่4.27   แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด 
ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย 
 

 

ความพงึพอใจ 
ด้านการรับรู้ข่าวสารของตราสินค้าแลคตาซอย 

r Sig.(2-tailed) ความสัมพนัธ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ์  -0.055 0.272 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นราคา -0.034 0.497 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.025* 0.617 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.001 0.991 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รวม -0.022 0.666 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 จากตารางท่ี 4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารส่ือสาร
การตลาด ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบวา่ 
  การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.272 ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
วา่ การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ
พึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในดา้นผลิตภณัฑ ์

การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.497 ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
วา่ การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ
พึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในดา้นราคา  

การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.617 ซ่ึง
มีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
วา่ การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึง
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พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.025 แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยในระดบัเพิ่มข้ึนจะท า
ให้เกิดการรับรู้ข่าวสารในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยเพิ่มข้ึน 

การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.991 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ใน
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  โดยรวมเม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.666 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาด โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย  
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ตารางที ่4.28   แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด 
ด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกับความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
 

 

ความพงึพอใจ 
ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของตราสินค้าแลคตาซอย 

r Sig.(2-tailed) ความสัมพนัธ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ์  -0.006 0.906 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นราคา 0.018* 0.716 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.049* 0.329 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.019 0.709 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รวม -0.010 0.839 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 จากตารางท่ี 4.28  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารการ
รับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ 
พบวา่  
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.906 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่
มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ในด้าน
ผลิตภณัฑ ์
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.716 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความวา่ การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่
มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในดา้นราคา  
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 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.329 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ในดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.049 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด 
ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยในระดบัเพิ่มข้ึนจะท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสารในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยเพิ่มข้ึน 
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดกบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.709 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางของการ
รับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 การรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด
กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  โดยรวมเม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 
4 ด้าน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.839 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด ดา้น
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  
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ตารางที ่4.29  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 
กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยโดยภาพรวม 
 

 

ความพงึพอใจ 
การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของ 

ตราสินค้าแลคตาซอยโดยรวม 

r Sig.(2-tailed) ความสัมพนัธ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ์  -0.043 0.393 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นราคา -0.018 0.716 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.037* 0.464 มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.007 0.882 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รวม -0.012 0.808 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 จากตารางท่ี 4.29  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดยใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบ พบวา่  
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.393 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารส่ือสาร
การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ใน
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.716 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารส่ือสาร
การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ใน
ดา้นราคา  
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.464 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า การรับรู้ข่าวสารส่ือสาร
การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ใน
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.037 แสดงวา่ ตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารส่ือสาร
การตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยในระดบัเพิ่มข้ึนจะท า
ให้เกิดการรับรู้ข่าวสารในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยเพิ่มข้ึน 
 การรับรู้ข่าวสารส่ือสารการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.882 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 
0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความวา่ การรับรู้
ข่าวสารส่ือสารการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 การรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย  โดยรวมเม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.808 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
วา่ การรับรู้ข่าวสารทางการส่ือสารการตลาด โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  
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4.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.3.1  สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยแตกต่างกนัของผู้บริโภค  

 
ตารางที ่4.30   แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรท่ีต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสาร 

ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.1  เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
2)  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.2  อายท่ีุแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

 
 

1)  ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
2)  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

1.3  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
2)  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

1.4  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
2)  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

1.5  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
2)  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.6  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตก 
ต่างกนั 

1)  ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
2)  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
4.3.2  สมมติฐานที ่2 ลกัษณะประชากรต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ

ตราสินค้าแลคตาซอยแตกต่างกนัของผู้บริโภค 
 
ตารางที ่4.31   แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ 

การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.1  เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั  

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.2  อายท่ีุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.3  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีมีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.4  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั  

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.5  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.6  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ 
ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตก 
ต่างกนั 

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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4.3.3  สมมติฐานที ่3 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพงึ
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอยของผู้บริโภค  

 
ตารางที ่4.32   แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภค 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย  

1)  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2)  ดา้นราคา 
3)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 2) 
ศึกษาลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารของตราสินคา้แลคตาซอย 3) ศึกษา
ลกัษณะทางประชากรกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 4) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย  

การวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เป็นการศึกษา
และวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด 
ของตราสินคา้แลคตาซอย และ 2) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาของงานวจิยั ดงัน้ี 

 

5.1  ส่วนที ่1 สรุปผลการวจิัยเชิงคุณภาพ  
 
 การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

ปัจจุบนัตลาดนมถัว่เหลืองในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากกระแส
สุขภาพ ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคใส่ใจสุขภาพมากข้ึน และประกอบกบัสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางการตลาด
มีสูงข้ึน โดยมีผูป้ระกอบการรายใหม่มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีผูบ้ริหารตราสินคา้ของบริษทั แลคตา
ซอย จ ากดั จึงได้คิดกลยุทธ์ข้ึนมาใหม่ เพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างและความหลากหลายให้เกิด
ข้ึนกบัตราสินคา้ จึงไดมี้การปรับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด โดยการท าตลาดเชิงรุกมากข้ึน ซ่ึง
การส่ือสารการตลาดของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั ใช้และประสบความส าเร็จ โดยสามารถรักษา
ต าแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองไว ้ มาจนถึงปัจจุบนั คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมกิจกรรมสร้าง
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ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง  ผลการศึกษาพบว่า การใช้การ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยในประเทศไทย สามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี 

 
ตารางที ่5.1  การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
 

การส่ือสารการตลาด 
ช่องทางการส่ือสารการตลาด 

ตราสินค้าแลคตาซอย 

การโฆษณา 1.  ส่ือหลกั ไดแ้ก่ วทิยแุละโทรทศัน์  
2.  ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่  

(1)  เฟซบุค๊ แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
(2)  เว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของตราสินค้า 

(Official Website)  
3. โฆษณาแฝงผา่นการน าสินคา้ไปแทรกอยูใ่น
รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (Product 
Placement) และผูส้นบัสนุนรายการโทรทศัน์ 

การประชาสัมพนัธ์ 
 
การส่งเสริมการขาย 
 
 
 

1.  กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
2.  กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค 
1.  การแจกผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคด่ืมฟรี 
2.  กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อคืนก าไรให้
ผูบ้ริโภค เช่น เพิ่มปริมาณสินค้า แต่ราคาคง
เดิม เป็นตน้ 

 
จากตารางท่ี 5.1 สามารถพิจารณาไดว้า่การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ใน

ประเทศไทยท่ีมีเผยแพร่ทางส่ืออินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี คือ การโฆษณาผ่านส่ือหลกั ได้แก่ วิทยุและ
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของตราสินค้า และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ การ
ประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  การส่งเสริมการขายเพื่อคืนก าไรให้ผูบ้ริโภค นอกจากน้ีตราสินคา้แลคตา
ซอยยงัใชโ้ฆษณาแฝงผา่นการน าสินคา้ไปแทรกอยูใ่นรายการโทรทศัน์หรือละคร และผูส้นบัสนุน
รายการโทรทศัน์ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค โดยแลค
ตาซอยเนน้ท าโฆษณาหลายชุด โดยไดท้  าโฆษณาท่ีใชน้กัแสดงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัใน 
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ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างความสนใจท่ีมากข้ึนจากผูบ้ริโภคอีกด้วย รวมถึงการท าส่ือสปอต
โฆษณาทางสถานีวทิย ุนอกจากน้ีแลคตาซอยยงัเนน้การใชส่ื้อออนไลน์ กล่าวคือ การจดัท าเวบ็ไซต์
ของตนเองใหง่้ายต่อการเขา้ถึงเพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตราสินคา้ แต่ส่ิง
ท่ีแลคตาซอยท าเพิ่มเติม คือ การสร้างเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ท่ีเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารกบัลูกคา้ของแลคตาซอยดว้ย ทั้งน้ีแลคตาซอยยงัใชก้ารโฆษณาแฝงในการน าผลิตภณัฑ์ของ
ตนไปแทรกอยูใ่นรายการโทรทศัน์หรือละครต่างๆ เช่น รายการซิทคอมเฮง เฮง เฮง รายการซิทคอม
บา้นน้ีมีรัก รายการเป็นต่อ และรายการซิทคอมบางรักซอย 9 ท่ีมีลกัษณะของซิทคอมนั้นก็จะมีทั้ง
แผน่ป้ายและสินคา้ท่ีวางประกอบฉากร่วมดว้ย รวมถึงเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของรายการโทรทศัน์ 
เช่น รายการเกมวดัดวง และรายการจนัทร์พนัดาว ท่ีมีแผน่ป้ายแลคตาซอยดา้นหลงัท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของฉากปรากฏโลโกผู้ส้นบัสนุนรายการ  

ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้ น แลคตาซอยยงัได้จัดท ากิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริโภคให้มากข้ึนผ่านกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค โดยให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ตวัอยา่งเช่น กิจกรรม “แลคตาซอยครบรอบ 30 ปี ไม่ว่าอะไรจะเปล่ียนไป แลคตา
ซอยรักคุณไม่เปล่ียนแปลง” ท่ีแลคตาซอยน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทย
อย่างต่อเน่ือง จึงไดจ้ดัท ากิจกรรมน้ีข้ึนมา และอีกหน่ึงกิจกรรมใหญ่ คือ การเป็นผูส้นบัสนุนหลกั
ของคอนเสิร์ตอาสาสนุก “Encore Plus by Lactasoy Too Much So Much Very Much” จากนกัร้อง
ดงัระดบัซุปเปอร์สตาร์ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย ์ซ่ึงแจกบตัรคอนเสิร์ตให้กบัผูบ้ริโภคตราสินคา้
แลคตาซอย ซ่ึงการจดักิจกรรมดงักล่าวถือเป็นการคืนก าไรให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงการท ากิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาผูบ้ริโภคอีกดว้ย เช่น แนะแนวความถนดัทาง
วิศวกรรม สู่นอ้ง ม.ปลาย คร้ังท่ี 7 และค่ายสร้างท่ีพกัอาศยัและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหิน
ลาดนาไฮวิทยาคม จ.ตาก เป็นตน้ โดยบริษทั แลคตาซอย จ ากดั ไดมี้การแจกนมถัว่เหลืองแลคตา
ซอยใหผู้บ้ริโภคด่ืมฟรีอีกดว้ย 
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5.2  ส่วนที ่2 สรุปผลการวจิัยวจิัยเชิงปริมาณ 
 

1)  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง จากกลุ่มตวั อยา่งทั้งหมด 400 
คน ท่ีเคยรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย คือ 
แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน เป็นเพศชาย จ านวน 156 คน ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ มีอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป เกือบคร่ึงหน่ึงมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด 
 (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย โดยเฉล่ีย
แลว้ประเด็นเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้แลคตาซอยของกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามสนใจในการรับรู้ข่าวสารมากท่ีสุดทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด 
และดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ตามล าดบั 
 ก)  การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้ของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย 
โดยเฉล่ียแลว้ประเด็นเก่ียวกบัดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้แลคตาซอยของ
กลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจในการรับรู้ข่าวสาร
มากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีขนาดบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่ 125-1,000 มิลลิลิตร  รองลงมา คือ 
สโลแกน “พลงัของคนทุ่มเท”  และมีแนวคิดท่ีว่า “คุม้ค่า คุม้ราคา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนประเด็นท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดนอ้ยท่ีสุด คือ นมถัว่เหลืองแลคตา
ซอยมีรสชอคโกแลต โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 ข)  ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตราสินคา้แลคตาซอย โดยเฉล่ียแลว้
ประเด็นเก่ียวกับด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกับตราสินคา้แลคตาซอย ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ แหล่งข่าวสารดา้นช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารการตลาดเก่ียวกบัตราสินค้าแลคตาซอย ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจในด้าน
ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารการตลาดมากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แหล่งข่าวสารจากส่ือ
โทรทศัน์ เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ (TVC) “แลคตาซอย 5 บาท” และ “แลคตาซอย รักคุณไม่
เปล่ียนแปลง” รองลงมา คือ แหล่งข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น บทความและหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ 
และแหล่งข่าวสารจากส่ือวิทยุ  เช่น สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจในดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารการตลาดนอ้ยท่ีสุด  
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คือ แหล่งข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ เช่น บทสัมภาษณ์ ข่าวประชาสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก 

(3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดย
เฉล่ียแล้วประเด็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
 ก)  ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ช่วยส่งเสริม/รักษาส่ิงแวดลอ้ม รองลงมา คือ 
รสชาติอร่อยถูกปาก และบรรจุภณัฑ์ระบุรายละเอียดส่วนผสม สถานท่ีผลิตอย่างชัดเจน โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยท่ีสุด คือ รูปทรงของบรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการบริโภค โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก  

 ข)  ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาถูกกวา่นมถัว่เหลืองยี่ห้ออ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปริมาณสินคา้ท่ีไดรั้บต่อราคา มีความคุม้ค่ากวา่ยี่ห้ออ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก และราคาเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีท า
ให้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดด้านราคาน้อยท่ีสุด คือ ราคามีความ
เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ค)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ การให้รายละเอียดของสินค้าบนหน้า
เวบ็ไซต ์รองลงมา คือ ส่ือสปอตโฆษณาทางสถานีวทิย ุและการกระจายสินคา้ทัว่ถึง หาซ้ือง่าย โดย
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนอ้ยท่ีสุด คือ สินคา้วางจ าหน่ายตลอด และเพียงพอต่อความตอ้งการ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ง)  ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตาม
หา้งสรรพสินคา้ รองลงมา คือ การใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ในการโฆษณาสินคา้ และมีการจดักิจกรรมโรด
โชวต์ามสถานท่ีต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจต่อการส่ือสารการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดนอ้ยท่ีสุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) การทดสอบสมมติฐาน 
 (1)  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 
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 เพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่
แตกต่างกนั แต่ในดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 อายุ พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่
ในด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 สถานภาพ พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และ
ดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาด และดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 
 อาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่าง
กนั แต่ในดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร
ทางการตลาด และดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อ
การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 
 (2)  สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั 
 เพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 



 
 

187 
 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้  
แลคตาซอยไม่แตกต่างกนั 
 อายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 สถานภาพ พบวา่ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 ระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อาชีพ พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลค
ตาซอยไม่แตกต่างกนั 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 (3)  สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด โดยรวม 
เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอย โดยรวม เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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5.3  อภิปรายผล 
 
จากการสรุปผลขา้งตน้ สามารถแยกการวิเคราะห์และอภิปรายผลไดเ้ป็น  2 ส่วน ดงัน้ี 1) 

การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย และ 2) การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
5.3.1  ส่วนที ่1  การส่ือสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย  
ผลการวเิคราะห์เน้ือหา เร่ือง การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จากการท่ีตรา

สินคา้แลคตาซอยใชก้ารส่ือสารการตลาดนั้น เน่ืองจากเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นท่ียงัไม่รู้จกัของผูบ้ริโภค
ในช่วงแรกท่ีเขา้สู่ตลาดนมถัว่เหลือง จึงท าใหก้ารใชก้ารส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย
นั้นเน้นการใช้ส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของนธกฤต 
วนัตะ๊เมล ์(2555) กล่าววา่ การส่ือสารการตลาดจะเกิดข้ึนท่ีองคก์รผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะท าการ
ส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด  อาทิเช่น  ขอ้มูลของตราสินคา้ท่ีเพิ่งเปิดใหม่   ขอ้มูลของตราสินคา้
ท่ีจดัรายการส่งเสริมการขาย หรือขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ เป็นตน้ โดยส่งผา่นทางส่ือ
ต่างๆ อนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ภาพยนตร์ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และอาจ
หมายรวมถึงเคร่ืองมือการส่ือสารตลาดรูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การใช้พนกังานขาย การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดออนไลน์ 
และการเป็นผูส้นบัสนุน เป็นตน้ ดงันั้น การท าการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย จึงมี
การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย โดยส่ือโฆษณาเป็นส่ิงท่ีแลคตาซอยให้ความส าคญั
มาก เพราะถือวา่เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว ไม่วา่จะเป็นทางส่ือหลกั เช่น วิทยุและ
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของตราสินคา้ และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ การ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง เช่น กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค 
และการส่งเสริมการขายเพื่อคืนก าไรให้ผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธรรมพร โพธ์ิมัน่ 
(2554) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและทศันคติมุ่งรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อภาพลกัษณ์องคก์ร
ภาพรวม: มุมมองผูบ้ริโภค และพนกังานองค์กรของทั้ง 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)
พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ ความชอบใน
ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์องคก์ร ความน่าเช่ือถือ และทศันคติดา้น ความรับผดิชอบต่อสังคม นอกจากน้ี 
ทศันคติดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์องคก์ร ความน่าเช่ือถือ ความ  
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ชอบในตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ พนกังานของทั้ง 3 บริษทั มีทศันคติทางดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทัไม่แตกต่างกนั และทศันคติของพนกังานทั้ง 3 บริษทั ทางดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างจากทศันคติของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 อีกทั้งแลคตาซอย ยงัสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีตระหนักรู้และจดจ าได้ง่าย ด้วยการใช้ส่ือ
บุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะท่ีคลา้ยกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์แนะน าสินคา้ท่ีท าให้
ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kelman (1967 as cited in Fill, 
2002) ซ่ึงอธิบายวา่เม่ือผูรั้บข่าวสารไดพ้ิจารณาเห็นวา่  ผูส่้งข่าวสารมีลกัษณะมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ก็จะ
ท าให้เกิดอิทธิพลเชิญชวนให้เกิดความคล้อยตามยอมรับ โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า 
“Identification” เป็นการพิสูจน์หรือแสดงความเหมือนกนั หรือความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงกบั
ผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงการพิสูจน์หรือแสดงความเหมือนกนัดงักล่าวน้ี เกิดข้ึนเม่ือผูรั้บข่าวสารไดรั้บการ
จูงใจอนัเกิดจากลกัษณะของผูส่้งข่าวสารจึงได้แสวงหารูปแบบความสัมพนัธ์บางอย่างกบัผูส่้ง
ข่าวสารในส่ิงท่ีตนยดึถือเป็นแบบฉบบัเพื่อแสดงความเหมือนกนัหรือใฝ่ฝันท่ีจะเป็น เช่น ในแง่ของ
ความเช่ือ ทศันคติ เป็นตน้ การใชก้ารส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยผา่นโฆษณานั้น 
ท าให้ตราสินคา้และผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกั จดจ าตราสินคา้ได้ ตลอดจนการ ท่ีผูบ้ริโภคเห็นสินค้า
บ่อยๆ ยงัเป็นการท าให้ผูบ้ริโภคสนใจท่ีอยากจะซ้ือบริโภคอีกด้วย นอกจากน้ียงัเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่ของการท่ีสินคา้เป็นท่ีนิยม ก็คือการใช้โฆษณาแฝง (Product Placement) ใน
ละคร หรือรายการโทรทศัน์ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเพื่อศึกษาถึงความรู้สึกและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีมีต่อโฆษณาแฝง (Product Placement) ซ่ึงบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี เอเยนซีโฆษณา
ชั้นน าของประเทศไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของคนวยัท างาน อายุระหวา่ง 25-45 ปี จ  านวน 200 
คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 79% ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ยอมรับวา่โฆษณาแฝงนั้นท า
ให้รู้จกัและจดจ าแบรนด์ไดดี้ข้ึน และส่วนใหญ่ยงัเห็นดว้ยวา่โฆษณาแฝงนั้นเหมาะกบัการแนะน า
ผลิตภณัฑ์สินค้าใหม่ๆ และจากผลการศึกษาพบว่ามากกว่าคร่ึงหน่ึงของผูใ้ห้สัมภาษณ์รู้สึกว่า
ผลิตภณัฑ์หรือแบรนด์ท่ีอยู่ในละครโทรทศัน์หรือภาพยนตร์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มี
ความน่าเช่ือถือและบ่งบอกถึงความเป็นท่ีนิยมของตวัสินคา้ นอกเหนือจากการช่วยตอกย  ้าการรับรู้
ของแบรนดแ์ละสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์แลว้ โฆษณาแฝงยงัสามารถช่วยก่อให้เกิดความอยาก
ทดลองใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑ์ไดอี้กดว้ย เพราะ 50% ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ยอมรับวา่พวกเขามีความ 
รู้สึกท่ีอยากจะทดลองใช้สินคา้หลังจากท่ีได้ดูละคร (Nidhiporn, 2550) ดว้ยช่องทางการส่ือสาร
การตลาดต่างๆ เหล่าน้ีจึงท าให้แลคตาซอยกลายมาเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและเป็นตรา
สินคา้ท่ีเป็นผูน้ าการครองส่วนแบ่งทางการตลาดนมถัว่เหลืองมาจนถึงทุกวนัน้ี 
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5.3.2  ส่วนที ่2 การรับรู้ข่าวสารและความพงึพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินค้า
แลคตาซอย 

