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บทคัดย่ อ
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
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Abstract
The objective of this research is to study “Doi Kham” product consumers’ purchasing
behavior, perception of brand sense dimension, and brand loyalty, and to study the relationship
between the perception of brand sense dimension and the brand loyalty of “Doi Kham” products.
The survey method employed questionnaires of 768 “Doi Kham” consumers in Bangkok and
Chiangmai. Data were analyzed by t-test and One-way ANOVA and relationship testing by Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient. The result is as follows:
1. Most consumers are single female, who are teachers or students, aged between 20-29
years old, have bachelor degree, earn 10,000-19,999 baht per month, and live in Bangkok.
2. Most consumers purchase winter vegetables and preserved products at Doi Kham shops,
2-3 times per month. They have purchased for more than six years, to use or consume them at
home.
3. Consumer’s perception of “Doi Kham” taste is the greatest whereas that of “Doi Kham”
sight is the least. Most “Doi Kham” consumers perceive the name “Doi Kham” to be a high quality
brand primarily associated with the Thai King. Secondarily with good taste, and thirdly with benefit to
health.
4. Most “Doi Kham” consumers are very loyal to the “Doi Kham” brand. When asked
whether they will buy other products instead of “Doi Kham” when “Doi Kham” is not available, they
expressed only moderate brand loyalty.
5. Consumers who have different gender, age, income, occupation, marital status and place
of residence have significantly different perception of brand sense dimension of “Doi Kham”
products. They have different perceptions of sight, taste, sound, and touch but not smell of “Doi
Kham” products. On the other hand, perception of brand sense dimension is not significantly
different between consumers with different levels of education.
6. Consumers who have different age, income, marital status, and place of residence have
significantly different brand loyalty of “Doi Kham” products. However, consumers who differ in
gender or level of education don’t significantly have different brand loyalty of “Doi Kham” products.
7. The perception of brand sense dimension is significantly correlated with the brand loyalty
of “Doi Kham” products at level 0.01.
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อูส่ วัสดิ์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจยั และรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้ มอบ
ทุนและสนับสนุนการทางานวิจยั เรื่ องนี ้
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุชในการเป็ นอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจยั
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณที่อาจารย์ได้ ให้ คาปรึกษา และแก้ ไขปรับปรุงจน
งานวิจยั สาเร็จลุลว่ งด้ วยดี
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาลัญ วรพิทยุต และอาจารย์ตรรกะ เทศศิริ ที่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ ไข
แบบสอบถามจนสามารถทดสอบและเก็บข้ อมูลได้ จริง
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.กาพล อดุลยวิทย์ ผู้อานวยการฝ่ ายตลาด
มูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ อนุเคราะห์ข้อมูล และอานวยความสะดวกให้ ผ้ วู ิจยั และทีมงานได้ เข้ าเก็บ
ข้ อมูลจากร้ านดอยคาในเขตกรุงเทพมหานคร และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดั ดา
วัลย์ อินทจักร และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ชว่ ยประสานงานและ
เก็บข้ อมูลจากจากร้ านดอยคาในจังหวัดเชียงใหม่
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ฟิ ลลิป ชอว์ (Dr. Philip Shaw) และ อาจารย์ ดร.กันยิกา ชอว์ ซึง่
ช่วยเหลือในเรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษในการวิจยั ให้ กบั ผู้วิจยั ทุกครัง้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณลลิดา ปรี ดากรณ์ และกองวิจยั ทุกท่านที่ช่วยประสานงานจนจบ
โครงการ
ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอันมีคา่ ในการตอบ
แบบสอบถาม
ขอขอบคุณ คุณณัฐพล จิตประไพ นักวิจยั ประจาศูนย์ศกึ ษาและวิจยั ตราสินค้ า
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (UTCC Brand Studies and Research Center) ที่ช่วยเอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูล
เกี่ยวกับการวิจยั ตราสินค้ า
ประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ขอถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ผู้เป็ นที่รักยิง่ ของผู้วิจยั และปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา
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1. ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา”
2. พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
3. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
4. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
5. ลักษณะทางประชากร กับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
6. ลักษณะทางประชากร กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
7. ความสัมพันธ์ระหว่างกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา”
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป

หน้ า
97
98
100
102
109
113
117
119
121
123

บรรณานุกรม

124

ภาคผนวก
แบบสอบถาม
ผลผลิตภายใต้ ชื่อสินค้ า “ดอยคา”

