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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาและการรับรูการสื่อสารการตลาด

ตลอดจนเปรียบเทียบการรับรูการสื่อสารการตลาดและกับรับรูภาพลักษณตราสินคาจําแนกตามลักษณทาง

ประชากรศาสตร และอิทธิพลของรับรูการสื่อสารการตลาดท่ีมีตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูซื้อนมพรอมดื่มตราสินคาไทย-เดนมารค จํานวน  400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย คารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีการทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีการรับรูการสื่อสารการตลาดในระดับปานกลาง

และมกีารรับรูภาพลักษณตราสินคาในระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผล

ตอการรับรูการสื่อสารการตลาดประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ และปจจัยดาน

ประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการรับรูการสื่อสารการตลาดประกอบดวย เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาและพบวา 

การรับรูการสื่อสารการตลาดโดยสื่อบุคคลมีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย 

คําสําคัญ : การสื่อสารการตลาด, ภาพลักษณผลิตภัณฑ, องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the perception of the brand image and the 

perception of marketing communication, as well as to compare the perception of marketing 

communication and to the perception of the brand image. Classified by demographic characteristics 

And the influence of perceived marketing communication on the perception of the brand image of 

the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand Has characteristics as a quantitative research 

By using questionnaires as a research tool The data is collected from 400 Thai-Danish branded 

ready-to-drink milk buyers. The statistics used in the data analysis are percentage, frequency, 

1นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  E-mail : thidaphorn.s@dpo.go.th 

2ผูชวยศาสตราจารยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ E-mail : kittipong.s@mail.rmutk.ac.th 

[158] 

 

                                                 



 

 

average, standard deviation, t-test statistics, One-Way Anova. Multiple regression The results of the 

research showed that The consumers perceived the marketing communication at a moderate level. 

And have a very good brand image awareness The hypothesis testing found that demographic 

factors affecting perception of marketing communication consisted of gender, status, education and 

occupation, and demographic factors affecting perception of marketing communication, consisting 

of gender, age, income and level. The study and found that the perception of marketing 

communication by personal media influences the perception of the brand image of the 

organization Dairy Thailand 

Keyword : Marketing Communication, Product Image, Dairy Farming Promotion Organization of 

Thailand 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ปจจุบันพฤติกรรมบริโภคของคนไทยท่ีหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน จึงเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีมี

ประโยชนตอรางกาย โดยเฉพาะนม สงผลใหความตองการการบริโภคผลิตภัณฑนมในชวงระหวางป 2555-2559 มี

ความตองการบริโภคนมพรอมดื่มมีอัตราเพ่ิมรอยละ 3.13 ตอป ทําใหในทองตลาดมีผลิตภัณฑนมพรอมดื่มหลากหลาย

ชนิดและคุณประโยชนใหเลือกซื้อ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา, 

2545) 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยในฐานะผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนมท่ีมีช่ือวา “นมไทย-

เดนมารค”หรืออีกช่ือหน่ึงท่ีผูบริโภคและประชาชนรูจัก คือ “นมวัวแดง” โดยพบวา ในป 2559 ตลาดนมยูเอชทีกลุม

นมท่ัวไปมีมูลคาตลาดรวม 11,200 ลานบาท โดยตราสินคาไทย-เดนมารคเปนผูนําอันดับหน่ึงในตลาดดวยสวนแบง

ตลาดรอยละ 45 มีการเติบโตรอยละ 4 จาก 2558 ซึ่งตลาดนมยูเอชที (UHT Milk) เปนเซ็กเมนตท่ีมีมูลคา 16,600 

ลานบาท (รอยละ 26.6) ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 2 ของตลาดรวมท้ังหมดท่ีมีมูลคา 62,500 ลานบาท (SIG 

Combibloc, 2560 : 15)แตเน่ืองจากองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธตราสินคาในแตละปจึงมีจํานวนเงินงบประมาณไมมากนัก 

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงทางการตลาดท่ีเปนบริษัทเอกชน ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ

ของตราสินคาไทย-เดนมารค ทําใหสามารถผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ และซื้อพ้ืนท่ีสื่อชองทางตางๆ ในแตละ

ปงบประมาณ เพ่ือเผยแพรสื่อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และขาวสารของตราสินคาไดจํากัดและยังพบวา องคการ

สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยมีจุดออนของการโฆษณาและประชาสัมพันธท่ีสําคัญ คือ ประสิทธิภาพของการ

