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PERCEIVED BRAND EQUITY OF CHITRALADA PELLETED MILK THAT
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของส่ วนบุคคล (2) ระดับความเห็นต่อการรับรู ้
คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ ง เทพมหานครโดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ T-Test ANOVA และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 3140 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท ซึ่ ง
จะเห็นได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นในการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีอิ ทธิพลต่อความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.004 และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.029 และยังพบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าใน
ด้านคุณภาพของตราสิ นค้า และด้านความจงรักภักดีในตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 33.3
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ABSTRACT
The purpose of case study was investigation (1) General condition of personal (2) Opinion level with
brand awareness of CHITRALADA pelleted milk that affected on Marketing Mix satisfaction of consumers in
Bangkok. Questionnaires survey was materials research in study case. The survey chose from consumer about
400 people and lived in Bangkok; the materials survey was collected data which analysis with statistics were
descriptive; percentage, mean, standard deviation and the inferential statistics used to test the hypothesis are
T- Test ANOVA and multiple regression analysis. The study indicated that most respondents were females,
aged between 31 to 40 years old. Most of the respondents graduated Bachelor's degree and work for private
companies, with the average income 15,000-25,000 baht. As the result, their opinion level on brand awareness
and marketing mix satisfaction were agreement. Conclusion, the result of the hypothesis testing revealed that
difference job have an influence in difference of marketing mix satisfaction in distribution channel at the
significant level of 0.004 and promotion at the significant level of 0.029. Moreover, consumer behavior
believed in brand awareness, quality and brand loyalty. The influence in marketing mix satisfaction at the
significant level of 33.3
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากน้ านมโคคุณภาพดีสู่การแปรรู ปเป็ นนมอัดเม็ดคุณภาพเยี่ยม ในโครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดา
ซึ่งมาจากพระอัจฉริ ยภาพการแก้ปัญหาของ “ในหลวง ร.9” ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ที่มาจากปัญหาของประชาชนในการเกิดภาวะน้ านมโคดิบล้นตลาดในปี พ.ศ. 2512 ซึ่ งขณะนั้นสมาชิกผูเ้ ลี้ยงโค
นมจาก ต าบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จงหวัด ราชบุ รี ได้ถ วายฎี ก าขอพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ จาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช และพระองค์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ดาเนินการสร้าง

3

โรงนมผงขนาดย่อมขึ้น ในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตนมผงจากน้ านม
โคที่ รับ ซื้ อจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนม เพื่ อทดลองตลอดจนจัดหาอุป กรณ์ ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุ งคุณภาพนม
อัดเม็ดจิตรลดาให้เป็ นที่ยอมรับ และหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการอัดนมเม็ด โดยใช้เครื่ องโรตารี่ ที่ใช้ในการผลิตยาเม็ดพร้อมด้วยเครื่ องบรรจุ
ซองอัต โนมัติ ม าด าเนิ น การผลิ ตและปรั บ ปรุ งคุณ ภาพจนผลิ ต ภัณ ฑ์ น มอัดเม็ด สวนดุ สิ ต เป็ นที่ ย อม รั บ จาก
ผู บ้ ริ โ ภคไทยถึ ง ทุ ก วัน นี้ ทั้ง ยัง มี ชื่ อ เสี ย งดัง ไกลไปถึ ง ต่ า งแดน ทั้ง นี้ การจัด ตั้ง โรงนมอัด เม็ ด สวนดุ สิ ต มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นโรงงานตัวอย่างให้ผสู ้ นใจได้มาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ด โดยมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการ
ผลิตที่ไม่สูงเกินไป สามารถนาไปใช้เป็ นแบบอย่างในกิจการที่สามารถดาเนิ นการเองได้ และยังส่ งเสริ มด้าน
โภชนาการให้แก่ประชาชนบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และราคาไม่แพง
ในช่วงระยะหลัง ๆ มานี้ นมอัดเม็ดจิตรลดาเป็ นสิ นค้าที่ยงั คงขาดตลาด เนื่องจากคนไทยหวังหาผลกาไร
เล็ก ๆ น้อย ๆ จากชาวต่างชาติที่มากว้านซื้ อนมอัดเม็ดเพื่อนาไปเป็ นของฝาก ส่ งผลให้สินค้าขาดตลาด ซึ่งทาให้