127
128
132

ประวัติผ้ วู ิจยั

135

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะทางประชากร
2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ า “ดอยคา”
3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาที่ซื ้อสินค้ า
“ดอยคา”
4 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเหตุผลที่ซื ้อสินค้ า
“ดอยคา”
5 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ที่ซื ้อสินค้ า
“ดอยคา”
6 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ที่ซื ้อสินค้ า
“ดอยคา”
7 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการรับรู้มติ ิสมั ผัส
ตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
8 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการรับรู้มติ ิสมั ผัส
ตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
9 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการรับรู้มติ ิสมั ผัส
ตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
10 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการรับรู้มติ ิสมั ผัส
ตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
11 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการรับรู้มติ ิสมั ผัส
ตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
12 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้มิติสมั ผัส 10 ลาดับแรก
13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้มิตสิ มั ผัสทัง้ 5 ด้ านโดยภาพรวม
14 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความรู้สกึ ต่อสินค้ า
“ดอยคา”
15 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความพึงพอใจใน
สินค้ า “ดอยคา”

หน้ า
55
58
59
59
60
60
61
62
62
63
64
65
66
67
68
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
16 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามโอกาสที่พดู ถึง
สินค้ า “ดอยคา”
17 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความผูกพันต่อ
สินค้ า “ดอยคา”
18 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามแนวโน้ มการซื ้อ
สินค้ า “ดอยคา”
19 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า“ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามเพศ
20 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามเพศ
21 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามเพศ
22 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามเพศ
23 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามเพศ
24 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามอายุ
25 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามอายุ
26 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามอายุ
27 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามอายุ
28 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามอายุ

หน้ า
68
69
70
71
71
72
72
72
73
73
74
74
75

ฌ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
29 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามระดับการศึกษา
30 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามระดับการศึกษา
31 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามระดับการศึกษา
32 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามระดับการศึกษา
33 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามระดับการศึกษา
34 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
35 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
36 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
37 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
38 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
39 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามอาชีพ
40 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามอาชีพ
41 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามอาชีพ

หน้ า
76
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77
77
78
78
79
79
80
80
81
82
82

ญ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
42 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามอาชีพ
43 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามอาชีพ
44 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามสถานภาพสมรส
45 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามสถานภาพสมรส
46 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามสถานภาพสมรส
47 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามสถานภาพสมรส
48 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามสถานภาพสมรส
49 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
จาแนกตามภูมิลาเนา
50 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
จาแนกตามภูมิลาเนา
51 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
จาแนกตามภูมิลาเนา
52 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
จาแนกตามภูมิลาเนา
53 แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
จาแนกตามภูมิลาเนา
54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากร
กับการรับรู้มิตสิ มั ผัสด้ านต่างๆ

หน้ า
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
55 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามเพศ
56 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามอายุ
57 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
58 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตาม
รายได้ ตอ่ เดือน
59 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามอาชีพ
60 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตาม
สถานภาพสมรส
61 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตาม
ภูมิลาเนา
62 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านรูป
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
63 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านรส
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
64 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านกลิน่
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
65 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านเสียง
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
66 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านสัมผัส
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”

หน้ า
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
95
96

ฏ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
1 องค์ประกอบของตราสินค้ า
2 องค์ประกอบตราสินค้ า “ดอยคา”
3 มิติสมั ผัสตราสินค้ าทัง้ 5 มิติ
4 การสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
5 ปิ รามิดของความภักดี
6 การสร้ างคุณค่าให้ กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
7 การเปรี ยบเทียบการรับรู้มิตสิ มั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทัง้ 5 ด้ าน

หน้ า
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66
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1 ตราสัญลักษณ์ “ดอยคา”
2 ตัวอักษรที่เป็ นตราสัญลักษณ์ และภาชนะบรรจุสนิ ค้ า “ดอยคา”