 1)  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
  (1)  ลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย 

 จากผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 
คน ท่ีเคยรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย คือ 
แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน เป็นเพศชาย จ านวน 156 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป เกือบคร่ึงหน่ึงมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
30,000 บาทข้ึนไป  มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยไม่แตกต่าง
กนั และมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแตกต่างกนั ดงัน้ี การ
รับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคตราสินค้าแลคตาซอยท่ีมีความแตกต่างทาง
ลกัษณะประชากรดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จะมีการรับรู้
ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดในทุกดา้น คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทาง
ของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่างกนั  

 เน่ืองจาก พบว่า ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง กลุ่มอายุเท่าไหร่ ระดบัการศึกษา
ระดบัใด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบัไหน ต่างมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ทั้งดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาด และมีการแนะน าตราสินคา้แลคตาซอยให้ผูอ่ื้น และมีการซ้ือผลิตภณัฑ์ตราสินคา้แลคตา
ซอยอย่างต่อเน่ือง เพราะตราสินคา้แลคตาซอยเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง และเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคทุกระดบั มีทุกช่องทางการเขา้ถึงและตอบสนองความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคไดเ้หมือนกนั
ทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2007) ในยุคปัจจุบนัน้ีพรหมแดน
ทางดา้นการใช้เพศเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นไดเ้ลือนรางลงไป เน่ืองมาจากอิทธิพล
ของแมกกาซีน หรือโฆษณาต่างๆ ในส่ือโทรทศัน์ ท าใหผู้บ้ริโภคไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิงกา้วออก
จากเส้นแบ่งดงักล่าวท่ีถูกก าหนดไวใ้นการตลาดยคุก่อน 
 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีคุณลกัษณะทางประชากรท่ีมีความแตกต่างกนั 
แต่มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดท่ีไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองจากบริษทั แลคตาซอย 
จ ากดั ไดท้  าการส่ือสารการตลาดดา้นน้ีมาเป็นเวลานาน ซ่ึงมีความต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ จึงท าให้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ทั้งดา้นการ 
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รับรู้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก
ทั้งหมด  
 ส่วนการศึกษาวิจยัดา้นความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคตรา
สินคา้แลคตาซอยท่ีมีความแตกต่างทางลกัษณะประชากรดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จะมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดในทุกด้าน คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายแตกต่างกนั 
 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งมีคุณลกัษณะทางประชากรท่ีมีความแตกต่างกนั 
แต่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากบริษทั แลคตาซอย จ ากดัได้
ท าการส่ือสารการตลาดดา้นน้ีมาเป็นเวลานาน ซ่ึงมีความต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ จึงท าให้ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่
ท่ีเน้นการท าตลาดท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ในด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีชูจุดขายในเร่ืองของการให้
ความคุม้ค่าแก่ผูบ้ริโภค และมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีดีไซน์แปลกใหม่และบรรจุภณัฑ์ส่งเสริม
หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเพิ่มการใชก้ราฟฟิกบริเวณขา้งกล่อง เพื่อใหผ้ลิตภณัฑดู์ใหม่และทนัสมยั
มากข้ึน มีรสชาติอร่อยถูกปาก และบรรจุภณัฑ์ระบุรายละเอียดของส่วนผสม สถานท่ีผลิตอย่าง
ชดัเจน ตามล าดบั ดา้นราคา ท่ีเนน้ความคุม้ค่า คุม้ราคา ใชก้ลยุทธ์ราคาต ่า และมีความเหมาะสมกบั
คุณค่าท่ีไดรั้บ ตามล าดบั ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีใช้การให้รายละเอียดการสั่งซ้ือบนหน้า
เวบ็ไซต ์การให้รายละเอียดทางส่ือสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ และท่ีเนน้หน่วยรถกระจายสินคา้ 
เพื่อกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึงครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ตามล าดบั และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ี
เนน้จดักิจกรรมส่งเสริมการขายตามห้างสรรพสินคา้ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์โดยใชพ้รีเซน
เตอร์ และมีการจดักิจกรรมโรดโชว์ตามสถานท่ีต่างๆ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Combs and Becker (1979 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2554) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองการใชส่ื้อตาม
ความพอใจ และความตอ้งการว่าบุคคลใช้ส่ือเพื่อสนองความตอ้งการในด้านต่างๆ เช่น ตอ้งการ
ขอ้มูลพูดคุย (Discussions) โดยส่ือท าให้บุคคลมีขอ้มูลท่ีสามารถน าไปพูดคุยกบัผูอ่ื้นได ้และความ
ตอ้งการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวจากส่ือต่างๆ เพื่อให้รู้ทนัต่อ
เหตุการณ์เพื่อให้รู้ว่าอะไรมีความส าคญัและควรจะเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศรีกญัญา  
มงคลศิริ  (2547) กล่าวว่าการสร้างตราสินคา้ จะบ่งบอกผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิต การท่ีจะให้ผูบ้ริโภค
รู้จกัตราสินคา้ ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัการรับรู้ การจดจ า และการตีความของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั โดย
การด าเนินการสร้างตราสินคา้ของผูบ้ริโภคด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทัว่ไปของตราสินค้า 
(Situation Analysis) ท่ีใหค้วามส าคญัในการวเิคราะห์และระบุกลุ่มเป้าหมายนั้น ยงัมีความส าคญั 
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อย่างยิ่งในการช่วยให้สามารถด าเนินการวางแผนการส่ือสารการตลาดให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย คือ ในดา้นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางประชากรศาสตร์ (Demographic) 
เช่น การแบ่งตามช่วงอายุ  เพศ  อาชีพ การศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ีตราสินคา้แลคตาซอยมีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ของตราสินคา้ท่ีมีแนวคิดการเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายทางประชากรศาสตร์อย่างชดัเจน
มากข้ึน สามารถเจาะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทางประชากรศาสตร์ไดอ้ย่างตรงจุด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ตราสินคา้อ่ืนไม่สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายแบบน้ีได้ และเป็น
