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การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลติภัณฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดาท่ีมีผลต่อความพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

PERCEIVED BRAND EQUITY OF CHITRALADA PELLETED MILK THAT 
AFFECTED ON MARKETING MIX SATISFACTION OF CONSUMER IN BANGKOK 

 
ณหฤทยั ลิมปนคุณ1  สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของส่วนบุคคล (2) ระดบัความเห็นต่อการรับรู้

คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ T-Test ANOVA และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-
40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,000-25,000 บาท ซ่ึง
จะเห็นไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นในการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.004 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.029 และยงัพบวา่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ใน
ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 33.3  

 

ค าส าคัญ : การรับรู้ตราสินคา้, ส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, นมอดัเม็ดจิตรลดา 

1 ณหฤทยั ลิมปนคุณ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจโครงการ Twin Program รุ่นท่ี 6 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3ประภสัสร วิเศษประภา นกัวิชาการอิสระ 
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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 

 
Keywords: Brand Awareness, Marketing Mix, Satisfaction, CHITRALADA pelleted milk 

 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากน ้ านมโคคุณภาพดีสู่การแปรรูปเป็นนมอดัเม็ดคุณภาพเยี่ยม ในโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา 
ซ่ึงมาจากพระอจัฉริยภาพการแกปั้ญหาของ “ในหลวง ร.9” ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง 
ท่ีมาจากปัญหาของประชาชนในการเกิดภาวะน ้ านมโคดิบลน้ตลาดในปี พ.ศ. 2512 ซ่ึงขณะนั้นสมาชิกผูเ้ล้ียงโค
นมจาก ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงหวดัราชบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ด าเนินการสร้าง
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โรงนมผงขนาดย่อมขึ้น ในพระราชวงัดุสิต สวนจิตรลดา เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตนมผงจากน ้ านม
โคท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม เพื่อทดลองตลอดจนจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพนม
อดัเมด็จิตรลดาใหเ้ป็นท่ียอมรับ และหลงัจากนั้นก็ไดมี้การพฒันา 

กระบวนการผลิตและการอดันมเม็ด โดยใช้เคร่ืองโรตาร่ีท่ีใช้ในการผลิตยาเม็ดพร้อมดว้ยเคร่ืองบรรจุ
ซองอัตโนมัติมาด าเนินการผลิตและปรับปรุงคุณภาพจนผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดสวนดุสิตเป็นท่ียอม รับจาก
ผูบ้ริโภคไทยถึงทุกวนัน้ี ทั้ งยงัมีช่ือเสียงดังไกลไปถึงต่างแดน ทั้ งน้ีการจัดตั้ งโรงนมอัดเม็ดสวนดุสิต มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นโรงงานตวัอย่างใหผู้ส้นใจไดม้าศึกษาวิธีการผลิตนมอดัเม็ด โดยมีค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ในการ
ผลิตท่ีไม่สูงเกินไป สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในกิจการท่ีสามารถด าเนินการเองได้ และยงัส่งเสริมด้าน
โภชนาการใหแ้ก่ประชาชนบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี และราคาไม่แพง  

ในช่วงระยะหลงั ๆ มาน้ี นมอดัเมด็จิตรลดาเป็นสินคา้ท่ียงัคงขาดตลาด เน่ืองจากคนไทยหวงัหาผลก าไร
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากชาวต่างชาติท่ีมากวา้นซ้ือนมอดัเม็ดเพื่อน าไปเป็นของฝาก ส่งผลให้สินคา้ขาดตลาด ซ่ึงท าให้
คนไทยหลาย ๆ คนไม่มีโอกาสไดกิ้นและเด็กไทยบางคนเกิดมายงัไม่เคยเห็นหนา้ตาซองนมอดัเมด็ดว้ยซ ้า 

จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะศึกษาในเร่ือง การ
รับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงระดับการรับรู้ตราสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภคนมอัดเม็ด
จิตรลดา โดยวดัจากองคป์ระกอบการรับรู้ตราสินคา้ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) การ
รับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived Quality) ความสัมพนัธ์ตราสินคา้ (Brand Association) และความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ (Brand Loyalty) และศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 4P ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อน าผลท่ีได้มาประเมินว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะ
ได้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลผล และหาแนวทางวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคได้
อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดม้าก
กวา่เดิม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดาและความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณตรา
สินค้าผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดากับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู ้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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ขอบเขตของการวิจัย 