หน้ า
4
23

บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในปี พ.ศ. 9452 และปี พ.ศ. 2550 เป็ นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยได้ ร่วมเฉลิมฉลองงาน
พระราชพิธีที่ประวัติศาสตร์ ชาติไทยจะต้ องจารึกไว้ ถึงสองงานด้ วยกัน นัน่ คือ งานฉลองศิริราช
สมบัติครบ 06 ปี ในวันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 9452 และงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 06 พรรษา
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยได้ แสดงออกซึง่ ความจงรักภักดีด้วยการ
รวมใจใส่เสื ้อสีเหลือง และรวมใจเพื่อถวายพระพรโดยพร้ อมเพรี ยงกันอย่างต่อเนื่องทุกสถานที่ทวั่
ประเทศ นอกจากนี ้ พสกนิกรชาวไทยจานวนมาก รวมถึงหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ต่าง
น้ อมรับและยึดถือปฏิบตั ิตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั อย่างเคร่งครัด ซึง่ แนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” นี ้ กลายมาเป็ นประเด็นสาคัญที่
สื่อมวลชนหลายสาขาต่างร่วมนาเสนอผ่านสื่อ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชนชาวไทยเกิดสานึก
ในการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
จากกระแสแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” นี ้เอง ทาให้ คนไทยจานวนไม่น้อยหันมาสนใจที่
จะดาเนินชีวิตอย่างประหยัด มีการเรี ยนรู้ที่จะพึง่ พาตนเองตามแนวพระราชดาริ และหันมาให้
ความสนใจการใช้ สนิ ค้ าที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ทาง
หัตถกรรมและสินค้ าทางการเกษตร เพื่อเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยตรง ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
สอดคล้ องกับแนวพระราชดาริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในหลายโครงการด้ วยกัน อาทิโครงการ
ส่วนพระองค์ หรื อโครงการหลวง และอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นยุคที่สนิ ค้ าทังในโครงการส่
้
วนพระองค์
และโครงการหลวงได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตของโครงการหลวง
ที่เป็ นที่นิยมของผู้บริโภคเป็ นอย่างมากก็คือตราสินค้ า “ดอยคา” นันเอง
้
อย่างไรก็ตาม สินค้ าที่เน้ นในเรื่ องของผลิตผลทางการเกษตรเมืองหนาวในประเทศไทยนัน้
ยังมีอยูไ่ ม่มากนัก ส่วนใหญ่สนิ ค้ าประเภทนี ้มีการนาเข้ ามาจากต่างประเทศ ส่วนที่ผลิตได้ ใน
ประเทศเองนัน้ มีเพียงตราสินค้ า “ดอยคา” และ “ผักดอกเตอร์ ” ที่น่าจะเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้บริโภค
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มากกว่าสินค้ ายี่ห้ออื่น ที่เหลือนันเป็
้ นผลผลิตที่นาเข้ าและอาจใช้ ชื่อยี่ห้อซึง่ เป็ นชื่อเดียวกับผู้จดั
จาหน่าย เช่น “Tesco Lotus” “Carrefour” หรื อ “Top” เป็ นต้ น
ควำมเป็ นมำของมูลนิธิโครงกำรหลวง1
ในอดีต ชาวเขาในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมทาไร่เลื่อนลอย มีการตัดไม้ ทาลายป่ าเพื่อ
ปลูกข้ าวไว้ บริโภค และปลูกฝิ่ นไว้ เพื่อเป็ นยารักษาโรค และขายเป็ นรายได้ หลัก แต่ฝิ่นก็เป็ นพืชเสพ
ติดที่ก่อให้ เกิดปั ญหาอันใหญ่หลวง และก็มิได้ ทาให้ ชาวเขาร่ ารวยแต่ประการใด เพราะพ่อค้ าคน
กลางให้ ราคาต่า แต่นาไปขาย ในตลาดโลกในราคาที่สงู ความร่ ารวยจึงตกอยูท่ ี่พอ่ ค้ าคนกลาง
ส่วนชาวเขาก็ยงั มีความยากจนเหมือนเดิม
ในปี พ.ศ. 2502 ซึง่ เป็ นสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ มีคาสัง่ คณะปฏิวตั ใิ ห้ มี
การปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง ฝิ่ นเป็ นพืชที่ผลิตยาเสพติดที่ร้ายแรง การปลูกฝิ่ นซึง่ เป็ นต้ นตอการ
ผลิตยาฝิ่ นจึงถูกกาจัดออกไปด้ วย ชาวเขาที่ทาการปลูกฝิ่ นเป็ นผู้ที่อยูใ่ นท้ องถิ่นทุรกันดารและติด
ฝิ่ นกันเป็ นส่วนมาก การแก้ ปัญหาที่จะให้ ชาวเขาเลิกการปลูกฝิ่ นจึงเป็ นปั ญหาที่ละเอียดอ่อน และ
ประการสาคัญก็คือจะต้ องทาให้ ชาวเขามีรายได้ ทดแทนรายได้ จากการปลูกฝิ่ น และไม่เคลื่อนย้ าย
ทาลายป่ าด้ วยการทาไร่เลื่อนลอย การปลูกไม้ ผลจึงนับว่าจะช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ระหว่าง ปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2508 ทางราชการยังไม่มีวิธีการที่จะปลูก
พืชทดแทนการปลูกฝิ่ น ชาวเขาที่ปลูกฝิ่ นอยูเ่ ป็ นประจาทาผิดกฎหมายและมีการค้ าฝิ่ นเถื่อนอีก
ด้ วย ซึง่ ต่อมาได้ กลายเป็ นปั ญหาของฝิ่ นแปรรูป เช่น เฮโรอีน ซึง่ เป็ นปั ญหาต่อสังคมโลก ขณะที่
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาดังกล่าวนัน้ และถึงแม้ วา่ ทางราชการจะพยายามอย่างเต็มที่ที่
จะหาทางแก้ ปัญหา แต่เนื่องจากความไม่พร้ อมและความไม่คล่องตัวของระบบราชการ จึงทาให้
โครงการต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างเชื่องช้ า
ในการเสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตาหนักภูพิงค์ราช
นิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2507 เป็ นต้ นมานัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จ
พระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ในเขต จังหวัดภาคเหนือ ได้ ทอดพระเนตร
เห็นการทาลายป่ าตามยอดเขาเพื่อปลูกฝิ่ นและทาไร่เลื่อนลอย
ซึง่ นอกจากจะเป็ นการละเมิด
กฏหมายแล้ ว
ยังเป็ นการทาลายป่ าต้ นน ้าลาธารอันเป็ นบ่อเกิดของแม่น ้าสายสาคัญโดย
รู้เท่าไม่ถงึ การณ์อีกด้ วย ซึง่ ถ้ าไม่หาทางหยุดยังการท
้
าลายป่ าได้ แล้ ว ผลเสียหายที่เกิดขึ ้นตามมา
ในอนาคตจะประมาณมิได้
การลักลอบปลูกฝิ่ นก็เป็ นปั ญหาที่สาคัญและควรหาทางแก้ ไขโดย
1
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เร่งด่วน เพราะมีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์วา่ ชาวเขามีอภิสทิ ธิ์ในการละเมิดกฎหมายบ้ านเมือง ทัง้ ๆ ที่
อพยพเข้ ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายอยูแ่ ล้ ว เพราะไม่มีสญ
ั ชาติและปราศจากเอกสารการ
เข้ าเมืองแต่อย่างใด
ฝิ่ นที่ผลิตได้ จะถูกลักลอบส่งออกไปนอกประเทศ เพื่อผ่านกรรมวิธีแปรรูปเป็ นยาเสพติด
ชนิดต่าง ๆ และส่วนหนึ่งส่งเข้ ามาทาลาย เยาวชนในประเทศไทย ทาให้ ภาพลักษณ์ของประเทศ
เสียไปโดยปริยาย เพราะว่าเป็ นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายว่าดินแดนที่ปลูกฝิ่ นในเอเซียอาคเนย์
นันมี
้ ประเทศไทยรวมอยูด่ ้ วย อันอาจทาให้ ตา่ งประเทศเข้ าใจว่ารัฐบาลไทยมิได้ สนใจดาเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดกับปั ญหานี ้เลย แต่เมื่อทางเจ้ าหน้ าที่กวดขันและใช้ มาตราการรุนแรงทาการ
จับกุมและปราบปราม ก็ทาให้ ชาวเขาบางกลุม่ จับอาวุธขึ ้นต่อต้ าน โดยถูกยุแหย่วา่ ถูกรัฐบาลกดขี่
ข่มเหง บางกลุม่ ได้ ถกู ชักชวน ให้ ร่วมกับผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ทาการบ่อนทาลายประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น และพยายามจะแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวจึงทรงมีพระราชดาริวา่
ถ้ าจะให้ ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่ นก็ต้องหาพืชอื่นที่ขายได้ ราคาดีกว่า
และมีความเหมาะสมที่จะปลูกในที่สงู มาให้ ชาวเขาปลูกทดแทนเป็ นรายได้ เสียก่อน จึงจะสามารถ