แนวความคิดท่ีท าใหส้ามารถสร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคไดเ้ป็นอยา่งมาก  
 (2)  การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย 
 จากการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย
นั้น ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ของตราสินคา้แลคตาซอย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 2 ด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารต่อการ
ส่ือสารการตลาดอยู่ในระดบัมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และด้าน
ช่องทางของการรับรู้ข่าวสาร ตามล าดบั  
 ก)  การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภค 
พบวา่ จากดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภคนั้น ผูบ้ริโภคมี
การรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคมี
การรับรู้ในระดับมากทั้งหมด ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีขนาดบรรจุภณัฑ์ตั้ งแต่ 125-1,000 
มิลลิลิตร  สโลแกน “พลงัของคนทุ่มเท”  มีแนวคิดท่ีวา่ “คุม้ค่า คุม้ราคา”  มีขนาดบรรจุภณัฑ์ใหม่
ล่าสุด 500 มิลลิลิตร และสูตรตน้รับเป็นรสชาติแรกของแลคตาซอย ตามล าดบั ส่วนการรับรู้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีรสช็อคโกแลต จากผลการวิจยัดงักล่าวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schramm (1973) ท่ีได้
กล่าววา่ ผูรั้บสารมกัจะรับรู้ข่าวสาร โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ตามจุดประสงค์ของตนเองได ้โดยไปในทิศทางเดียวกบั แนวคิดของ Assael (2004) ท่ีไดก้ล่าวว่า 
ผูบ้ริโภคมกัจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของตราสินคา้ท่ีตนเองเลือกจนกว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ โดยข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริโภคท่ีมีเป้าหมายชัดเจน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Peter and Olson (1996 as cited in G. E. Belch and M. A. 
Belch, 2004) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตราสินคา้ เพื่อตอ้งการจะไดรั้บส่ิงท่ี
สัมผสัไดใ้นเชิงรูปธรรม โดยเป็นคุณประโยชน์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
การบริโภค และรสชาติ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรณชยั ตนัตระกลู (2550)  กล่าวถึงการ 
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ขยายสายผลิตภณัฑ์ (Line Extensions) คือการท่ีช่ือตราผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาดได้มีการขยาย
รูปแบบใหม่ ขนาดใหม่ หรือรสชาติ กล่ิน สี ใหม่ เรามกัจะเห็นสินคา้อุปโภคบริโภคจะใชก้ลยุทธ์น้ี 
การท่ีผู ้ผลิตหรือเจา้ของผลิตภณัฑป์ระสงคจ์ะแนะน าผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบท่ีแปลกใหม่ ก็เพื่อท่ีจะ
น าเสนอส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เช่น ขนาดเล็กเพื่อการพกพาสะดวก รสชาติท่ีแปลกใหม่หรือเพิ่ม
ส่วนประกอบท่ีสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี หรืออีกเหตุผลหน่ึงอนัเน่ืองมาจากก าลงัการ
ผลิตไม่เต็มก าลงั จึงจ าเป็นตอ้งขยายสายผลิตภณัฑ์เพื่อท าให้ก าลงัการผลิตสามารถท าไดเ้ต็มก าลงั 
ใชเ้ป็นกลยทุธ์การแยง่พื้นท่ีวางขาย และสร้างอ านาจต่อรองกบัตวักลางจ าหน่ายจะเป็นเหตุผลหน่ึง
ในการขยายสายผลิตภณัฑ์  
  ทั้งน้ีตราสินค้าแลคตาซอย ได้ปรับรูปแบบการรุกตลาดมาตลอด ใช้การ
ขยายสายผลิตภณัฑ์เพื่อแนะน าผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ น าเสนอส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
และมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ออกมาอยา่งไม่หยุดย ั้ง โดยมีผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้อยู ่
7 รสชาติ คือ สูตรตน้ต ารับ รสหวาน ไฮแคลเซียม (สูตรเจ) รสช็อกโกแลต  สูตรผสมชาเขียว สูตร
น ้าตาลนอ้ย ไดแ้ก่ สูตรไลทผ์สมคอลลาเจน และสูตรงาด า ท่ีมีขนาดบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่ 125 มิลลิลิตร 
เหมาะส าหรับเด็ก จนถึงขนาด 1,000 มิลลิลิตร เหมาะส าหรับทุกคนในครอบครัว สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั และยงัคงคิดคน้รสชาติใหม่ๆ 
เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความนิยมการบริโภคนมถัว่เหลืองแลคตาซอยมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ี
สามารถเจาะครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตราสินคา้อ่ืนไม่สามารถ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายแบบน้ี และเป็นแนวความคิดท่ีท าให้สามารถ
สร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกบริโภคไดเ้ป็นอยา่งมาก และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ศรีกญัญา  มงคล (2547) กล่าวว่า เอกลกัษณ์ตราสินคา้นั้น ในดา้นเอกลกัษณ์เสริม (Extended 
Identity) คือ ส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เสริม หรือส่วนขยายของเอกลกัษณ์หลกั เป็นส่วนช่วยเสริมให้
ตราสินคา้มีลกัษณะและรูปแบบท่ีเฉพาะตวั และมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นการสร้างจิตวิญญาณ 
(Soul) ให้กบัตราสินคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand Identity) ท่ีเป็นการก าหนด
บุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยของตราสินค้าท่ีเปรียบเสมือนตัวบุคคลว่าเป็นอย่างไร รวมถึง
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัผลิตภณัฑ์ โลโก ้สโลแกน สัญลกัษณ์ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ การ
ใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง (Endorser) หรือประวติัความเป็นมาของตราสินคา้ท่ีเป็นมรดกสืบทอดกนัมา 
(Brand Heritage) เป็นตน้ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคเป้าหมายมีการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบั
ตราสินคา้แลคตาซอย ใน“สโลแกน” ของตราสินคา้แลคตาซอย ในระดบัมาก คือ สโลแกน “พลงั 
ของคนทุ่มเท” ซ่ึงเป็นขอ้ความสั้นๆ ท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะตวัของผลิตภณัฑต์ราสินคา้แลคตาซอย  
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ท าหน้าท่ีเขา้ไปเช่ือมต่อกบัจิตใตส้ านึกของผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึง เพื่อให้ผูบ้ริโภคจ าสโลแกนและ
ระลึกถึงตราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  กระบวนการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้นั้นจะตอ้งสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือสามารถให้คุณประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคได ้และการจะสามารถ
ถ่ายทอดเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ออกมาให้ผูบ้ริโภคไดส้ัมผสักบัตราสินคา้นั้นได ้ดงันั้นตราสินคา้
แลคตาซอยมีการส่ือสารการตลาดท่ีดี  จึงท าให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายมีการรับรู้ข่าวสารการส่ือสาร
การตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้แลคตาซอย และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