(1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ด
จิตรลดา และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
(2) ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ ผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระหวา่งเดือน เมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อ
พฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึง
ผูวิ้จยัคาดหวงัว่า ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ 
และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป และ (2) 
ประโยชน์ทางนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตนมอดัเม็ด ไดท้ราบถึง
ระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ด และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคนมอดัเม็ด ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
นิยามศัพท์ 

ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีขั้นตอนการน านมผงมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์นม
อดัเมด็ท่ีมีรสชาติหอม หวาน มนั 

ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเคยบริโภคนมอดัเมด็จิตรลดา 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุขของผูบ้ริโภค และเกิดความพึงพอใจเม่ือได้รับการ

ตอบสนองตามความคาดหวงัจากคุณค่าของผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดา  
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ท่ีทางธุรกิจจะตอ้งน ามาใช้

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยวตัถุประสงค์ท่ีใช้นั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
เป้าหมายได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคค านึงถึงก่อนตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ผลิตภณัฑ์ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในรูปของตวัสินคา้ท่ีท าให้เกิดรายไดห้รือผลตอบแทนให้กบั
องค์กร โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกค้า คุณภาพของสินคา้ รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความทนัสมยั สามารถ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัได ้

2. ราคา คือ การตั้งราคาขายให้เกิดความดึงดูดความสนใจของลูกคา้ได ้โดยจะก าหนดราคาตาม
ขนาดและปริมาณของสินคา้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การน าสินคา้ไปถึงมือลูกคา้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยยดึหลกัความ
มีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว 

4. การส่งเสริมการตลาด คือ การจะท าอย่างไรเพื่อให้นมอดัเมด็จิตรดาเขา้ถึงประชาชนชาวไทย
ไดท้ัว่ถึงทุกภาคทัว่ไทย 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเคยบริโภคนมอดัเมด็จิตรลดาไดส้รุปตีความ
จากการท่ีไดรั้บรู้และสัมผสัผลิตภณัฑน์มอดัเม็ดจิตรลดามาแลว้ และสามารถบอกถึงความรู้สึกภายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า และทั้ งน้ีผูบ้ริโภคสามารถบอกถึงลักษณะตัวสินค้า คุณประโยชน์ คุณค่าและ
คุณสมบติัของตวัสินคา้ได ้ซ่ึงคุณค่าตราสินคา้จะประกอบไปดว้ย 

1. การรับรู้ตราสินค้า คือ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจ าช่ือตราสินค้าหรือบริการ ท่ีเป็นใน
รูปธรรมและนามธรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได้ โดยสามารถอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ด
จิตรลดากบันมอดัเมด็ตราสินคา้อ่ืน 

2. คุณภาพท่ีรับรู้ตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่า คุณภาพ และคุณประโยชน์ของนม
อดัเมด็และเกิดความประทบัใจต่อตราสินคา้นมอดัเมด็จิตรลดาของผูบ้ริโภคชาวไทย 

3. ความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า คือ การน าเอาส่ิงท่ีมีคุณค่าทั้ งด้านท่ีเป็นเหตุเป็นผลและด้าน
อารมณ์ มาเสริมสร้างเป็นตวัสินคา้ เพื่อให้ตวัสินคา้มีจุดเด่นสามารถเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ได ้เช่น นมอดัเม็ด
จิตรลดาผลิตจากนมโคแท ้ๆ ท่ีเกิดจากพระอจัฉริยะภาพของในหลวง ร.9  

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคศรัทธาในตวัสินคา้หรือบริการในตวัสินคา้นั้น ๆ 
จนยากท่ีจะเปล่ียนใจไปบริโภคหรือไปใชบ้ริการอ่ืน ๆ ถึงแมว้่าสินคา้นั้น ๆ ขึ้นราคาก็ตาม ผูบ้ริโภคก็ยงัยอมจ่าย
มากกวา่ตราสินคา้อ่ืน ๆ  