คนไทยหลาย ๆ คนไม่มีโอกาสได้กินและเด็กไทยบางคนเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าตาซองนมอัดเม็ดด้วยซ้ า
จากความเป็ นมาและปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาในเรื่ อง การ
รับรู ้คุณค่าตราสิ น ค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาที่มีผลต่อความพึ งพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้ท ราบถึงระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่ เคยบริ โภคนมอัดเม็ด
จิตรลดา โดยวัดจากองค์ประกอบการรับรู ้ตราสิ นค้าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ตราสิ นค้า (Brand Awareness) การ
รับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า (Perceived Quality) ความสัมพันธ์ตราสิ นค้า (Brand Association) และความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty) และศึกษาความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด 4P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เพื่ อนาผลที่ ได้มาประเมินว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะ
ได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล และหาแนวทางวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภคได้
อย่างตรงจุด มีประสิ ทธิภาพ และสามารถนาไปสู่ การสร้างคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพได้มาก
กว่าเดิม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาและความพึ งพอใจต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณตรา
สิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ น มอัด เม็ ด จิ ต รลดากับ ความพึ ง พอใจต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
จิตรลดา และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
(2) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร และสุ ดท้ายคือ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระหว่างเดือน เมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อ
พัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า และความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ตราสิ นค้า
และความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป และ (2)
ประโยชน์ทางนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผลิตนมอัดเม็ด ได้ทราบถึง
ระดับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผู บ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด และความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ ริ โภคนมอัดเม็ด ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถกาหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
นิยามศัพท์
ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี ข้ นั ตอนการนานมผงมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์นม
อัดเม็ดที่มีรสชาติหอม หวาน มัน
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่เคยบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดา
ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ ดีมี ความสุ ขของผูบ้ ริ โภค และเกิ ดความพึ งพอใจเมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความคาดหวังจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดา
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ที่ทางธุรกิจจะต้องนามาใช้
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด โดยวัตถุประสงค์ที่ใช้น้ ันจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป้ าหมายได้ เพื่ อให้เกิดความพึ งพอใจในสิ นค้าและบริ การที่ ส่งผลให้ผูบ้ ริ โภคคานึ งถึ งก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และส่ งเสริ มการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรู ปของตัวสิ นค้าที่ทาให้เกิดรายได้หรื อผลตอบแทนให้กบั
องค์กร โดยคานึ งถึงความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสิ นค้า รู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สามารถ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันได้
2. ราคา คือ การตั้งราคาขายให้เกิดความดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ โดยจะกาหนดราคาตาม
ขนาดและปริ มาณของสิ นค้า
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย คือ การนาสิ นค้าไปถึงมือลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดหลักความ
มีประสิ ทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว
4. การส่งเสริ มการตลาด คือ การจะทาอย่างไรเพื่อให้นมอัดเม็ดจิตรดาเข้าถึงประชาชนชาวไทย
ได้ทวั่ ถึงทุกภาคทัว่ ไทย
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคชาวไทยที่เคยบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดาได้สรุ ปตีความ
จากการที่ได้รับรู ้และสัมผัสผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดามาแล้ว และสามารถบอกถึงความรู ้สึกภายในจิตใจของ