 ข)  ด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตราสินคา้แลคตาซอย
ของผูบ้ริโภค พบวา่ จากดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตราสินคา้แลคตาซอยของ
ผูบ้ริโภคนั้น ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ การรับรู้จากส่ือโทรทศัน์  การรับรู้ผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ การรับรู้ผ่านส่ือวิทยุ  ตามล าดบั 
ช่องทางการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ จาก
ผลการวิจยัดงักล่าวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดตรา
สินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดารา ทีปะปาล (2541) ไดก้ล่าววา่ โทรทศัน์ (Television) เป็น
ส่ือท่ีสามารถรับไดด้ว้ยการฟังและมองเห็น จึงมีส่วนช่วยอยา่งมากต่อการรับรู้ และเขา้ใจของผูรั้บ
ข่าวสารทางโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยทัว่ไปในวงการโฆษณาวา่ เป็นส่ือโฆษณาใน 
อุดมคติ เพราะสามารถให้ทั้งภาพ เสียง การเคล่ือนไหว และสี ท าให้ผูท้  าโฆษณาสามารถ
สร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อจูงใจผูรั้บข่าวสารไดดี้กวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีความ
ยดืหยุน่สูง และสามารถครอบคลุมตลาดมวลชนไดดี้ เพราะโทรทศัน์สามารถน าข่าวสารเขา้ถึงผูค้น
เป็นจ านวนมากไดอ้ยา่งดี และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Assael (2004); G. E. Belch and M. A. 
Belch (2012) ท่ีได้กล่าวว่า ผูบ้ริโภคต้องการท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ เน่ืองมาจาก
สินคา้หมด เกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีใช้อยู่ ความตอ้งการสินคา้ใหม่ และการกระตุน้ของ
นกัการตลาดผ่านการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ G. E. Belch 
and M. A. Belch (2012) ท่ีกล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภคมกัจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลภายนอก 
(External Search) ดงัต่อไปน้ี คือ 1) แหล่งขอ้มูลจากส่ือบุคคล (Personal Search) เช่น เพื่อน บุคคล
ในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 2) แหล่งข้อมูลจากนักการตลาด (Market-controlled 
Search) เช่น การโฆษณา การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) และส่ือเฉพาะกิจใน 
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รูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 3) แหล่งขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์(Public Source) เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์
เป็นตน้ และ 4) ประสบการณ์ส่วนตวั (Personal Experience) เช่น การทดสอบสินคา้ด้วยตนเอง 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Watson, Viney, และ Schomaker (2002) ไดก้ล่าววา่ 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ และความยากง่ายในการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลภายนอกนั้น 
มกัจะคน้หาจากส่ือประชาสัมพนัธ์ ส่ือโฆษณา ส่ือมวลชน หรือเวบ็ไซตอ์งคก์ร เป็นตน้ และแนวคิด
ของ Assael (2004) ท่ีไดก้ล่าวว่า โฆษณานั้นมีผลอยา่งมากต่อการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีไม่
กระตือรือร้น เน่ืองจากเน้ือหาในโฆษณาสามารถสร้างความรู้สึกให้เกิดข้ึนในจิตใจกบัผูบ้ริโภคได ้
เช่น ความสุข ความเศร้า ความหวาดกลวั เป็นตน้ การสร้างความสุขให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคในการ
โฆษณานั้นจะตอ้งน าเสนอถึงคุณประโยชน์ในด้านท่ีดีของสินคา้หรือการน าเสนอสินคา้ภายใต้
บริบทท่ีดี (Good Context) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Clow and Baack (2012 อา้งถึงใน            
จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท์ และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) กล่าวว่า คุณค่าตรา (Brand Equity) เป็น
คุณสมบติัท่ีช่วยให้ตราโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  และสร้างการรับรู้ว่าสินค้าหรือบริการของตรา
สินค้าแตกต่าง และดีกว่าตราสินค้าอ่ืน ในส่วนประกอบท่ีจบัต้องได้ ได้แก่ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ เป็นตน้ ในส่วนประกอบน้ีท่ีตราสินคา้
แลคตาซอยได้ใช้ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้จากส่ือ
โทรทศัน์ เพราะสามารถส่งข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว จึงท า
ให้ผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยเลือกการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดผ่านช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดดา้นน้ีเป็นอนัดบัแรก 
 (3)  ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย 
 จากความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอย
นั้น ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากทั้งหมด เรียง
ตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั จากผลการวิจยัดงักล่าวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสาร
การตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิรติ คเชนทวา (2555) การรับรู้ข่าวสาร 
และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และ
ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่ 1) ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญักบัประเด็นเร่ือง 
การใส่ใจดูแลรูปร่าง และสุขภาพของตนเองอยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด โดยมีการรับรู้ข่าวสารจาก 
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ส่ือสารมวลชน เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ และสปอตโฆษณาทางสถานีวทิย ุมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อ 
ตอ้งการไดค้วามรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของสารอาหาร และคุณประโยชน์ท่ีร่างกายจะไดรั้บจากการ
บริโภค ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อข่าวสารจากการไดรั้บรู้เพื่อตามกระแสนิยมเร่ืองความสวยงาม 
และเพื่อตอ้งการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของสินคา้มากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีท าให้เกิด
ความตั้งใจซ้ือตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด คือ ราคาของตราสินคา้ 2) การรับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพผูบ้ริโภค 
3) การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค มี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 4) ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค และ 5) ผูบ้ริโภคท่ีมี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือตราสินคา้
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอย  
 ก)  ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ
ตราสินคา้แลคตาซอยในดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ส่งเสริม/รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  รสชาติอร่อย ถูกปาก  บรรจุภณัฑ์ระบุรายละเอียดของ ส่วนผสม สถานท่ีผลิตอย่าง
ชดัเจน  มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ และเปิดง่าย สะดวกต่อการบริโภค ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ บรรจุภณัฑ์ทนัสมยัไดม้าตรฐาน จากผลการวิจยัดงักล่าวในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Fishbein and Ajzen (1975) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มและทฤษฎีการกระท าดว้ย
เหตุผล พบวา่ ทศันคติต่อการซ้ือสินคา้เพื่อส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งชาวองักฤษ และชาวกรีซ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยส่วนใหญ่เช่ือวา่
การซ้ือสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมเป็นการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Fishbein and Ajzen (1975 as cited in Peter and Olson, 2008) ท่ีกล่าววา่ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลเกิดจากทศันคติต่อการท าพฤติกรรมนั้น โดยผูท่ี้มีทศันคติดีต่อพฤติกรรมย่อมมีความ
ตั้งใจกระท าพฤติกรรมในระดบัสูงกวา่ผูท่ี้มีทศันคติทางลบ ซ่ึงทศันคติต่อพฤติกรรมน้ีเป็นผลมา
จากความเช่ือเก่ียวกบัผลจากการกระท าพฤติกรรมและการประเมินในความเช่ือนั้น โดยผูท่ี้เช่ือวา่ 
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พฤติกรรมบางอยา่งจะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีตนพึงพอใจ ก็จะมีทศันคติทางบวกต่อพฤติกรรมนั้น และ
ส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมในท่ีสุด เช่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีเช่ือวา่การซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและประเมินว่าการช่วยลดปริมาณขยะ
เป็นส่ิงท่ีดีก็จะมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น เป็นตน้  
 ทั้ งน้ีตราสินค้าแลคตาซอยนั้ นได้ให้ความส าคัญในบรรจุภัณฑ์  ด้วย
กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั และใช้เทคโนโลยีการบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงของ Tetra Pak 
จากประเทศสวเีดน และ SIG Combibloc จากประเทศเยอรมนันี ท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้ไดน้มถัว่
เหลืองท่ีมีคุณภาพสูงสุด และปลอดภัยกับผูบ้ริโภค รวมถึงเน้นบรรจุภณัฑ์ส่งเสริมหรือรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก เพื่อการช่วยลดปริมาณขยะและเป็นการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย  และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของณรงค์  จิวงักูร, ดลชยั บุณยะรัตเวช, กนกศกัด์ิ ซิมตระกูลและธีรพนัธ์ 
โล่ห์ทองค า (2544) ท่ีกล่าวถึงหีบห่อสินคา้ (Packaging) วา่ตวัหีบห่อเองประหน่ึงก็เป็นเคร่ืองแต่ง
กายของสินคา้ คนเราถา้สวมเคร่ืองแต่งกายท่ีไม่เหมือนเดิม บุคลิกภาพย่อมเปล่ียนแปลงไปตาม
เคร่ืองแต่งกายนั้นๆ หีบห่อเองก็เช่นเดียวกนั และหีบห่อก็ถือเป็นส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นก่อนตวั
สินค้าด้วยซ ้ าดังนั้ นหีบห่อท่ีดีและเหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมการขายให้กับสินค้าได้อีกด้วย 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธีรพนัธ์ โลห์ทองค า (2544) ท่ีกล่าววา่ บรรจุภณัฑ์จดัเป็นส่ือประเภทหน่ึง
ท่ีสามารถสร้างและดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค และยงัเป็นส่ือท่ีส าคัญสุดท้ายท่ีผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเห็นและสัมผสัก่อนตดัสินใจซ้ือสินค้า โดยบรรจุภณัฑ์นอกจากจะท า
หน้าท่ีในการบรรจุสินคา้และปกป้องสินคา้แล้ว ยงัมีหน้าท่ีพิเศษอ่ืนๆอีก เช่น ท าหน้าท่ีเรียงร้อง
ความสนใจของผูบ้ริโภค กระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นสัญลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้
นั้นๆ หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกับตวัสินคา้นั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของประดิษฐ์  จุมพลเสถียร 