 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) ประกอบดว้ย (1.1) อายุและล าดบัขั้นของวงจรชีวิตท่ีแต่ละคนจะ
มีความสัมพนัธ์ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันออกไป (1.2) อาชีพ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในอาชีพท่ี
แตกต่างกนั ความตอ้งการในการใช้สินคา้หรือบริการก็จะแตกต่างกนัออกไป (1.3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
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การเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคนั้นยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกดว้ยโดยสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจนั้นจะพิจารณาจาก รายไดส้ าหรับใชจ่้าย เงินออมและสินทรัพย ์หน้ีสินอ านาจในการกูย้มื ทศันคติ
ท่ีมีต่อการใช้จ่ายและการออม (1.4) รูปแบบการด าเนินชีวิต คนแต่ละคนถึงแมว้่าจะมาจากวฒันธรรมย่อย ชั้น
ทางสังคม หรืออาชีพเดียวกนัก็ตาม แต่ก็อาจจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัได ้ซ่ึงจะมีผลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้และบริการ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นจะวดัจาก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (1.5) 
บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง คือ รูปแบบพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของแต่ละคนท่ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อ
อิทธิพลในการเลือซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ท่ีมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านให้ความหมายว่า 
ภาพลกัษณ์ท่ีมีความชดัเจน โดดเด่น และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด รวมทั้งท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถซึมซับความคิด ความรัก ความชอบ และทศันคติในตราสินคา้ผ่านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
หรือกิจกรรมทางการตลาดท่ีประกอบด้วยรูปแบบแนวคิดทั้ ง 4 มิติ ได้แก่ (1) การรับรู้ตราสินค้า (Brand 
Awareness) คือ การท่ีผูบ้ริโภคคนหน่ึงจะสามารถจดจ าหรือหรือระลึกถึงตราสินคา้ใด ๆ ไดน้ั้น ขึ้นอยู่กบัหมวด
สินคา้ใด ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัหมวดสินคา้ และตราไดด้ว้ยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เช่น ไดรั้บจากการดูโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ หรือการส่ือสารของอตัลกัษณ์ของตราสินคา้นั้น ๆ (2) การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) 
คือ ตรานั้ น ๆ มีคุณภาพดีแค่ไหนในสายตาของผู ้บริโภคหรือลูกค้า รวมถึงผู ้ท่ีไม่ เคยใช้สินค้า ไม่ เคยมี
ประสบการณ์ใชห้รือบริการโดยตรง แต่เคยไดย้นิช่ือเสียงและรับรู้คุณภาพผา่นส่ือต่าง ๆ การรับรู้ในคุณภาพเป็น
ความคิดของผูบ้ริโภค ท่ีอาจจะเก่ียวหรือไม่เก่ียวขอ้งกับคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีเป็นอยู่จริงของสินคา้ แต่
สามารถสร้างความพอใจและตอบสนองต่อผูบ้ริโภคให้มีความตั้งใจจะซ้ือสินคา้ (3) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
(Brand Association) คือ คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถ
เช่ือมโยงส่ิงนั้ นให้ผูบ้ริโภครับรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด และเม่ือเช่ือมโยงแล้วจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ภาพลักษณ์ (image) ของผลิตภัณฑ์ในแง่บวก และการเช่ือมโยงกับตราสินค้าจะท าให้บริษัทสามารถสร้าง
ข่าวสารท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจมากขึ้นโดยง่าย (4) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) คือ การ
ท่ีผูบ้ริโภครักและศรัทธา มีความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอเป็นประจ าในสินคา้ยี่ห้อหน่ึงจนยากท่ีจะเปล่ียนใจไปใช้
สินคา้ยีห่อ้อ่ืน ซ่ึงถือเป็นตวัผลิตยอดขายท่ีจะเพิ่มพูนในการสร้างรายไดใ้หแ้กบริษทั 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีมีการตอบสนองความต้องการ หรือความ
คาดหมายต่อส่ิง ๆ หน่ึง เม่ือมีส่ิงเร้าหรือแรงจูงใจมากระตุน้ ท าใหเ้กิดความสุข หรือความพอใจ 

4. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้ง
บริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน ท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ท่ีน าเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
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จ าเป็นหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณค่า และอรรถประโยชน์
ในสายตาของผูบ้ริโภค (2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์มา ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคา 
ถ้าผลิตภัณฑ์นั้ นมีคูณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือได้ง่าย (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
หมายถึง ช่องทางท่ีจะน าเอาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์การออกสู่ตลาดเป้าหมาย และ (4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อ กับผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ ในช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ จดักิจกรรมหรือใชพ้นกังานขาย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กรกมล ลีลาธีรภทัร (2554) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมไทยเกา้พี่
น้อง พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมไทยเกา้พี่น้องโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
ความพึงพอใจของลูกคา้กบัขอ้มูลคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริโภคขนมไทย
เกา้พี่นอ้งท่ีมี เพศ อาย ุรายได ้ระดบัศึกษา อาชีพ และศาสนาท่ีต่างกนัจะมีความ พึงพอใจต่อผลิตภณัฑข์นมไทย
เกา้พี่นอ้งแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคขนมไทยเกา้พี่
น้องท่ีมีสถานภาพต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อ ผลิตภณัฑ์ขนมไทยเกา้พี่น้องแตกต่างกนั อย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่ยอมรับ จึงท าให้มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรเปิดรับสมาชิกเพื่อสร้างลูกคา้ประจ า เพื่อท า
การส่งเสริมหารขาย พิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

อาทิตยา ดาวประทีป (2559) ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้และผูมี้อิทธิพลต่อตราสินคา้บนส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 15,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตวัเอง
เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ เคร่ืองส าอางเกาหลีมากท่ีสุด ซ้ือเคร่ืองส าอาง 1 คร้ัง/เดือน มี
งบประมาณในการซ้ือ 501 – 1,000 บาท/คร้ัง แบรนด์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ETUDE โดยซ้ือผ่านช่องทาง Specialty 
Store และช าระเงินดว้ย เงินสด ระดบัความคิดเห็นโดยรวมต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมากในเร่ืองเม่ือไดรั้บส่ือโฆษณาซ ้า ๆ ท าใหส้ามารถนึกถึงตราสินคา้เคร่ืองส าอางเกาหลีนั้นได ้ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า การท่ีรู้จกัแบรนด์เคร่ืองส าอางเกาหลีต่าง ๆ มาจาก Influencer บนส่ือออนไลน์ (เช่น ดารา คนดัง 
นกัร้อง นกัแสดง บิวต้ี บล็อกเกอร์) และการตดัสินใจซ้ือจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางเกาหลีท่ีสนใจ
ก่อนการตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ือจะตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีท่ีเป็นตราสินคา้ท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 
และตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเกาหลีท่ีเหมาะกบัตวัเองโดยไม่ค  านึงถึงราคา 
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เขมจิรา ลิ้นทอง (2560) ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของผูบ้ริโภคตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้ภาพ 
ลักษณ์ตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชาตรามือโดยรวมอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือของผู ้
บริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ชาตรามือของผูบ้ริโภคตามหา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อทิตยา จินดามณี (2553) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม
โยเกิร์ตของลูกค้าในร้าน Red mango ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาท่ีร้าน Red mango เพื่อเป็นจุดนดัพบ ในช่วงเวลา 18.01 น. ใชเ้วลา เฉล่ียประมาณ 
31-60 นาที ในการใช้บริการ 1 คร้ัง สาขาท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จะมาคนเดียว และ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย 80 บาท ต่อคร้ัง Topping ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบ คือ ส้ม
แมนดาริน 

นิชา ทิพยไกรศร (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือบา้นของ
การเคหะแห่งชาติในเขตพทัยา พบว่าก่อนท่ีจะอยู่อาศยัในโครงการเนินพลบัหวาน ผูอ้ยู่อาศยัส่วนใหญ่อยู่บา้น
เช่า เหตุผลท่ีซ้ือ คือ ตอ้งการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง ใชร้ะยะเวลาการตดัสินใจซ้ือนอ้ยกว่า 6 เดือน นโยบาย 
ช่วยเหลือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูมี้รายได้น้อย มีผลในการตดัสินใจซ้ือ และผูอ้ยู่อาศยัสนใจบา้นเด่ียว 2 ชั้น และ
ตอ้งการเน้ือท่ี 26-35 ตารางวา ระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือบา้นโครงการบา้นเอ้ืออาทร เนินพลบัหวาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ศุภมทันี ชูมณี และ วิกานดา พรสกุลวานิช (2558) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้และส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ท1. คุณค่าตรา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ใน
กลุ่มสมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีดีไซน์มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็รับรู้ว่าเป็นสินคา้
แฟชัน่ท่ีมีการออกแบบท่ีทนัสมยั และเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครมีการลอกเลียนแบบไดย้าก
สร้างความแตกต่างท่ีไม่เหมือนใคร  2. ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือ
สินค้า แฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่โดยจะเห็นไดว้่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัตวัสินคา้ ความประณีตในการ
ตดัเยบ็และความทนทานในการใชง้าน ตอ้งเป็น สินคา้แฟชัน่ท่ีมีคุณภาพมีความทนทานและใชว้สัดุในการผลิต
อย่างดีเน่ืองจากสินคา้แฟชัน่ในกลุ่ม สมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพเป็นสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงจึงมีความ
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 
-อาย ุ
-การศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้

ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของนมอัดเม็ดจิตรลดาของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

-ผลิตภณัฑ ์(Product) 

-ราคา (Price) 

-ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

-การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การรับรู้ตราสินค้า 

-ดา้นการรับรู้ตราสินคา้  
(Brand Awareness) 
-ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้  
(Perceived Quality) 
-ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  
(Brand Associations) 
-ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  
(Brand Loyalty) 
 

จ าเป็นท่ีต้องใช้วสัดุในการผลิตอย่างดีและมีความทนทานในการใช้งานเพื่อให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสมกบัราคา 
 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

(1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั (2) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดามีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
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ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยบริโภคนมอดัเม็ดจิตรลดาในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัจึง
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.5 ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ท าใหไ้ดจ้ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแจงแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จากนั้นน า
ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณทางสถิติ 
ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิดการวิจยั และ (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics 
Analysis) เพื่อการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั โดยใช้
การทดสอบ t-test การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (One –way anova) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Liner Regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่วนท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่วนท่ี 2 พบวา่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้
และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ผลิตภัณฑ์นมอดัเม็ด
จิตรลดาอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและเม่ือนึกถึงนมอดัเม็ด ท าให้ผูบ้ริโภคนึกถึงนมอดัเม็ดจิตรลดาเป็นแบรนด์
แรกมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคคิดวา่ตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเม็ดจิตรลดาท่ีบริโภคเป็นท่ีนิยมและ
ไดรั้บการยอมรับ ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและนม
อดัเม็ดจิตรลดามีคุณภาพท่ีดีมีมาตรฐานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ มีความมัน่ใจในความปลอดภยัของนม
อดัเม็ดจิตรลดา ดา้นการรับรู้ความสัมพนัธ์ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและ
นมอดัเม็ดจิตรลดาเป็นแบรนด์ท่ีน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกปลอดภัยและ
ไวว้างใจนมอดัเม็ดจิตรลดาท่ีบริโภค ดา้นการรับรู้ความจงรักภกัดีตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากและผูบ้ริโภคยงัจะคงบริโภคนมอดัเม็ดจิตรลดา แม้มีแบรนด์อ่ืน ๆ ให้เลือกมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคจะมีการแนะน าใหผู้อ่ื้นบริโภคนมอดัเมด็จิตรลดา 

ส าหรับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนมอดัเม็ดจิตรลดาท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑมี์
ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑน์มอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและนมอดัเม็ดจิตรลดาผลิตจากน ้ านมโค
แทคุ้ณภาพดีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ รสชาติของนมอดัเม็ดจิตรลดามีคุณภาพท่ีหอม หวาน มนั ดา้นราคามี
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ความพึงพอใจติอราคาของนมอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและนมอดัเม็ดจิตรลดามีราคามาตรฐาน
เดียวกนัทั้งประเทศมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ราคานมอดัเม็ดจิตรลดามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของนมโค
แท ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายของนมอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยปานกลางและหาซ้ือไดง้่ายตามร้านโครงการหลวงจิตลดา ร้านสะดวกซ้ือ และสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 
เช่น เอเชียทีค เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การน าเสนอ ณ จุดขาย มีความโดดเด่น และสะดวกในการ
เลือกซ้ือ และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดของนมอดัเม็ดจิตรลดาอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลางและมีการจดัท าเป็น Gift Set ท่ีสวยงามเพื่อน าไปเป็นของฝากเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ มีการจดัโปรโมชัน่ในรูปแบบงาน อีเวน้ท์ท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีให้ประโยชน์แก่
ผูบ้ริโภค 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ส่วนท่ี 3 โดยการวิเคราะห์ตาม
สมมติฐาน พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และ การรับรู้ความจงรักภกัดีมีผล
ต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อ