ผู บ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า และทั้ง นี้ ผู บ้ ริ โภคสามารถบอกถึ ง ลัก ษณะตัว สิ น ค้า คุ ณ ประโยชน์ คุ ณ ค่ า และ
คุณสมบัติของตัวสิ นค้าได้ ซึ่งคุณค่าตราสิ นค้าจะประกอบไปด้วย
1. การรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า คื อ การที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจาชื่ อ ตราสิ น ค้าหรื อบริ ก าร ที่ เป็ นใน
รู ปธรรมและนามธรรมที่ ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้ โดยสามารถอธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
จิตรลดากับนมอัดเม็ดตราสิ นค้าอื่น
2. คุณภาพที่รับรู ้ตราสิ นค้า คือ การที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณค่า คุณภาพ และคุณประโยชน์ของนม
อัดเม็ดและเกิดความประทับใจต่อตราสิ นค้านมอัดเม็ดจิตรลดาของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
3. ความสั ม พันธ์ต่อตราสิ นค้า คือ การนาเอาสิ่ งที่ มี คุ ณ ค่าทั้งด้านที่ เป็ นเหตุ เป็ นผลและด้าน
อารมณ์ มาเสริ มสร้างเป็ นตัวสิ นค้า เพื่อให้ตวั สิ นค้ามีจุดเด่นสามารถเชื่อมโยงกับตราสิ นค้าได้ เช่น นมอัดเม็ด
จิตรลดาผลิตจากนมโคแท้ ๆ ที่เกิดจากพระอัจฉริ ยะภาพของในหลวง ร.9
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้า คือ การที่ผบู ้ ริ โภคศรัทธาในตัวสิ นค้าหรื อบริ การในตัวสิ นค้านั้น ๆ
จนยากที่จะเปลี่ยนใจไปบริ โภคหรื อไปใช้บริ การอื่น ๆ ถึงแม้ว่าสิ นค้านั้น ๆ ขึ้นราคาก็ตาม ผูบ้ ริ โภคก็ยงั ยอมจ่าย
มากกว่าตราสิ นค้าอื่น ๆ
แนวคิดและทฤษฎี
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล (personal factors) ประกอบด้วย (1.1) อายุและลาดับขั้นของวงจรชีวิตที่แต่ละคนจะ
มี ค วามสั มพันธ์ ในการเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ แตกต่างกันออกไป (1.2) อาชี พ ผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ในอาชี พ ที่
แตกต่างกัน ความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การก็จะแตกต่างกันออกไป (1.3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิ จ
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การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วยโดยสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจนั้นจะพิจารณาจาก รายได้สาหรับใช้จ่าย เงินออมและสิ นทรัพย์ หนี้สินอานาจในการกูย้ มื ทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้จ่ายและการออม (1.4) รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต คนแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมาจากวัฒนธรรมย่อย ชั้น
ทางสังคม หรื ออาชีพเดียวกันก็ตาม แต่ก็อาจจะมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือก
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนั้นจะวัดจาก กิ จกรรม ความสนใจ และความคิ ดเห็ น (1.5)
บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง คือ รู ปแบบพฤติกรรมหรื ออุปนิสัยของแต่ละคนที่มีความรู ้สึกนึกคิดต่อ
อิทธิพลในการเลือซื้อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป
2. การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า (Brand Equity) ที่ มี นัก วิช าการและนัก วิจัย หลายท่ านให้ค วามหมายว่า
ภาพลักษณ์ที่มีความชัดเจน โดดเด่น และมีเอกลัก ษณ์เป็ นของตนเอง แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด รวมทั้งทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถซึมซับความคิด ความรัก ความชอบ และทัศนคติในตราสิ นค้าผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
หรื อ กิ จ กรรมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ยรู ป แบบแนวคิ ด ทั้ง 4 มิ ติ ได้แ ก่ (1) การรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า (Brand
Awareness) คือ การที่ผบู ้ ริ โภคคนหนึ่ งจะสามารถจดจาหรื อหรื อระลึกถึงตราสิ นค้าใด ๆ ได้น้ นั ขึ้นอยู่กบั หมวด
สิ นค้าใด ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหมวดสิ นค้า และตราได้ดว้ ยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เช่น ได้รับจากการดูโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หรื อการสื่ อสารของอัตลักษณ์ของตราสิ นค้านั้น ๆ (2) การรับรู ้ในคุณภาพ (Perceived Quality)
คื อ ตรานั้ น ๆ มี คุ ณ ภาพดี แ ค่ ไ หนในสายตาของผู ้บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้า รวมถึ ง ผู ้ที่ ไ ม่ เคยใช้ สิ น ค้า ไม่ เคยมี
ประสบการณ์ใช้หรื อบริ การโดยตรง แต่เคยได้ยนิ ชื่อเสี ยงและรับรู ้คุณภาพผ่านสื่ อต่าง ๆ การรับรู ้ในคุณภาพเป็ น
ความคิดของผูบ้ ริ โภค ที่อาจจะเกี่ยวหรื อไม่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพหรื อคุณลักษณะที่เป็ นอยู่จริ งของสิ นค้า แต่
สามารถสร้างความพอใจและตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคให้มีความตั้งใจจะซื้ อสิ นค้า (3) การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