สื่อสารใหผูบริโภคใหตระหนักรับรูถึงเรื่องราวและคุณประโยชนของผลิตภัณฑนมโคสดแท 100%ไมผสมนมผง และ

ประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับ เพ่ือสรางใหเกิดความเขมแข็งและไดเปรียบในจุดเดนของแบรนดท่ีแตกตางและเปนเพียง

แบรนดเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในทองตลาดรวมท้ังการสื่อสารทางการตลาดใหผูบริโภครับรูและจดจําแบรนด

นมไทย-เดนมารค ในทิศทางท่ีดี มีความทันสมัย ไมลาหลัง ถึงจะเปนแบรนดท่ีมีอายุมานานถึง 55 ป (ป 2559) 

ดังน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคท่ีมีตอภาพลักษณ

ผลิตภัณฑขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อยูภายใตสโลแกนท่ีวา“นมโคสดแท ไมผสมนมผง” โดย

จะศึกษาตั้งแตลักษณะทางประชากร การเปดรับสื่อของตราสินคาไทย-เดนมารค และการรับรูภาพลักษณตราสินคา

ไทย-เดนมารค วาตรงตามวัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณตราสินคาไทย-เดนมารค

หรือไม เพ่ือนําไปพัฒนาระบบการจัดการการสื่อสารองคกรและพัฒนาแผนงานดานกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณของ
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องคกรท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑนม (Dairy Product) รวมท้ังสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการปรับปรุงและวางแผนกล

ยุทธการสื่อสารตราสินคา เพ่ือสงเสริมภาพลักษณของตราสินคานมไทย-เดนมารคตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

2.เพ่ือศึกษาการรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

3. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรูการสือ่สารการตลาดและกับรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการ

โคนมแหงประเทศไทยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรับรูการสื่อสารการตลาดท่ีมีตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ผูบริโภคท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย แตกตางกัน 

2.ผูบริโภคท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย แตกตางกัน 

3. การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้ง คือ ผูซื้อนมพรอมดื่มตราสินคาไทย-เดนมารค ท้ังเพ่ือใหตนเองดื่ม หรือใหบุคคลอ่ืน

ดื่ม (End Users) มีอายุตั้งแต 15 – 35ป  

กลุมตัวอยาง เน่ืองจากประชากรในการวิจัยในครั้งน้ีเปนกลุมประชากรกลุมใหญและไมมีหนวยงานใดท่ีเก็บ

รวบรวมขอมูลดงัน้ันผูวิจัยจึงเลือกกลุมตวัอยางจากการคํานวณขนาดตวัอยางโดยไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนด

ระดับความเช่ือมั่นท่ีรอยละ 95 ความคลาดเคลื่อนในการประมาณท่ีรอยละ 5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ไดขนาด

กลุมตัวอยาง 385 คน และเพ่ือสํารองความคลาดเคลื่อน 15 คน รวมเปน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม 

ข้ึนมา โดยทําการศึกษาจากวัตถุประสงคการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย รวมท้ังจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของของ

ผูอ่ืน นํามาเปนแนวทางในการสรางคําถามในแบบสอบถาม และเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความแมนตรง และมีความ

เช่ือถือได ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบขอคําถามจํานวน 3 ทานเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา และนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงใหมไปทดลองใช (Try Out) กับผูซื้อนมพรอมดื่มตราสินคาไทย-เดนมารค 

เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 

การวิเคราะหขอมูล 
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1. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีเปน

ผูตอบแบบสอบถาม การรับรูการสื่อสารการตลาดและการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทยโดยการวิเคราะหความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชเปนสถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิจัยครั้งน้ีเลือกใช

สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภค

กับการรับรูการสื่อสารการตลาดและการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรู

การสื่อสารการตลาดกับการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 78.50 โดยมีอายุเฉลี่ย 31-35 ป คิดเปนรอยละ31.25 มีสถานภาพ

สมรส คิดเปนรอยละ 51.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน เฉลี่ย 10,001–20,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ36.25 มีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ58.75 และประกอบอาชีพพนักงานเอกชนคิดเปนรอยละ34.30 

2. ผลการวิเคราะหการรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยพบวา 

ผูบริโภคท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

โดยรวมในระดับมีการเปดรับปานกลาง (x ̅= 3.29, S.D. = 0.74416) โดยผูบริโภคท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู

การสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยในระดับมีการเปดรับปานกลางในดานการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ (x ̅= 3.37, S.D. =.66933) ดานการสงเสริมการขาย (x ̅= 3.29, S.D. =.91991) และดาน

การขายโดยบุคคล (x ̅= 3.20, S.D. =.97660) ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 1 การรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

การรับรูการสื่อสารการตลาด x ̅ S.D. ความหมาย 

ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3.37 0.66 มีการเปดรับปานกลาง 

ดานการขายโดยบุคคล 3.20 0.97 มีการเปดรับปานกลาง 

ดานการสงเสริมการขาย 3.29 0.91 มีการเปดรับปานกลาง 

การรับรูการสื่อสารการตลาดโดยรวม 3.29 0.74 มีการเปดรับปานกลาง 

3. ผลการวิเคราะหการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยพบวา ใน

ภาพรวมผูบริโภคท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโค

นมแหงประเทศไทยอยูในระดับมีภาพลักษณดีมาก (x ̅= 4.35, S.D. =0.53938) โดยผูบริโภคท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยอยูในระดับมีภาพลักษณ

ดีมากในทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ดานคุณประโยชนสินคา(x ̅= 4.39, S.D. = 0.61333) ดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา 

(x ̅= 4.35, S.D. = 0.61351) และดานคุณลักษณะตราสินคา (x ̅= 4.30, S.D.0.61066) 

 
 

ตารางท่ี 2 การรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
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การรับรูภาพลักษณตราสินคา x ̅ S.D. ความหมาย 

ดานคุณลักษณะตราสินคา 4.30 0.6 ภาพลักษณดีมาก 

ดานคุณประโยชนสินคา 4.39 0.61 ภาพลักษณดีมาก 

ดานทัศนคติท่ีมตีอตราสินคา 4.35 0.61 ภาพลักษณดีมาก 

การรับรูภาพลักษณตราสินคาโดยรวม 4.35 0.53 ภาพลักษณดีมาก 

 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 4.1 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาด

ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยรวม โดยสื่อบุคคล และการรับรูการสื่อสารการตลาดดานการขายโดยบุคคล 

แตกตางกัน 

ผูบริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาดในภาพรวม การรับรูการสื่อสารการตลาด

ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อมวลชน โดยสื่อบุคคล และโดยสื่อทางอินเตอรเน็ตการรับรูการสื่อสาร

การตลาดดานการขายโดยบุคคล และการรับรูการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย แตกตางกัน 

ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาดในภาพรวม การรับรูการสื่อสาร

การตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยรวม โดยสื่อมวลชน การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการขายโดย

บุคคล แตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาด ดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธโดยรวมโดยสื่อบุคคล และโดยสื่อทางอินเตอรเน็ต และการรับรูการสื่อสารการตลาดดานการขายโดย

บุคคล แตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการสื่อสารการตลาดในภาพรวม การรับรูการสื่อสาร

การตลาด ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยรวม โดยสื่อบุคคล และโดยสื่อทางอินเตอรเน็ต การรับรูการสื่อสาร

การตลาดดานการขายโดยบุคคล การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ 1 

การรับรูการสื่อสารการตลาด 

ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ สถานภาพ รายได การศึกษา อาชีพ 

1. ดานการโฆษณาและประชาสมัพันธ  X  X   

1.1 สื่อมวลชน X   X X X 

1.2 สื่อบุคคล   X X   

1.3 สื่อทางอินเตอรเน็ต X  X X   

2. ดานการขายโดยบุคคล    X   

3. ดานการสงเสรมิการขาย X  X X X  

การรับรูการสื่อสารการตลาดโดยรวม X   X X  
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4.2 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคา

ขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ในภาพรวม การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณลักษณะตราสินคา

การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณประโยชนสินคา และการรับรูภาพลักษณตราสินคาดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา

แตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย ในภาพรวม การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณลักษณะตราสินคาการรับรูภาพลักษณตราสินคาดาน

คุณประโยชนสินคา และการรับรูภาพลักษณตราสินคาดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคาแตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย ในภาพรวม การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณลักษณะตราสินคาและการรับรูภาพลักษณตรา

สินคาดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคาแตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย ในภาพรวม การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณลักษณะตราสินคา และการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคาแตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโค

นมแหงประเทศไทย ในภาพรวม การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณลักษณะตราสินคา และการรับรูภาพลักษณตรา