(2547) ไดใ้ห้ความหมายของการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ไวว้า่ หมายถึง การสร้างเอกลกัษณ์
ของตราสินคา้ เพื่อส่ือต าแหน่งและบุคลิกของตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภครับรู้ออกมา โดยการสร้าง
เอกลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Identity) หมายถึง ลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้ไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ประกอบดว้ย ช่ือผลิตภณัฑ์ โลโก ้ ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ระดบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์สีสันของตวัผลิตภณัฑ ์รูปทรงของผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
และอ่ืนๆ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยในดา้น
ผลิตภณัฑ์ ใน “บรรจุภณัฑ์” ในระดบัมาก คือ บรรจุภณัฑ์ส่งเสริม/รักษาส่ิงแวดล้อม  และบรรจุ
ภณัฑ์ระบุรายละเอียดของส่วนผสม และสถานท่ีผลิตอย่างชัดเจน จึงท าให้ตราสินคา้นั้นมีความ
น่าเช่ือถือ จึงน ามาซ่ึงผูบ้ริโภคไวว้างใจในตราสินคา้แลคตาซอย 
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  ข)  ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอย ดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภค
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาถูกกวา่นมถัว่เหลืองยีห่อ้อ่ืนๆ ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความ
พึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปริมาณสินคา้ท่ีไดรั้บต่อราคา มีความคุม้ค่ากว่ายี่ห้ออ่ืนๆ และราคา
เหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ แสดงราคา
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน และราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ ตามล าดบั จากผลการวิจยัดงักล่าว
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา และอรทยั เลิศวรรณวิทย ์ (2552) 
กล่าวถึงว่า ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า
ทั้ งหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Armstrong and Kotler (2009) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน 
ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูง
กวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 1) คุณค่าท่ีรับรู้ใน
สายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑ์นั้น 
2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การแข่งขนั 4) ปัจจยัอ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2547) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประดิษฐ์  จุมพลเสถียร 
(2547) ไดใ้ห้ความหมายของการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ไวว้า่ หมายถึง การสร้างเอกลกัษณ์ 
ของตราสินคา้ เพื่อส่ือต าแหน่งและบุคลิกของตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภครับรู้ออกมา โดยการสร้าง
เอกลกัษณ์ดา้นราคา (Price Identity) หมายถึง ระดบัราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพ และ
ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์รวมถึงสถานะทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สินคา้ราคาถูกส าหรับคนมี
รายไดน้้อย ส่วนสินคา้ราคาแพงส าหรับคนมีรายไดสู้ง หรือเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยในดา้นราคาใน “ราคาถูกกวา่นมถัว่ 
เหลืองยีห่อ้อ่ืนๆ” ในระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาสามารถท าหนา้ท่ีส่ือสารไดโ้ดยบอกต าแหน่ง และ 
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ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค และราคาสามารถส่ือถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ร่วมด้วย 
ถึงแมว้า่ตราสินคา้แลคตาซอยมีราคาถูกกว่านมถัว่เหลืองยี่ห้ออ่ืนๆ แต่ยงัคงคุณภาพของผลิตภณัฑ์
คงเดิม อีกทั้งยงัมีการเพิ่มปริมาณขนาดบรรจุภณัฑ์ แต่ราคายงัคงเดิม เพื่อตอบแทนกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายท่ีบริโภคตราสินคา้แลคตาซอยมาอย่างต่อเน่ือง น ามาซ่ึงเกิดความพึงพอใจต่อตราสินคา้ 
จึงท าใหต้ราสินคา้ครองใจผูบ้ริโภคมายาวนาน 
  ค)  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การให้รายละเอียดของ
สินคา้บนเวบ็ไซต์ การให้รายละเอียดของสินคา้บนส่ือสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ การกระจาย
สินคา้ไดท้ัว่ถึง หาซ้ือง่าย และการให้รายละเอียดบนส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ประเภทของร้านและ
ท าเลท่ีตั้งมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ได้แก่ สินค้าวางจ าหน่ายตลอดและเพียงพอต่อความต้องการ จากผลการวิจยัดังกล่าวใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ข่าวสารการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดกนกศกัด์ิ ซิมตระกูล (2543) กล่าวว่า ดว้ยคุณสมบติัต่างๆ ของเวบ็ไซต์ท าให้เวบ็ไซต์เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างตราสินคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเคร่ืองมือหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามส่วนท่ีมี
อิทธิพลในการสร้างประสบการณ์ร่วมระหวา่งตราสินคา้กบัผูใ้ช้บริการ คือ รายละเอียดต่างๆ ของ
เวบ็ไซตเ์อง ทั้งน้ีเพราะเคล็ดลบัของการสร้างเวบ็ไซตน์ั้นยงัไม่ไดอ้ยูท่ี่เพียงการสร้างให้ผูใ้ชบ้ริการ
รู้จกัเท่านั้น แต่ตอ้งท าให้เกิดการกลบัเขา้มาใชซ้ ้ าแลว้ซ ้ าอีกให้ได ้นัน่คือ การสร้างตราอินเทอร์เน็ต
ให้เกิดไม่ใช่แค่เพียงการสร้างเวบ็ไซต ์และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ี
กล่าววา่ ความสะดวกในการซ้ือและการจดัแสดงสินคา้ไวใ้นต าแหน่งท่ีมองเห็นชดัเจน ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะความสะดวกในการซ้ือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคน าไปพิจารณาเม่ือมีความตอ้งการ
สินคา้และการจดัแสดงสินคา้ให้ชัดเจนเป็นเสมือนการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภครู้ถึงปัญหาและสามาร
แกไ้ขไดน้อกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2547) ท่ีกล่าวไวว้า่ส่ือโทรทศัน์
เป็นส่ือโฆษณาประเภทหน่ึงท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในการโฆษณา เน่ืองจากโทรทศัน์มี
คุณสมบติัท่ีให้ทั้งภาพและเสียง ตลอดจนการเคล่ือนไหว ซ่ึงสร้างความดึงดูดไดม้ากและเป็นส่ือท่ี
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้าก และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประดิษฐ์  จุมพลเสถียร (2547) ไดใ้ห้
ความหมายของการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ไวว้า่ หมายถึง การสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ 
เพื่อส่ือต าแหน่งและบุคลิกของตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภครับรู้ออกมา โดยการสร้างเอกลกัษณ์ดา้น
การจดัจ าหน่าย (Place Identity) หมายถึง เอกลกัษณ์ท่ีเกิดจากท่ีตั้ง การออกแบบ การตกแต่งภาย 
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นอกและภายใน การจดัเรียงสินคา้ เช่น หา้งสรรพสินคา้ในเมืองกบัหา้งสรรพสินคา้ในชนบท มีการ 
ออกแบบตกแต่งบรรยากาศในร้าน มีการจดัเรียงสินคา้ท่ีแตกต่างกนั สะทอ้นถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
ใช้บริการแตกต่างกนั ทั้งน้ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตา
ซอยในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการกระจายสินคา้ไดท้ัว่ถึง หาซ้ือง่าย ในระดบัท่ีมาก เพื่อให้
ง่ายแก่การเขา้ถึงของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยท่ีหลากหลาย 
 ง)  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายตามห้างสรรพสินคา้ การใช้พรีเซนต์เตอร์ในการโฆษณาสินคา้ มีการจดักิจกรรมโรดโชว์
ตามสถานท่ีต่างๆ เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมเพื่อสังคม และการใช้ส่ือสปอตโฆษณาทาง
สถานีวทิยใุนการโฆษณาสินคา้ ตามล าดบั จากผลการวจิยัดงักล่าวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
ข่าวสารการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิทธ์ิ  ธีรสรณ์ (2551) 
ท่ีกล่าวถึงขอ้ดีของการส่งเสริมการขายวา่ เป็นการกระตุน้ใหค้นกระท าการบางอยา่ง ซ่ึงอาจเป็นการ
ทดลองใชห้รือซ้ือสินคา้ โดยผูท้  าการตลาดเพิ่มคุณค่าโดยใชร้าคาหรือขอ้เสนอบางอยา่ง ซ่ึงเรียกวา่
เปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างราคากับคุณค่าผูบ้ริโภคจะมองว่าสินค้ามีคุณค่าท่ีจบัตอ้งได้ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2547) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การท ากิจกรรมพิเศษในฐานะ
เคร่ืองมือการส่ือสารนั้นตอ้งให้กิจกรรมดงักล่าวไดรั้บการเผยแพร่สู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ได้
กวา้งขวางท่ีสุด ตอ้งใหก้ารส่ือสารนั้นเพิ่มการเป็นท่ีรู้จกัให้กบัสินคา้และบริษทั ตอ้งท าให้ผูบ้ริโภค
ช่ืนชมสินคา้ และถา้เป็นไปไดใ้ห้กลุ่มเป้าหมายและส่ือมวลชนเขา้มาร่วมงานมากๆ ซ่ึงตอ้งยึดหลกั
ท่ีจะจดักิจกรรมพิเศษน้ีให้ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดงั” เพราะหากขาดคุณสมบติัท่ีวา่น้ีการจดักิจกรรม
อาจไม่ไดผ้ลเท่าทีควร ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
เพื่อร่วมสนุกบนส่ือออนไลน์ การจดักิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวลัต่าง การเลือกใช้ส่ือโฆษณาท่ี
หลากหลาย และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Clow and Baack (2012 อา้งถึงใน จิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์และศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  2555) กล่าววา่ 
คุณค่าตรา ( Brand Equity) เป็นคุณสมบติัท่ีช่วยใหต้ราโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  และสร้างการรับรู้วา่
สินคา้หรือบริการของตราสินคา้แตกต่างและดีกวา่ตราสินคา้อ่ืน ในส่วนประกอบท่ีจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ เป็นตน้ ในส่วนประกอบ
น้ีท่ีตราสินคา้แลคตาซอยได ้ทั้งน้ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้
แลคตาซอยในดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยเนน้การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นส่ิงจูงใจ 
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โน้มนา้วใจผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดท่ีเด่นท่ีสุดของตราสินคา้แลคตาซอย คือ การจดักิจกรรมโรดโชวต์ามสถานท่ีต่างๆ เพื่อ
ใกล้ชิดผูบ้ริโภคเป้าหมายพร้อมทั้งมีการแจกนมถัว่เหลืองแลคตาซอยด่ืมฟรีอีกด้วย และการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม  น ามาซ่ึงการเกิดความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
ผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ และน ามาซ่ึงความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 