(Brand Association) คื อ คุ ณ ลัก ษณะ คุ ณ สมบัติ หรื อ คุ ณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งที่ ส ามารถ
เชื่ อมโยงสิ่ ง นั้ น ให้ ผู บ้ ริ โภครั บ รู ้ ว่า เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทใด และเมื่ อ เชื่ อ มโยงแล้วจะท าให้ ผู บ้ ริ โภคเกิ ด
ภาพลัก ษณ์ (image) ของผลิ ตภัณ ฑ์ในแง่บ วก และการเชื่ อมโยงกับตราสิ น ค้าจะท าให้บ ริ ษ ัทสามารถสร้ าง
ข่าวสารที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจมากขึ้นโดยง่าย (4) ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) คือ การ
ที่ผูบ้ ริ โภครักและศรัทธา มีความพึงพอใจที่สม่าเสมอเป็ นประจาในสิ นค้ายี่ห้อหนึ่ งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้
สิ นค้ายีห่ อ้ อื่น ซึ่งถือเป็ นตัวผลิตยอดขายที่จะเพิ่มพูนในการสร้างรายได้ให้แกบริ ษทั
3. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ระดับ ความรู ้สึ ก ของบุ คคลที่ มี ก ารตอบสนองความต้อ งการ หรื อความ
คาดหมายต่อสิ่ ง ๆ หนึ่ง เมื่อมีสิ่งเร้าหรื อแรงจูงใจมากระตุน้ ทาให้เกิดความสุ ข หรื อความพอใจ
4. ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรื อ 4P หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ ง
บริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตน ที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ที่นาเสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อตอบสนองความ
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จาเป็ นหรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีคุณค่า และอรรถประโยชน์
ในสายตาของผูบ้ ริ โภค (2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน หรื อเป็ นจานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มา ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคา
ถ้าผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน มี คู ณ ค่ าสู ง กว่า ราคา ผูบ้ ริ โภคก็ จะตัดสิ น ใจซื้ อ ได้ง่ าย (3) ช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย (Place)
หมายถึ ง ช่ องทางที่ จะน าเอาผลิ ตภัณ ฑ์หรื อบริ ก ารจากองค์ก ารออกสู่ ต ลาดเป้ าหมาย และ (4) การส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่ อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อ กับผูข้ ายเพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ ในช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมหรื อใช้พนักงานขาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรกมล ลีลาธี รภัทร (2554) ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่
น้อง พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่น้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ ง
ความพึงพอใจของลูกค้ากับข้อมูลคุณลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคขนมไทย
เก้าพี่นอ้ งที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับศึกษา อาชีพ และศาสนาที่ต่างกันจะมีความ พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
เก้าพี่นอ้ งแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคขนมไทยเก้าพี่
น้องที่มีสถานภาพต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่น้องแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่ยอมรับ จึงทาให้มีขอ้ เสนอแนะ คือ ควรเปิ ดรับสมาชิกเพื่อสร้างลูกค้าประจา เพื่อทา
การส่งเสริ มหารขาย พิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
อาทิตยา ดาวประทีป (2559) ทาการศึกษาเรื่ องการรับรู ้ตราสิ นค้าและผูม้ ีอิทธิ พลต่อตราสิ นค้าบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ องส าอางเกาหลี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,001 - 30,000 บาท ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตัวเอง
เป็ นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางเกาหลี ม ากที่ สุ ด ซื้ อ เครื่ อ งส าอาง 1 ครั้ ง/เดื อ น มี
งบประมาณในการซื้ อ 501 – 1,000 บาท/ครั้ง แบรนด์ที่ซ้ื อบ่อยที่สุดคือ ETUDE โดยซื้ อผ่านช่องทาง Specialty
Store และชาระเงินด้วย เงินสด ระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการรับรู ้ตราสิ นค้าของผูต้ อบแบบสอบถามเห็น
ด้วยมากในเรื่ องเมื่อได้รับสื่ อโฆษณาซ้ า ๆ ทาให้สามารถนึกถึงตราสิ นค้าเครื่ องสาอางเกาหลีน้ นั ได้ ส่ วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า การที่รู้จกั แบรนด์เครื่ องสาอางเกาหลีต่าง ๆ มาจาก Influencer บนสื่ อออนไลน์ (เช่น ดารา คนดัง
นักร้อง นักแสดง บิวตี้ บล็อกเกอร์ ) และการตัดสิ นใจซื้ อจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องสาอางเกาหลีที่สนใจ
ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ การตัดสิ นใจซื้ อจะตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางเกาหลีที่เป็ นตราสิ นค้าที่ รู้จกั ของคนทัว่ ไป