เลิกปลูกฝิ่ นได้ ในเบื ้องต้ นทรงมอบให้ หม่อมเจ้ าภีศเดช รัชนีเป็ นผู้รับสนองพระราชประสงค์ หม่อม
เจ้ าภีศเดชจึงได้ ชกั ชวนให้ หม่อมราชวงศ์ชวนิศนดากร วรวรรณ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มาร่วมงานด้ วยต่อจากนันก็
้ ได้ มีการชักชวนให้ อาจารย์ท่านอื่น ๆ มาร่วมงานมากขึ ้น
ขณะเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯตังโครงการพระบรมราชานุ
้
เคราะห์ชาวเขาขึ ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว การดาเนินงานต่างๆ ของ
โครงการฯจึงดาเนินไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสนองแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ต่อมาได้ มีการเปลี่ยนชื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ เป็ นโครงการหลวงพัฒนาชาวเขา โครงการ
หลวงภาคเหนือ โครงการหลวง และท้ ายที่สดุ ได้ จดทะเบียนเป็ นมูลนิธิโครงการหลวง ในปี พ.ศ.
9454
กำเนิดตรำสินค้ ำ “ดอยคำ”
การแปรรูปผลผลิตของโครงการหลวงนัน้ เน้ นวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มี
ผลผลิตเหลือเกินความต้ องการของตลาด เพื่อให้ เกษตรกรไม่ต้องทิ ้งผลผลิตที่ผลิตได้ ซึง่ เป็ นการ
เสียเปล่าโดยไม่มีประโยชน์ นอกจากนันจะส่
้ งเสริมให้ เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชที่จะนามาทาการ
แปรรูปตามความต้ องการของตลาดได้ เพื่อให้ เกษตรกรมีรายได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย2 นอกจากนี ้
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โครงการหลวงยังต้ องหาวิธีการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนรู้จกั โครงการ
และรู้จกั
ผลผลิตของโครงการด้ วย และวิธีหนึง่ ที่จะทาให้ ประชาชนยอมรับนัน่ คือการสร้ างตราสินค้ า หรื อ
ยี่ห้อให้ กบั สินค้ า โดย หม่อมเจ้ าภีศเดช รัชนี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้ ทรงคิด
“ตราดอยคา” ซึง่ แปลว่า ดอยที่ทาให้ เป็ นเงินเป็ นทองขึ ้นมา และสร้ างเอกลักษณ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
แพร่หลายโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะที่เป็ นของสด นัน่ ก็คือความ “สด สะอาด และปลอดภัย” และเป็ น
สินค้ าคุณภาพคัดเกรด ที่ควบคุมการใช้ ป๋ ยุ และยาในระบบการเพาะปลูก และวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้ างในผลผลิตที่นาออกจาหน่ายแก่ผ้ บู ริโภค3 ภายใต้ นโยบายของโครงการหลวงที่ต้องการให้
เกษตรกรมีรายได้ ดีขึ ้น และจะมีสว่ นช่วยให้ ชาวเขากินดีอยูด่ ีมากขึ ้น
“สิ นค้าของเรานี ่ เรี ยกว่า “ดอยคา” เพราะว่าตรงกันข้ามอย่างทีค่ วาม
จริ ง ความจริ งมันเป็ นดอยยากจน คนก็นึกว่าเป็ นทองคา เป็ นสามเหลีย่ มทองคา
แต่เราเห็นว่าเป็ นสามเหลีย่ มยากจน เราก็เอาความจริ งมาบอกว่า เนีย่ ดอยทีเ่ รา
ไปส่งเสริ ม
ไปช่วยเหลือชาวบ้านเป็ นดอยทีจ่ ะทาเงิ นมากกว่าบนพืน้ ราบอี ก
เพราะว่าปลูกพืชเมืองหนาว เรื ่องสาคัญของโครงการทัง้ หลายนีน่ ะ ก็คือต้องทา
หลายๆอย่าง ต้องทาครบถ้วน คืออย่างเราวิ จยั เราก็ตอ้ งส่งเสริ ม ส่งเสริ มแล้วก็
ทาตลาด เรื ่องขนส่ง ให้มนั ครบเครื ่อง อย่างเรื ่องวิ จยั ก็มีหน่วยสนับสนุนอยู่ เช่น
ว่า อารักขาพืช ก็เป็ นหน่วยใหญ่ และก็พวกการศึกษานีเ่ ราก็ตอ้ งคอยช่วยเหลือ
อยู่ ต้องทาหลายๆอย่าง ข้อสาคัญ ต้องทาไปเรื ่อยๆ ไม่ใช่ว่าโครงการ 4 ปี พอ
ครบ 4 ปี แล้วเลิ ก ไม่ใช่อย่างนัน้ ต้องทาไปเรื ่อยๆ อย่างของเราทามาตัง้ 37 ปี
และก็ทาไปอยู่เรื ่อยๆ” (“หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีเล่าเรื ่องโครงการหลวง, กันยายน
2549: 24)