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการสุ่มตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือแทบจะ
ทุกคนรู้จกัผลิตภณัฑน์มอดัเม็ดจิตรลดาไดเ้ป็นอย่างดี ถึงแมว้่าช่วงระยะหลงั ๆ มาน้ี นมอดัเม็ดจิตรลดาจะมีการ
ขาดตลาดอยู่ก็ตาม แต่ก็มีประชาชนไม่นอ้ยท่ียงัคงบริโภคนมอดัเม็ดจิตรลดา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยู่
ในช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
15,000-25,000 บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใดๆเลย อาจจะเป็นเน่ืองมาจากผลิตภณัฑ์นมอดัเม็ด
จิตรลดาเป็นแบรนดท่ี์อยูใ่นตลาดท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยยงัสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

ส าหรับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเม็ดจิตรลดามีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความเห็นมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้คุณภาพ
ตราสินคา้ และดา้นการรับรู้ความจงรักภกัดีตราสินคา้มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ กล่าวไดว้า่การรับรู้คุณภาพตราสินคา้นั้น ในดา้นการรับรู้คุณภาพ ผูบ้ริโภคเห็นวา่เป็นสินคา้ท่ี
ผลิตจากน ้ านมโคคุณภาพดี มีประประโยชน์แก่ร่างกายในทุก ๆ วยัท่ีได้บริโภค มีมาตรฐานความสะอาด มี
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เป็นแบรนด์แรกท่ีคนไทยรู้จกั และมีมานานกว่า 30 ปี จึงท าให้นมอดัเม็ดจิตรลดา
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เป็นท่ีรู้จักคนประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้ นประชาชนจึงมั่นใจในคุณภาพ และยอมรับผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
จิตรลดามาจนถึงปัจจุบนัน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ของ ศุภมทันี ชูมณี และ วิกานดา พรสกุลวานิช ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรม การตั้งใจซ้ือ
สินคา้แฟชัน่ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ดีไซเนอร์กรุงเทพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจยัดา้น
คุณค่าตราสินคา้แฟชัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้ต่อคุณภาพตราสินคา้ก็มาจากผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพท่ีไดรั้บ เป็น
สินคา้ท่ีมีดีไซน์มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็รับรู้ว่าเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการออกแบบท่ีทนัสมยั และเป็นสินคา้ท่ีมี
เอกลกัษณ์โดด เด่นไม่เหมือนใครมีการลอกเลียนแบบไดย้ากสร้างความแตกต่างท่ีไม่เหมือนใคร 

ในด้านการรับรู้ความจงรักภักดีตราสินค้ามีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคเคยบริโภคนมอดัเม็ดจิตรลดาเป็นเวลายาวนานนั้น จึงท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้รสชาติหวาน มนั และมี
กล่ินหอมของนมอดัเม็ดจิตรลดาแลว้ และเม่ือมีแบรนด์อ่ืน ๆ ออกสู่ตลาด ท าให้เกิดการเปรียบเทียบของรสชาติ 
และกล่ินได ้ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคยงัคงบริโภคนมอดัเมด็จิตรลดาต่อไป ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีประชาชนผูบ้ริโภคให้ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มากว่าแบรนด์อ่ืนๆในเร่ืองของรสชาติ คุณภาพ และ
ความรู้สึก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใดๆเลย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอ้มูลและลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปวางแผนหรือกลยทุธ์ทางการตลาดให้มี
ความสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพดา้นการผลิตในส่วนของรูปลกัษณ์ รสชาติ กล่ิน 
และความสะอาดท่ีมีคุณภาพใหดี้ยิง่ขึ้น ๆ ไป เพราะบ่งบอกไดถึ้งลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและส่งผลให้
เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และยงัตอ้งท าการน าเสนอรูปแบบผลิตภณัฑใ์ห้เป็นส่ิงท่ีทนัสมยัและน าเสนอ
เผยแพร่ออกส่ือโฆษณาอย่างสม ่าเสมอ เช่น จดับูทแสดงสินคา้และความเป็นมาของผลิตภณัฑน์มอัดเมด็จิตรลดา
ตามศุนยก์ารคา้ต่าง ๆ สร้างเวปเพจผลิตภณัฑล์งในโซเชียล จดักิจกรรมไปสู่โรงเรียนต่างๆให้ทัว่ภูมิภาคในไทย 
เพื่อให้เด็ก ๆ รุ่นหลงัไดรั้บประโยชน์และรู้จกันมอดัเม็ดจิตรลดามากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และ
ความจงรักภกัดีตราสินคา้นมอดัเมด็จิครลดาต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในคร้ังต่อไป 
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1. ศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองความพึงพอใจ และการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาท่ีมีผลต่อ
ความภกัดีของผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ เพื่อสร้างความ
ภกัดีในคราสินคา้ใหย้าวนานกวา่เดิม 

2. ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ผูวิ้จยัควรมุ่งเน้นปัจจยัดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น ศึกษาการ
ส่งเสริมการตลาดโดยใช้แนวคิด การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 
IMC) เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในผลการศึกษา 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กรกมล ลีลาธีรภทัร. (2556). ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่น้อง.สารนิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก. 
กอร์สัน, ริชาร์ด. (2003). คู่มือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า. (พิพฒัน์ ก้องกิจกุล, ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: 

บีไบร์ทบุ๊คส์. 
กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2548). ความพึงพอใจของสมชิกสหกรณ์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรไชย

ปราการจ ากดั อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การตลาดโซเชียลกว้านซ้ือ “นมอดัเม็ดจิตรลดา” ท าคนไทยขาดดุลความดี. (2559).  

สืบคน้จาก https://www.sukkaphap-d.com 
เขมจิรา ลิ้นทอง. (2560). การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาตรามือ

ของผู้บริโภคตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ธนบุรี. 

ทฤษฎีความพงึพอใจ. Prasert rk. (2555) สืบคน้จาก https://www.gotoknow.org/posts/492000 
นมอดัเม็ดจิตรลดา จากปัญหานมล้นตลาด สู่ของฝากยอดนิยม. (2559).  

สืบคน้จาก https://www.sanook.com/health/5161 
นมอัดเม็ดจิตรลดาในต านาน ผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของโครงการส่วนพระองค์จิตรลดาขึน้ยอดขายอันดับ 1 เพราะ

คุณประโยชน์ท่ียอดเยี่ยม. Publish (2560).  
สืบคน้จาก https://www.tnews.co.th/religion/346509 

สาเหตุท่ีนมอดัเม็ดจิตรลดา ขาดตลาด. Aaron90. (2560).  
สืบคน้จาก https://talk.mthai.com/news/459554.html 

https://www.sukkaphap-d.com/
https://www.gotoknow.org/posts/492000
https://talk.mthai.com/news/459554.html


14 
 

สุนิชา ทิพยไกรสร. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือบ้านของการเคหะแห่งชาติในเขต
พัทยา กรณีศึกษา ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี เนินพลับหวาน. งานนิพนธ์
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา 

ส านักพระราชวังเผยแพร่ประวัติ  “นมอัดเม็ดจิตรลดา” คุณค่าเหนือค าบรรยาย. (2560). สืบค้นจาก 
https://www/matichon.co.th/court-news/news_571031 

ศุภมทันี ชูมณี. (2558). อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรม การตั้งใจ
ซ้ือสินค้าแฟช่ันในกลุ่มสมาคมแฟช่ันดีไซเนอร์กรุงเทพ ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร. คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

อทิตยา จินดามณี. (2553). ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิร์ตของลูกค้าในร้าน Red 
mango ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อาทิตยา ดาวประทีป. (2559). การรับรู้ตราสินค้าและผู้มีอิทธิพลต่อตราสินค้าบนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ
การ ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตอมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

Aaker D. 1991. Managing Brand Equity : Capitalizing on the value of Brand Name. New York:Free 
Aaker D. 1996. Building strong brands. New York:Free 
Obsession Phrases (2555) ปัจจัยส่วนบุคคล สืบคน้จาก https://กลยุทธ์การตลาด.blogspot.com/2012/11/blog-

post_2333.html 
Kotler, P. (1997). Marketing management (9th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
 
 
 

https://www/matichon.co.th/court-news/news_571031