และตัดสิ นใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเกาหลีที่เหมาะกับตัวเองโดยไม่คานึงถึงราคา
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เขมจิ ร า ลิ้ น ทอง (2560) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้าที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การ
ตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ชาตรามื อของผูบ้ ริ โภคตามห้ างสรรพสิ น ค้าในกรุ ง เทพมหานคร พบว่าการรั บ รู ้ ภ าพ
ลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า เครื่ อ งดื่ ม ชาตรามื อ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ชาตรามื อ ของผู ้
บริ โภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
ชาตรามือของผูบ้ ริ โภคตามห้างสรรพสิ นค้าในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อทิ ตยา จิ นดามณี (2553) ท าการศึ ก ษาเรื่ องความพึ งพอใจที่ มี ผลต่อพฤติ ก รรมการบริ โภคไอศกรี ม
โยเกิ ร์ต ของลู ก ค้าในร้ า น Red mango ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่มาที่ร้าน Red mango เพื่อเป็ นจุดนัดพบ ในช่วงเวลา 18.01 น. ใช้เวลา เฉลี่ยประมาณ
31-60 นาที ในการใช้บริ การ 1 ครั้ง สาขาที่ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่จะมาคนเดียว และ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 80 บาท ต่อครั้ง Topping ที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบ คือ ส้ม
แมนดาริ น
นิชา ทิพยไกรศร (2559) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านของ
การเคหะแห่ งชาติในเขตพัทยา พบว่าก่อนที่จะอยู่อาศัยในโครงการเนิ นพลับหวาน ผูอ้ ยู่อาศัยส่ วนใหญ่อยู่บา้ น
เช่า เหตุผลที่ซ้ื อ คือ ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ใช้ระยะเวลาการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่า 6 เดือน นโยบาย
ช่วยเหลือที่ อยู่อาศัยสาหรับผูม้ ี รายได้น้อย มี ผลในการตัดสิ นใจซื้ อ และผูอ้ ยู่อาศัยสนใจบ้านเดี่ ยว 2 ชั้น และ
ต้องการเนื้ อที่ 26-35 ตารางวา ระดับความสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร เนิ นพลับหวาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ศุภมัท นี ชูมณี และ วิกานดา พรสกุลวานิ ช (2558) ศึ กษาเรื่ องอิทธิ พ ลของคุณค่าตราสิ นค้าและส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์ กรุ งเทพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าท1. คุณค่าตรา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ใน
กลุ่มสมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์ กรุ งเทพ เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่มีดีไซน์มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็รับรู ้ว่าเป็ นสิ นค้า
แฟชัน่ ที่มีการออกแบบที่ทนั สมัย และเป็ นสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครมีการลอกเลียนแบบได้ยาก
สร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร 2. ส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตั้งใจซื้ อ
สิ น ค้า แฟชั่น ในกลุ่ ม สมาคมแฟชั่นดี ไซเนอร์ ก รุ งเทพ พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พันธ์ กับ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญตัวสิ นค้า ความประณี ตในการ
ตัดเย็บและความทนทานในการใช้งาน ต้องเป็ น สิ นค้าแฟชัน่ ที่มีคุณภาพมีความทนทานและใช้วสั ดุในการผลิต
อย่างดีเนื่ องจากสิ นค้าแฟชัน่ ในกลุ่ม สมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์ กรุ งเทพเป็ นสิ นค้าที่มีราคาค่อนข้างสู งจึงมีความ
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จาเป็ นที่ ต้อ งใช้วสั ดุ ใ นการผลิ ต อย่างดี แ ละมี ค วามทนทานในการใช้งานเพื่ อ ให้ ไ ด้สิ น ค้าที่ มี คุ ณ ภาพและ
เหมาะสมกับราคา

กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
-รายได้

ความพึงพอใจต่ อส่ วนประสมทางการตลาด
ของนมอัดเม็ดจิตรลดาของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
การรับรู้ตราสินค้า

-ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า
(Brand Awareness)
-ด้านคุณภาพที่รับรู ้
(Perceived Quality)
-ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า
(Brand Associations)
-ด้านความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
(Brand Loyalty)

-ผลิตภัณฑ์ (Product)
-ราคา (Price)
-ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
-การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามพึ งพอใจต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน (2) การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดามีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดาในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 0.5 ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ทาให้ได้จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแจงแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก จากนั้นนา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคานวณทางสถิ ติ