2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  
การทดสอบสมมติฐาน 
 (1)  ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด

ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด

ของผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยท่ีมีความแตกต่างทางลกัษณะประชากรดา้นเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดในทุกดา้น 
คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และด้านช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดไม่
แตกต่างกนั 
 เน่ืองจาก พบว่า ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง กลุ่มอายุ ระดบัการศึกษาระดบั 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างมีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดในทุกด้าน คือ การรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดและช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และมีการแนะน าตราสินคา้
แลคตาซอยใหผู้อ่ื้น และมีการซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินคา้แลคตาซอยอยา่งต่อเน่ือง เพราะตราสินคา้แลค
ตาซอยเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง และเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทุกระดบั มีทุกช่องทางการเขา้ถึง
และตอบสนองความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคได้เหมือนกันทุกคน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schiffman and Kanuk (2007) กล่าววา่ ในยุคปัจจุบนัน้ีพรหมแดนทางดา้นการใชเ้พศเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นไดเ้ลือนรางลงไป เน่ืองมาจากอิทธิพลของแมกกาซีน หรือโฆษณาต่างๆ 
ในส่ือโทรทศัน์ ท าใหผู้บ้ริโภคไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิงกา้วออกจากเส้นแบ่งดงักล่าวท่ีถูกก าหนด
ไวใ้นการตลาดยคุก่อน 
 (2)  ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
ของตราสินคา้แลคตาซอยของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ 
ผูบ้ริโภคตราสินคา้แลคตาซอยท่ีมีความแตกต่างทางลกัษณะประชากรด้านเพศ อายุ สถานภาพ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดในทุก 
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ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายแตกต่าง
กนั 
 สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีคุณลกัษณะทางประชากรท่ีมีความแตกต่าง
กนั แต่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากบริษทั แลคตาซอย จ ากดั
ได้ท าการส่ือสารการตลาดด้านน้ีมาเป็นเวลานาน ซ่ึงมีความต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Combs and Becker (1979) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองการใชส่ื้อตามความพอใจ และความ
ต้องการว่า บุคคลใช้ส่ือเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ต้องการข้อมูลพูดคุย 
(Discussions) โดยส่ือท าให้บุคคลมีขอ้มูลท่ีสามารถน าไปพูดคุยกบัผูอ่ื้นได้ และความตอ้งการรู้
เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวจากส่ือต่างๆ เพื่อให้รู้ทนัต่อเหตุการณ์
เพื่อใหรู้้วา่อะไรมีความส าคญัและควรจะเรียนรู้ 
 (3)  การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้ของผูบ้ริโภคแลคตาซอย 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดไม่
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอยแต่อยา่งใด 
 เน่ืองจากแลคตาซอยเป็นตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองอนัดบัตน้ๆ ของ
ตราสินคา้ระดบัเดียวกนั และยงัคงครองต าแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองของประเทศไทย  จึงท าให้
การบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคก็ยงัคงบริโภคตราสินคา้แลคตาซอยคงเดิม แมจ้ะมีการรับรู้ข่าวสาร
ต่อการส่ือสารการตลาดจากหลากหลายช่องทางก็ตามก็ไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นของ
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดแต่อย่างใด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิรติ คเชนทวา 
(2555) งานวิจยัเร่ืองการรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด
ของตราสินค้าเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า การรับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของตราสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพผูบ้ริโภค  
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
  

5.4.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้  
การศึกษาเร่ือง การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้

แลคตาซอยในคร้ังน้ีผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารและมี
ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดในระดบัท่ีมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการตราสินคา้แลคตาซอย
ควรเพิ่มการส่ือสารการตลาดในดา้นอ่ืนๆ ให้มากกว่าเดิม เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดมี้การรับรู้ข่าวสารท่ี
มากข้ึนและเขา้ถึงตราสินคา้ไดม้ากข้ึน คงการผลิตสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ และควรตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อจะเป็นการสร้างความจงรักภกัดีและ
ป้องกนัใหผู้บ้ริโภคไม่เปล่ียนตราสินคา้ 

จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาด 
อยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาด และดา้นช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาด พบว่า ดา้นการรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีขนาดบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่ 125-1,000 มิลลิลิตร และดา้นช่องทางของการรับรู้
ข่าวสารทางการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การรับรู้จากส่ือ
โทรทศัน์ ดงันั้นตราสินคา้แลคตาซอย ควรท าการส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภค โดยการเลือกใชส่ื้อ
ท่ีหลากหลาย และควรมีการวางแผนการส่ือสารการตลาดในการเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสม อีกทั้งควร
ท าการโฆษณา และการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงโฆษณาจะช่วยตอกย  ้าความทรงจ าให้กบั
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษา 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดทุกๆ ดา้นในระดบัมาก ดงันั้น
เม่ือตราสินคา้แลคตาซอยมีวิธีการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย แต่การจดัส่งเสริมการขายและ
กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีไม่มากเท่ากบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ อาจท าใหคู้่แข่งขนัสามารถเขา้มาแยง่ส่วน
แบ่งทางการตลาด และอาจท าให้เสียต าแหน่งผูน้ าตลาดนมถัว่เหลืองได ้ทั้งน้ีแลคตาซอยควรจะมี
การปรับปรุงและวางแผนการส่ือสารการตลาดในด้านอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายท่ีบริโภคท่ีหลากหลายไดเ้ขา้ถึงตวัตราสินคา้ไดม้ากข้ึน เพื่อให้ผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลือง
แลคตาซอยเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งมากยิ่งข้ึน และส่งผลต่อยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีส่วนช่วย
ใหธุ้รกิจผลิตภณัฑน์มถัว่เหลืองแลคตาซอยสามารถเติบโตไดใ้นระยะยาว 
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5.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาเพียงกลุ่มตวัอยา่งเขตท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

ควรศึกษาและวิจยัเพิ่มเติมในกลุ่มตวัอยา่งในเขตอ่ืนๆ เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีครอบคลุม เพื่อน า
ผลการวจิยัมาท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกนัได ้ 

ในการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตรา
สินคา้แลคตาซอยนั้น ผูว้ิจยัท าการศึกษาเพียงการใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลเท่านั้น ควร
ศึกษาและวิจยัเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ริโภคเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และควร
ศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ประธานบริษทั และฝ่ายการตลาดร่วมกบัการวิจยัเชิง
ปริมาณ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 

ควรศึกษาถึงทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแลคตาซอย เพื่อน าผลการวิจยัมา
เป็นประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงธุรกิจต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและความพงึพอใจต่อการส่ือสารการตลาด 

ของตราสินค้าแลคตาซอย” 
 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิานิเทศ 
ศาสตร์และนวตักรรม   คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย  ผูว้จิยั  
ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบแบบสอบ 
ถามทั้งหมดจะถือเป็นความลบั ซ่ึงจะน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ทางศึกษาการวจิยัต่อไป  

 

ค าถามคดักรอง   
ท่านเคยเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการส่ือสารการตลาดหรือการโฆษณาผา่นช่องทางต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้นม

ถัว่เหลืองตราสินคา้แลคตาซอย  มาก่อนหรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย (จบการท าแบบสอบถาม) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 
   ชาย     หญิง 

2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 20 ปี      20 – 24 ปี    25 – 29 ปี   
  30 – 34 ปี      35 – 39 ปี    40 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
  โสด      สมรส    หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 

4. ระดบัการศึกษา  
 ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย   มธัยมศึกษาตอนปลาย    อนุปริญญา  
 ปริญญาตรี     สูงกวา่ปริญญาตรี  

5. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศึกษา    ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ    พนกังาบริษทัเอกชน  
  ธุรกิจส่วนตวั    แม่บา้น/พอ่บา้น    อ่ืนๆ (โปรดระบุ...)  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  10,001–20,000 บาท   20,001–30,000 บาท  

  มากกวา่ 30,000 บาท  
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ส่วนที ่2 การรับรู้ข่าวสารต่อการส่ือสารการตลาดเกีย่วกบันมถั่วเหลอืงแลคตาซอยของผู้บริโภค 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  
2.1 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบันมถัว่เหลืองแลคตาซอยของผูบ้ริโภค 

การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของ 
ตราสินคา้แลคตาซอย 

ระดบัการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 )  

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

7. นมถัว่เหลืองแลคตาซอยมี 6 รสชาติ      
8. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย สูตรตน้ต ารับคือรสชาติแรก      
9. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย     มีสูตรไฮแคลเซียม      
10.นมถัว่เหลือง แลคตาซอย  มีสูตรผสมงาด า      
11. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย  มีสูตรผสมชาเขียว      
12. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย  มีสูตรผสมคอลลาเจน      
13. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย  มีรสช็อคโกแลต      
14. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย มีแนวคิด “คุม้ค่า คุม้ราคา”      
15. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย  มีขนาดบรรจุภณัฑต์ั้งแต่ 
125 – 1,000 มิลลิลิตร 

     

16. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย  มีราคา ต ่าสุดอยูท่ี่  5 บาท      
17. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย ออกขนาดบรรจุภณัฑใ์หม่
ล่าสุด มีขนาด 500 มิลลิลิตร 

     

18. สโลแกน แลคตาซอย “พลงัของคนทุ่มเท”      
2.2 ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบันมถัว่เหลืองแลคตาซอยของผูบ้ริโภค 

ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารทางการ 
ตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 

ระดบัการรับรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 )  

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

19. การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์      
20. การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือวทิย ุ      
21. การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์      
22. การรับรู้ข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์       
23. การรับรู้ข่าวสารจากการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น โรด
โชว ์ และกิจกรรมเพ่ือสงัคม  เป็นตน้ 

     

24. การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ เช่น บท
สมัภาษณ์ และข่าวประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
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ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของนมถั่วเหลอืงแลคตาซอยของผู้บริโภค 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจในการส่ือสารการตลาดของ 
ตราสินคา้แลคตาซอย 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 )  

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

ด้านผลติภณัฑ์ 
25.ช่ือตราสินคา้จ าง่ายและมีความเหมาะสมกบัตวัสินคา้      
26. การออกแบบของบรรจุภณัฑมี์ความหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย 

     

27. รูปทรงของบรรจุภณัฑท์นัสมยั ไดม้าตรฐาน      
28. บรรจุภณัฑเ์ปิดง่าย สะดวกตอ่การบริโภค      
29. บรรจุภณัฑร์ะบุรายละเอียดส่วนผสม สถานท่ีผลิต 
อยา่งชดัเจน 

     

30. บรรจุภณัฑท่ี์ใชช่้วยส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม      
31. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย รสชาติอร่อยถูกปาก      
32. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์      
33. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย มีความหวานในระดบัพอดี      
34. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย มีคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภยัต่อการบริโภค 