ภำพที่ 1 ตรำสัญลักษณ์ “ดอยคำ”
3

ประวัติความเป็ นมา ทศวรรษที่ 2 งานด้ านส่งเสริม (www.doikham.com)
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บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ถูกจัดตังเป็
้ นนิติบคุ คลตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
เริ่มด้ วยการผลิตอาหารกระป๋ องประเภทผลไม้
กระป๋ อง ผักประป๋ อง น ้าผลไม้ กระป๋ อง ผลไม้ อบแห้ ง โดยตลาดใหญ่ 65% เป็ นตลาดส่งออก จะ
ส่งไปที่ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยุโรป ภายใต้ แบรนด์ LIBY’S
และ ROLAND ซึง่ เป็ นแบรนด์ของผู้วา่ จ้ างผลิต ส่วนที่เหลือส่งเข้ าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
ได้ แก่ เนสท์เล่ ไทยคิวพี มะลิ เป็ นต้ น และเมื่อปี พ.ศ.2531 ผลิตภัณฑ์ดอยคาได้ รับการคัดเลือก
จาก Thai Expo Award 1988 ให้ เป็ นผู้ได้ รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐาน "สินค้ าไทยส่งออก" ใน
สาขาพืชผัก ผลไม้ สด และผลไม้ กระป๋ องส่งออกดีเด่น
นอกจากนี ้ สถาบันอาหารและโครงการดอยคา
ได้ ร่วมกันพัฒนาระบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ โครงการดอยคาได้ รับการรับรอง HACCP จาก CCFRA ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่ให้ การ
รับรอง HACCP ของประเทศอังกฤษ โดยมีนกั วิชาการของสถาบันอาหารเป็ นตรวจประเมิน ซึง่
หลังจากการได้ รับรองมาตรฐานดังกล่าว ทาให้ โครงการดอยคามียอดขายเพิ่มขึ ้นจากเดิม ราว
10% โดยเฉพาะสินค้ าผักสดมีมลู ค่าขายประมาณ 74 ล้ านบาท อีกทัง้ ได้ ลกู ค้ าใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น อาทิ
ประเทศไต้ หวัน ฮ่องกง และห้ างดิสเคาท์สโตร์ ตา่ งๆ อาทิ เทสโก้ โลตัส คาร์ ฟู เป็ นต้ น
(“สถาบันอาหารหนุนพัฒนา“ดอยคา”.” 2548: 5)
ปั จจุบนั ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้ ชื่อตราสินค้ า “ดอยคา” ประกอบด้ วย ผัก
เมืองหนาว สมุนไพร ดอกไม้ เมืองหนาว ผลไม้ เมืองหนาว พืชไร่ ไม้ กระถาง ไม้ ป่าและไม้ ไผ่ ดอกไม้
แห้ ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋ อง เช่น แยม น ้าผลไม้ 40% น ้าผลไม้ 100% ผลไม้ อบแห้ ง
น ้าผึ ้ง นมถัว่ เหลือง และของประดิษฐ์ และอื่นๆ โดยทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ดอยคามีอตั ราการเติบโต
ประมาณ 10% ในทุกปี
กำรตลำดตรำสินค้ ำ “ดอยคำ”
บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ผู้ผลิตตราสินค้ า "ดอยคา" ซึง่ เป็ นผลผลิตของ
โครงการหลวง ได้ ให้ ความสาคัญกับการสร้ างแบรนด์ตราสินค้ าของ "ดอยคา" ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั แก่ชาว
ไทย และชาวต่างชาติ เพื่อต้ องการสร้ างชื่อเสียงของตราสินค้ าให้ ติดตลาด รวมทังพั
้ ฒนาสินค้ า
ของบริษัทฯ ให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ นโยบายของบริษัทยังมุง่ ให้ ความช่วยเหลือ
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเป็ นสาคัญ ด้ วยการนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ทางการเกษตรกรรม ประกอบด้ วย