ประกอบด้วย (1) สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เพื่ อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิดการวิจยั และ (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics
Analysis) เพื่อการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน โดยใช้
การทดสอบ t-test การทดสอบความแตกต่ างของค่ าความแปรปรวน (One –way anova) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Liner Regression)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่ วนที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่วนที่ 2 พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
และความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้าผลิตภั ณฑ์นมอัดเม็ด
จิตรลดาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเมื่อนึ กถึงนมอัดเม็ด ทาให้ผูบ้ ริ โภคนึ กถึงนมอัดเม็ดจิตรลดาเป็ นแบรนด์
แรกมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคคิดว่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาที่บริ โภคเป็ นที่นิยมและ
ได้รับการยอมรับ ด้านการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและนม
อัดเม็ดจิตรลดามี คุณภาพที่ ดีมีมาตรฐานมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคือ มี ความมัน่ ใจในความปลอดภัยของนม
อัดเม็ดจิตรลดา ด้านการรับรู ้ความสัมพันธ์ตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและ
นมอัดเม็ดจิ ตรลดาเป็ นแบรนด์ที่ น่ าเชื่ อถื อมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้สึ ก ปลอดภัยและ
ไว้วางใจนมอัดเม็ดจิตรลดาที่บริ โภค ด้านการรับรู ้ความจงรักภักดีตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากและผูบ้ ริ โภคยังจะคงบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดา แม้ มีแบรนด์อื่น ๆ ให้เลือกมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคจะมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่นบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดา
สาหรับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดาที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและนมอัดเม็ดจิตรลดาผลิตจากน้ านมโค
แท้คุณภาพดีมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ รสชาติของนมอัดเม็ดจิตรลดามีคุณภาพที่หอม หวาน มัน ด้านราคามี
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ความพึงพอใจติอราคาของนมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและนมอัดเม็ดจิตรลดามีราคามาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ราคานมอัดเม็ดจิตรลดามีความเหมาะสมกับคุณภาพของนมโค
แท้ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจาหน่ายของนมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดับ
เห็นด้วยปานกลางและหาซื้ อได้ง่ายตามร้านโครงการหลวงจิตลดา ร้านสะดวกซื้ อ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
เช่น เอเชียทีค เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ การนาเสนอ ณ จุดขาย มีความโดดเด่น และสะดวกในการ
เลือกซื้ อ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มการตลาดของนมอัดเม็ดจิตรลดาอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลางและมีการจัดทาเป็ น Gift Set ที่ สวยงามเพื่อนาไปเป็ นของฝากเนื่ องในโอกาสต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ มี การจัดโปรโมชัน่ ในรู ปแบบงาน อี เว้นท์ที่เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์แก่
ผูบ้ ริ โภค
ผลการวิ เคราะห์ เพื่ อ ตอบสนอผลตามความมุ่ งหมายของการวิ จัย ส่ ว นที่ 3 โดยการวิ เคราะห์ ต าม
สมมติฐาน พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า และ การรับรู ้ความจงรักภักดีมีผล
ต่อความพึ งพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการสุ่ มตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อแทบจะ
ทุกคนรู ้จกั ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้ว่าช่วงระยะหลัง ๆ มานี้ นมอัดเม็ดจิตรลดาจะมีการ
ขาดตลาดอยู่ก็ตาม แต่ก็มีประชาชนไม่นอ้ ยที่ยงั คงบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดา ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี มี ก ารศึ กษาระดับ ปริ ญ าตรี มี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน รายได้ส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง
15,000-25,000 บาท ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องใดๆเลย อาจจะเป็ นเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