สินคาดานคุณประโยชนสินคา แตกตางกัน  

ผูบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย ในภาพรวม การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานคุณลักษณะตราสินคาการรับรูภาพลักษณตราสินคาดาน

คุณประโยชนสินคา และการรับรูภาพลักษณตราสินคาดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา แตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2 

การรับรูภาพลักษณตราสินคา 

ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ สถานภาพ รายได การศึกษา อาชีพ 

ดานคุณลักษณะตราสินคา       

ดานคุณประโยชนสินคา   X X   

ดานทัศนคติท่ีมตีอตราสินคา     X  

การรับรูภาพลักษณตราสินคาโดยรวม       

 

4.3 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3  

ผูวิจัยไดทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การรับรูการสื่อสารการตลาด

ของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เปนการ

ทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กับการ

รับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหการถดถอยซึ่ง

การศึกษาครั้งน้ีมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัวแปร จึงตองใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยกําหนดให 
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Y คือ การรับรูภาพลักษณตราสินคา (การรับรูภาพลักษณตราสินคาโดยรวม (Y) ดาน 

  คุณลักษณะตราสินคา(Ya) ดานคุณประโยชนสินคา (Yb) ดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา (Yc) 

X คือ การรับรูการสื่อสารการตลาด ประกอบดวย 

X1 คือ การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อมวลชน 

X2 คือ การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคล 

X3 คือ การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อทางอินเตอรเน็ต 

X4 คือ การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการขายโดยบุคคล 

X5 คือ การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริมการขาย 

ε คือ คาความคลาดเคลื่อน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาโดยรวม พบวา การรับรูการสื่อสารการตลาดดานการ

โฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคล (x2) สงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีแบบจําลองดังน้ี  

Y = 3.274 + 0.311x2 + ε 

 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานคุณลักษณะตราสินคา พบวา การรับรูการสื่อสาร

การตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคล (x2) สงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดาน

คุณลักษณะตราสินคา ขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และมีแบบจําลองดังน้ี  

Ya = 3.365+ 0.311x2 + ε 

 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานคุณประโยชนสินคา พบวา การรับรูการสื่อสาร

การตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคล (x2) สงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดาน

คุณประโยชนสินคา ขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และมีแบบจําลองดังน้ี  

 Yb = 3.347 + 0.300x2 + ε 

 

และปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา พบวา การรับรูการสื่อสาร

การตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคล (x2) สงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานทัศนคติท่ี

มีตอตราสินคา ขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และมีแบบจําลองดังน้ี  

Yc = 3.109 +  0.321x2 + ε 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ตัวแปร Y Ya Yb Yc 

x1 X X X X 

x2     

x3 X X X X 

x4 X X X X 

x5 X X X X 

 

5. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ

ไทย สรุปไดวา องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อโฆษณา เชน  

โทรทัศน  วิทยุ สื่อสังคมออนไลน  ฯลฯ ใหมากข้ึนเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนายใหมากข้ึน โดยเฉพาะควรกระจาย

สินคาใหมีขายในซูเปอรมารเก็ตและรานคาปลีกท่ัวไป เพ่ิมการสงเสริมการขายในรูปแบบใหมๆ ใหมากข้ึน ควรมีการ

ฝกอบรมพนักงานเปนประจํา โดยเฉพาะพนักงานขายดานการตลาดใหมีการประชาสัมพันธกับลูกคาดวยคําพูดท่ี

เหมาะสม และมีจิตสํานึกดานการบริการใหมากข้ึน และควรใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพของสินคาใหเปนไป

ตามมาตรฐานขององคกรอยูเสมอ ควบคูกับการใหความสําคัญกับการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ และการรักษาเอกลักษณ

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑและองคกร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการรับรูการสื่อสารการตลาดพบวา ผูบริโภคมีการรับรูการสื่อสารการตลาดขององคการ

สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย โดยรวมในระดับมีการเปดรับปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐวรรธน 

อารีรักษ (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด และภาพลักษณตราสินคาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เลือกใชเครือขาย 3G ของจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับกลยุทธการสื่อสารการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงมาก และการศึกษาของรสสุคนธ สกุลเมตตา  

(2558) ศึกษาเรื่อง การรับรูและการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผานไลน ออฟฟเชียลแอคเคานตของเครือขาย

