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การศึกษาเรื่ อง “การรับรู้มิติสมั ผัส และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิโครงการหลวง”
เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อ การรับรู้มิติสมั ผัส และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวงของผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอยคา” ของผู้บริ โภค โดยสารวจด้ วยแบบสอบถาม
จากกลุม่ ตัวอย่างที่กลุม่ ผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา” ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 768
คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ตารางแสดงจานวนร้ อยและในการแจกแจง ซึง่ เป็ นสถิติบรรยายเบื ้องต้ น (Descriptive
statistics) ส่วนในขันตอนการทดสอบสมมติ
้
ฐานการวิจยั ใช้ สถิติ t-test และ One-way ANOVA เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของตัวแปรที่ศกึ ษา และใช้ สถิติ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษา โดยสามารถสรุปผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นโสด มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายได้ ตอ่ เดือน 10,000-19,999 บาท มีอาชีพครูอาจารย์ และนักศึกษา และอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื ้อผักเมืองหนาว และผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยซื ้อมาเป็ นระยะเวลานาน
มากกว่า 6 ปี เพื่อนาไปใช้ หรื อบริโภคเองภายในครอบครัว มักจะซื ้อที่ร้านดอยคา ประมาณเดือนละ 2 - 3 ครัง้
3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่คา่ เฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสมากที่สดุ และมีคา่ เฉลี่ยการ
รับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปน้ อยที่สดุ โดยในส่วนของรายละเอียดมีการรับรู้วา่ ชื่อของสินค้ าทาให้
ราลึกถึงในหลวง เป็ นลาดับแรก ซึง่ เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง ในระดับมากที่สดุ ในขณะที่ 3 ลาดับ
รองลงมา เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสทังสิ
้ ้น รองลงมาเป็ นมิติสมั ผัสด้ านเสียงที่ทาให้ ทราบว่าบุคคลที่ ผ้ บู ริโภค
รู้จกั กล่าวถึงสินค้ า “ดอยคา” ในแง่ดี รองลงมา เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่กล่าวว่าสินค้ า “ดอยคา” เป็ น
สินค้ าที่มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภค ซึง่ มีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
4. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อยูใ่ นระดับมาก มีเพียงเรื่ องเดียวที่มีความ
ผูกพันในระดับปานกลาง คือการไม่ซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกันแทน ถ้ าสินค้ า “ดอยคา” ไม่มีขาย
5. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป ด้ านรส
ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส ที่แตกต่างกัน แต่มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิ่นไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผ้ บู ริโภคที่มี
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทุกด้ านไม่แตกต่างกัน
6. ผู้บริโภคที่มีอายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่ผ้ บู ริโภคที่มีเพศ และการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ไม่แตกต่างกัน
7. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ในทุกด้ าน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอย
คา” ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