จิตรลดาเป็ นแบรนด์ที่อยูใ่ นตลาดที่ผบู ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สาหรับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดามีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความเห็นมาก ซึ่งจะเห็นได้วา่ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าในด้านการรับรู ้คุณภาพ
ตราสิ นค้า และด้านการรับรู ้ความจงรักภักดีตราสิ นค้ามีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ กล่าวได้วา่ การรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้านั้น ในด้านการรับรู ้คุณภาพ ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าเป็ นสิ นค้าที่
ผลิ ตจากน้ านมโคคุ ณ ภาพดี มี ป ระประโยชน์ แก่ ร่างกายในทุ ก ๆ วัยที่ ได้บ ริ โภค มี มาตรฐานความสะอาด มี
เครื่ องหมายรับรองคุณภาพ เป็ นแบรนด์แรกที่คนไทยรู ้จกั และมีมานานกว่า 30 ปี จึงทาให้นมอัดเม็ดจิตรลดา
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เป็ นที่ รู้จัก คนประชาชนเป็ นอย่า งดี ดังนั้น ประชาชนจึ ง มั่น ใจในคุ ณ ภาพ และยอมรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ น มอัดเม็ ด
จิตรลดามาจนถึ งปั จจุ บนั นี้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ของ ศุภมัท นี ชู มณี และ วิกานดา พรสกุ ลวานิ ช ที่
ทาการศึ กษาเรื่ อง อิท ธิ พ ลของคุณค่าตราสิ นค้าและส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีต่อพฤติ กรรม การตั้งใจซื้ อ
สิ นค้าแฟชัน่ ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์ กรุ งเทพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ปั จจัยด้าน
คุณค่าตราสิ นค้าแฟชัน่ ที่ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ต่อคุณภาพตราสิ นค้าก็มาจากผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณภาพที่ได้รับ เป็ น
สิ นค้าที่มีดีไซน์มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็รับรู ้ว่าเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ที่มีการออกแบบที่ทนั สมัย และเป็ นสิ นค้าที่มี
เอกลักษณ์โดด เด่นไม่เหมือนใครมีการลอกเลียนแบบได้ยากสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร
ในด้านการรั บ รู ้ค วามจงรั ก ภัก ดี ตราสิ นค้ามี ผลต่อความพึ งพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคเคยบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดาเป็ นเวลายาวนานนั้น จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้รสชาติหวาน มัน และมี
กลิ่นหอมของนมอัดเม็ดจิตรลดาแล้ว และเมื่อมีแบรนด์อื่น ๆ ออกสู่ ตลาด ทาให้เกิดการเปรี ยบเทียบของรสชาติ
และกลิ่นได้ ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคยังคงบริ โภคนมอัดเม็ดจิตรลดาต่อไป ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ ป ระชาชนผูบ้ ริ โภคให้ ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ แบรนด์ ม ากว่าแบรนด์อื่ น ๆในเรื่ อ งของรสชาติ คุ ณ ภาพ และ
ความรู ้สึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องใดๆเลย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายสามารถนาไปวางแผนหรื อกลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตในส่ วนของรู ปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น
และความสะอาดที่มีคุณภาพให้ดียงิ่ ขึ้น ๆ ไป เพราะบ่งบอกได้ถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่ งผลให้
เกิดความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า และยังต้องทาการนาเสนอรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ นสิ่ งที่ทนั สมัยและนาเสนอ
เผยแพร่ ออกสื่ อโฆษณาอย่างสม่าเสมอ เช่น จัดบูทแสดงสิ นค้าและความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดา
ตามศุนย์การค้าต่าง ๆ สร้างเวปเพจผลิตภัณฑ์ลงในโซเชียล จัดกิจกรรมไปสู่ โรงเรี ยนต่างๆให้ทวั่ ภูมิภาคในไทย
เพื่อให้เด็ก ๆ รุ่ นหลังได้รับประโยชน์และรู ้จกั นมอัดเม็ดจิตรลดามากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและ
ความจงรักภักดีตราสิ นค้านมอัดเม็ดจิครลดาต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในครั้งต่อไป
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1. ศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องความพึงพอใจ และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาที่มีผลต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้า เพื่อสร้างความ
ภักดีในคราสิ นค้าให้ยาวนานกว่าเดิม
2. ศึ ก ษาความพึ งพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ่ งอยู่ในระดับ ที่ ต่ ากว่าองค์ประกอบอื่ น ๆ ผูว้ ิจยั ควรมุ่ งเน้นปั จจัยดังกล่าวเพิ่ ม ขึ้น เช่ น ศึ กษาการ
ส่ งเสริ มการตลาดโดยใช้แนวคิด การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication:
IMC) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในผลการศึกษา
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