โทรศัพทมือถือ ผลการวิจัยพบวา การรับรูรูปแบบตางๆ ของการสื่อสารการตลาดผานไลนออฟฟเชียลแอคเคานตท่ีกลุม

ตัวอยางไดรับ มีระดับการรับรูโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะหการรับรูภาพลักษณตราสินคา พบวา ในภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยอยูในระดับมีภาพลักษณ    ดีมาก สอดคลอง

กับผลการศึกษาของณัฐวรรธน อารีรักษ (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด และภาพลักษณตรา

สินคาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชเครือขาย 3G ของจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก การศึกษาของสุรีย 

เนียมสกุล (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณตราสินคารถยนตโตโยตา คัมรี ไฮบริด ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาในระดับมาก และการศึกษาของมาลินี มาลี

คลาย (2554) ศึกษาเรื่อง การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผลตอภาพลักษณตราสินคาอิชิตันในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีการรับรูภาพลักษณตอตราสินคาอิชิตัน ในระดับการรับรูมากท่ีสุด  
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3. การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการรับรูการสื่อสารการตลาดของ

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ สอดคลองกับ

การศึกษาของชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดและการรับรูภาพลักษณของ

สํานักพิมพผลการศึกษาพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีการรับรูขาวสารของสํานักพิมพบนเครือขายสังคมออนไลนท่ีแตกตาง

กัน และการศึกษาของรสสุคนธ สกุลเมตตา  (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรูและการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผาน

ไลน ออฟฟเชียลแอคเคานตของเครือขายโทรศัพทมือถือ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ และระดับการศึกษา 

ท่ีตางกัน มีการตอบสนองของผูบริโภคในการสื่อสารการตลาดผานไลนออฟฟเชียลแอคเคานตแตกตางกัน  

ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย ประกอบดวย เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของการศึกษาของชนาภา 

เลิศวุฒิวงศา (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดและการรับรูภาพลักษณของสํานักพิมพผลการศึกษา

พบวา เพศมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานการบริหารลูกคาสัมพันธของสํานักพิมพบนเครือขายสังคม

ออนไลน การศึกษาของสรุีย เนียมสกุล (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลกัษณตราสินคารถยนตโตโยตา คัมรี ไฮบริด 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณตราสินคา

รถยนตโตโยตา คัมรี ไฮบริด แตกตางกัน และการศึกษาของนิวรรณ  เตือนใจยา (2555) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตอการรบัรูและความพึงพอใจตอตราสินคาบ๊ิกคาเมราท่ีสงผลตอความภักดีของ

ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการรับรูตอตราสินคาบ๊ิกคา

เมรา  

ขอเสนอแนะ 

1. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ควรใหความสําคัญกับการสรางการรับรูการสื่อสาร

การตลาดโดยใชสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อทางอินเตอรเน็ต ในการกระตุนการรับรูการสื่อสารการตลาดใหมากข้ึน 

ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการของพนักงานขาย ณ จุดขายและการใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการสงเสริม

การขายท่ีนาสนใจเปนประจํา และใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณผลิตภัณฑ โดยการออกแบบแพ็คเก็ต รูปทรง

ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ควบคูกับการพัฒนารสชาตินมใหเปนท่ีถูกอกถูกใจของกลุมลูกคาทุกกลุม และสรางความ

แตกตางจากตราสินคาอ่ืนในตลาด มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล และเปนยี่หอท่ีสรางความประทับใจในการบริโภค  

2. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการสรางการรับรูการสื่อสารการตลาด

โดยเนนกลุมเปาหมายผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน เปนสําคัญ เพราะเปนกลุมผูบริโภคท่ี

สามารถรับรูการสื่อสารการตลาดไดงายและรวดเร็ว และควรใหความสําคัญกับการสรางการรับรูภาพลักษณตราสินคา

ขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยโดยเนนกลุมเปาหมายผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิง มีอายุมาก มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนไมสูง และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนสําคัญ เพราะเปนกลุมผูบริโภคท่ีสามารถรับรูภาพลักษณตรา

สินคาขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยไดงายและรวดเร็ว ควบคูกับการใหความสําคัญกับการสรางการ

รับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคลใหมากข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคท่ี

รับรูการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยสื่อบุคคลมากจะมีภาพลักษณตราสินคาขององคการ

สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยมากดวยเชนกัน 
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