     

35. นมถัว่เหลืองแลคตาซอย อ่ิมและคุม้ค่า      
ด้านราคา 
36. ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้      
37. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าท่ีไดรั้บ      
38. มีราคาแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน      
39. มีราคาถูกกวา่นมถัว่เหลืองยีห่อ้อ่ืน      
40. ปริมาณสินคา้ท่ีไดรั้บต่อราคา  มีความคุม้ค่ากวา่ยีห่อ้
อ่ืน 

     

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
41. การใหร้ายละเอียดของสินคา้บนหนา้เวบ็ไซต ์      
42. การใหร้ายละเอียดของสินคา้บนส่ือโฆษณาทาง
โทรทศัน ์
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ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของนมถั่วเหลอืงแลคตาซอยของผู้บริโภค (ต่อ) 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดของ 
ตราสินคา้แลคตาซอย 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 )  

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อย
ทีสุ่ด 
( 1 ) 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (ต่อ) 
43. การใหร้ายละเอียดของสินคา้บนสปอตโฆษณาทาง
สถานีวทิย ุ

     

44.การกระจายสินคา้ทัว่ถึง หาซ้ือง่าย      
45. สินคา้วางจ าหน่ายตลอดและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

     

46. ประเภทของร้านและท าเลท่ีตั้งของร้านคา้มีส่วนใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

47. มีการใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ในการโฆษณาสินคา้      

48. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง      
49. มีการเลือกใชส่ื้อโฆษณาท่ีหลากหลาย      
50. มีการใชส้ปอตโฆษณาทางสถานีวทิยใุนการโฆษณา
สินคา้ 

     

51. มีการจดักิจกรรมเพ่ือร่วมสนุกบนส่ือออนไลน์ 
ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์และเฟสบุ๊ค แฟนเพจ เป็นตน้ 

     

52. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตาม
หา้งสรรพสินคา้ แฟมิล่ีมาร์ท วตัสนั บูธ ป้ัมน ้ ามนัพีที  
จิฟฟ่ี และเอสโซ่ เป็นตน้ 

     

53. มีการจดักิจกรรม โรดโชว ์ตามสถานท่ีต่างๆ      

54. มีการจดักิจกรรม เพ่ือลุน้รับรางวลัต่างๆ      
55. แลคตาซอย ผูส้นบัสนุนหลกัในการจดักิจกรรมเพ่ือ
สงัคม 

     

 

.....ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในคร้ังน้ีค่ะ..... 
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ภาคผนวก ข 
 

บริบทองค์กรบริษัท แลคตาซอย จ ากดั 
 

1.  จุดก าเนิดนมถัว่เหลืองคุณภาพของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั 
 
ในปี พ.ศ. 2493 คุณวิริยะ จิรพฒันกุล ผูก่้อตั้ง ห้างหุ้นส่วน เกียงฮั้ว จ  ากดั เร่ิมธุรกิจจาก

อุตสาหกรรมการผลิตน ้าอดัลม รสส้ม และกล่ินสละ ตราแฮปป้ี และดบัเบิ้ลแฮปป้ี ส่งขายให้กบัค่าย
ทหารญ่ีปุ่น และตลาดเยาวราชในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และต่อมาไดลิ้ขสิทธ์ให้เป็นผูผ้ลิต
น ้ าอัดลมต่างประเทศ ตราคิกคาปู้  จากประเทศ แคนาดา และตราคิงคิส ตราคอสโค จาก
สหรัฐอเมริกา จนเป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

จนกระทัง่ปี 2524 จึงเปล่ียนมาด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตนมถัว่เหลืองยเูอชที ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้แลคตาซอย และนบัเป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศไทยท่ีน าเทคโนโลยีการบรรจุ
ผลิตภณัฑใ์นกล่องกระดาษของ Tetra Pack ประเทศสวเีดน มาใช ้

การเติบโตของแลคตาซอยยงัคงขยายตวัมาอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2534 บริษทั แลคตา
ซอย จ ากดั ไดล้งทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ข้ึนบนเน้ือท่ี 209 ไร่ ในเขตอ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดั
ปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ไปในแต่ละภูมิภาคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานแห่งน้ี
ได้น านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการผลิตนมถัว่เหลืองยูเอชทีท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค 

ปัจจุบนั บริษทั แลคตาซอย จ ากดั เป็นผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยเูอชที แบบบรรจุกล่อง
รายแรกในประเทศไทย และเป็นท่ียอมรับจากผูบ้ริโภคมายาวนานกวา่ 34 ปี ดว้ยกระบวนการผลิตท่ี
ทนัสมยั และเทคโนโลยีการบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงของ Tetra Pak ประเทศสวีเดน และ 
SIG Combibloc ประเทศเยอรมนันี แลคตาซอยสามารถผลิตนมถัว่เหลืองสู่ทอ้งตลาดไดม้ากกว่า 
1,200 ลา้นกล่องต่อปี และยงัส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศกวา่ 35 ประเทศทัว่โลก โดยมีขนาด
บรรจุภณัฑต์ั้งแต่ 125 มิลลิลิตร จนถึงขนาด 1,000 มิลลิลิตร 

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั แลคตาซอยมุ่งมัน่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของเรามาอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดน้มถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพสูงสุด และปลอดภยักบัผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เราคดัสรร
เมล็ดถัว่เหลืองคุณภาพดีท่ีไม่ผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรม (Non-GMO) ปราศจากการเติมวตัถุกนั
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เสียหรือสารปรุงแต่งอาหาร รวมถึงคิดคน้นมถัว่เหลืองรสชาติใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค จึง
ท าใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจไดว้า่ นมถัว่เหลืองแลคตาซอยเป็นน ้ านมถัว่เหลืองท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
และดีต่อสุขภาพ เหมาะส าหรับทุกคนในครอบครัว 
 
2.  กระบวนการผลิตนมถัว่เหลืองของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2558ฉ. 
 

กระบวนการผลิตนมถัว่เหลือง ซ่ึงเป็นท่ีมาของความอร่อยของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั ใช้
การผลิตแบบยูเอชที (UHT) เป็นกรรมวิธีการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์โดยน าน ้ านมถัว่เหลืองดิบไปผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนสูง ประมาณ 137-140 องศาเซลเซียส เป็นเวลาสั้นๆ เพียง 4-15 วินาที 
แลว้จึงน ามาบรรจุกล่อง ขอ้ดีของกรรมวิธีน้ี คือ น ้ านมถัว่เหลืองสามารถคงคุณค่าทางสารอาหาร สี 
กล่ิน และรสชาติ ซ่ึงกรรมวิธีน้ีสามารถเก็บน ้ านมถัว่เหลืองไวไ้ดน้านถึง 10 เดือน โดยไม่ตอ้งแช่
เยน็หรือเติมสารกนับูด 

 
 
 
 
 
 



 
 

228 

 
3.  คุณภาพมาตรฐานการผลิตนมถัว่เหลืองของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั 

 

 
 
แหล่งทีม่า:  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั, 2558ช. 
 
4.  นโยบายของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั 
 

1)  ผลิตนมท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชการการสูง 
2)  จริงใจต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 
3)  ร่วมมือกบัผูแ้ทนจ าหน่ายและลูกคา้เสมือนครอบครัวเดียวกนั 
 
ค ามัน่สัญญาจากใจแลคตาซอย โดยการด าเนินธุรกิจดว้ยความจริงใจเพื่อด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียง

กวา่ 20 ปีของแลคตาซอย รักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์แลคตาซอยตลอดไป สรรหาเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีทนัสมยัเพื่อคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของแลคตาซอย และตลอดการเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รให้
มัน่คงดว้ยทีมงานคุณภาพและจรรยาบรรณของบริษทั 
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ภาคผนวก ค 
 

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทั แลคตาซอย จ ากดั 

 
1.  นมถัว่เหลืองแข่งเดือด แลคตาซอย ไวตามิลค ์ดีน่าบ้ีกนัมนัหยด 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  บริษทั ไทยรัฐ จ ากดั, 2554ข.  
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2.  แลคตาซอย 5 บาท บอกจุดยนื “อ่ิม” และ “ถูก” 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  บริษทั อลัทิเมท โพซิชัน่น่ิง จ  ากดั, 2554. 
 
3.  แดร่ีพลสั ทุ่มงบ 100 ลา้นบุกหนกัคร่ึงปีหลงั ดนั “ดีน่า” รักษาเบอร์ 2 ตลาด ครองแชร์ 25.7% 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  บริษทั เอเอสทีวีผูจ้ดัการออนไลน์ จ ากดั, 2557.
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4.  ดชัมิลคทุ์่มงบ 100 ลา้นท าตลาดดีน่า 
 

 
 
แหล่งทีม่า:   บริษทั หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ จ ากดั, 2557.   
 
5.  แลคตาซอยปรับทพั ย  ้าแชมป์นมถัว่เหลือง 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  ประชาชาติออนไลน์, 2557. 
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6.  นมถัว่เบอร์รองเร่งเคร่ืองชิงตลาด 1.2 หม่ืนลา้น 
 

 
 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยามธุรกิจ พบัลิซซ่ิง จ  ากดั, 2558.  
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