พืชผักและผลไม้ สดมาแปรรูป ซึง่ ขณะนี ้ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงได้ ขยายโครงการไปแล้ วกว่า 30
ดอย
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การทาตลาดให้ กบั ตราสินค้ า “ดอยคา” ในปั จจุบนั จะเป็ นไปในทิศทางเชิงรุกมากขึ ้น
รวมทังวางตลาดในส่
้
วนของธุรกิจน ้าผลไม้ เป็ นหลัก
เนื่องมาจากความตื่นตัวเกี่ยวกับกระแส
สุขภาพ และการรับประทานน ้าผลไม้ ของคนไทยก็เพิ่มสูงขึ ้นทุกปี ซึง่ สินค้ าเครื่ องดื่มน ้าผลไม้
100% ของ “ดอยคา” 2 รสชาติ คือ น ้าฝรั่งและน ้าลิ ้นจี่ ได้ รับการตอบรับจากผู้บริโภคในทิศทางที่ดี
ขึ ้น นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ได้ ออกน ้าผลไม้ 100% รสชาติใหม่ ซึง่ ได้ วางจาหน่ายในช่วงเดือน
สิงหาคมของปี พ.ศ.2550 ซึง่ อัตราการเติบโตของสินค้ าในกลุม่ เครื่ องดื่มน ้าผลไม้ ที่ขยายตัวเฉลีย่
ต่อปี ไม่น้อยกว่า 10 – 15% สามารถทาให้ การแข่งขันในตลาดน ้าผลไม้ มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ ้น
(“แบรนด์'ดอยคา'เกาะกระแสคนรักสุขภาพ ออกน ้าผลไม้ รสใหม่ตงเป
ั ้ ้ ายอดขายโตได้ 10%.” 2550:
31)
ส่วนทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคานัน้
ทางบริษัทฯ มีการวาง
จาหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง ทังห้
้ างสรรพสินค้ า โมเดิร์นเทรด และร้ านค้ าสะดวกซื ้อเซเว่นอีเลฟ
เว่น รวมไปถึงการขยายไปยังช่องทางจาหน่ายขายตรง ทังผ่
้ านทางหน่วยรถที่ปัจจุบนั มีอยู่ 2 คัน
และพนักงานขายตรง ซึง่ เป็ นคนละส่วนกับการขายผ่านนักธุรกิจอิสระแบบเอ็มแอลเอ็ม (MultiLevel Marketing: MLM) หรื อการตลาดแบบหลายชัน้ ซึง่ เป็ นพันธมิตรกับบริษัท แอมเวย์
(ประเทศไทย) จากัด ที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั รวมไปถึงการที่ทางบริษัทฯ ได้ สร้ างรูปแบบร้ านให้ เป็ น
สัญลักษณ์ของดอยคา เพิ่มขึ ้นในกรุงเทพฯ รวมทังการเปิ
้
ดร้ านค้ าย่อยของดอยคาตามอาคาร
สานักงานต่างๆ โดยเน้ นในเขตเมืองเป็ นหลัก เพื่อให้ สนิ ค้ าเข้ าถึงผู้บริโภคให้ ได้ มากที่สดุ
ทุกบริษัทในโครงการหลวง รวมทังบริ
้ ษัทฯ ผู้ผลิตตราสินค้ า “ดอยคา” มีแนวทางการ
ดาเนินงานโดยไม่มงุ่ ประกอบการในเชิงพาณิชย์มากจนเกินไป แต่จะให้ การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ผลิตพืชผัก และผลไม้ เป็ นสาคัญ ภายใต้ นโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียง อย่างไรก็ตาม จาก
สภาพการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ บริษัทฯ ต้ องทาการตลาดอย่างเป็ นรูปธรรม
เพื่อปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ดงั กล่าว
ท่ามกลางสินค้ าของดอยคาที่มีอยูม่ ากมายหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ น แยม น ้าผลไม้ 40%
น ้าผลไม้ 100% ผลไม้ อบแห้ ง น ้าผึ ้ง นมถัว่ เหลือง และอื่นๆ นัน้ น ้าผลไม้ ถือว่าเป็ นสินค้ าที่มี
ยอดขายมากที่สดุ เกือบ 40% ของสินค้ าทังหมด
้
ถึงแม้ วา่ ดอยคาจะมีสว่ นแบ่งทางการตลาดไม่
มากนัก เมื่อเทียบกับสินค้ าประเภทน ้าผลไม้ กล่องยี่ห้ออื่น แต่เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของ
ยอดขายสินค้ าทุกชนิดของดอยคาแล้ ว ก็อยูใ่ นระดับที่น่าพึงพอใจ โดยปั จจุบนั ยอดขายของดอย
คาในปี พ.ศ.2549 อยูท่ ี่ประมาณ 250 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นยอดขายจากการส่งออก 20% คาดว่าในปี
ต่อไปจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 280 ล้ านบาท โดยที่ก่อนหน้ านี ้เพียง 2-3 ปี ดอยคาเพิง่ จะมียอดขายอยูท่ ี่ 180
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ล้ านบาท และ 220 ล้ านบาทเท่านัน้ (“ก้ าวที่ 3 ดอยคา จาก Local สู่ Global ถึง Local.” 2549:
17)
ในก้ าวต่อไป ดอยคาได้ มีการปรับตัวเพื่อสามารถเข้ าถึงตลาดให้ มากกว่าเดิม โดยช่วงที่
ผ่านมา ผู้บริหารดอยคาได้ ดาเนินงานปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตราสินค้ า ดังนี ้ (“ก้ าวที่ 3 ดอยคา จาก
Local สู่ Global ถึง Local.” 2549: 19)
1. การปรับระบบการจัดจาหน่าย จากที่เคยให้ อินช์เคป คอนซูเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้ง เป็ นผู้จดั
จาหน่ายในยุคแรกๆ ก็เปลีย่ นมาเป็ นล็อกซ์เล่ย์ ก่อนจะปรับมาจาหน่ายเองในท้ ายที่สดุ ซึง่ มีข้อดี
คือ สามารถกระจายสินค้ าได้ เต็มที่กว่า และทาให้ ทราบความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างลึกซึ ้ง
มากกว่า
2. การปรับรูปแบบภาชนะบรรจุ (Packaging) จากเดิมน ้าผลไม้ อยูใ่ นรูปกระป๋ อง แต่
หลังจากทาตลาดเองได้ เปลีย่ นมาเป็ นกล่องแบบยูเอชที (UHT) เพื่อให้ สามารถควบคุมราคาผลิต
ได้ อีกทังไม่
้ ต้องประสบปั ญหาจากกระป๋ องที่มกั บุบสลาย พร้ อมกับตอบสนองผู้บริโภคที่มนั่ ใจใน
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบยูเอชทีมากกว่า
3. การเพิ่มมูลค่าให้ สนิ ค้ า ด้ วยการใส่วิตามินและแคลเซียมเข้ าไปในน ้าผลไม้ บางรสชาติ
เช่น ฝรั่ง ลิ ้นจี่ เป็ นต้ น ประการที่สี่ เริ่มมีโฆษณาทางนิตยสาร Food News ของ อาจารย์ยงิ่ ศักดิ์
และเป็ นสปอนเซอร์ ในรายการอาหาร เพื่อให้ ความรู้กบั ผู้บริโภคเกี่ยวกับการนาน ้าผลไม้ สตู รเข้ มข้ น
หรื อผลไม้ กระป๋ องไปทาอาหารและขนมสูตรต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้ ร้านเบเกอรี่ ร้ ูจกั แบรนด์ดอยคามาก
ขึ ้น
4. การขยายช่องทางการจาหน่าย โดยเฉพาะการตังที
้ มขายตรงขึ ้น เพื่อกระจายไปขาย
ตามหมูบ่ ้ าน อาคารสานักงาน และแหล่งชุมชนทัว่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
การเปลี่ยนแปลงทังในเรื
้ ่ องของกลยุทธ์ทางการตลาด และตัวสินค้ าดอยคา นับเป็ นก้ าว
สาคัญที่เริ่มก่อให้ เกิดการผลักดันแบรนด์ดอยคาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และมียอดขายเพิ่มมากกว่าที่เป็ นอยู่
อย่างแท้ จริง เนื่องจากดอยคาได้ เปรี ยบในเรื่ องสีสนั และรสชาติจากธรรมชาติ คุณภาพของสินค้ าดี
และสดเพราะอยูใ่ กล้ กบั แหล่งวัตถุดิบ
รวมทังการมี
้
สนิ ค้ าส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
ย่อมจะเป็ นสิง่ รับประกันคุณภาพได้ ดีในระดับหนึง่
กำรสื่อสำรตรำสินค้ ำ “ดอยคำ”
ถึงแม้ วา่ ผลผลิตของโครงการหลวงภายใต้ ชื่อตราสินค้ า “ดอยคา” จะถูกจาหน่ายใน
ท้ องตลาดมานานเกือบ 96 ปี แต่ก็ยงั ไม่สามารถบอกได้ วา่ ผู้บริโภคจะรู้จกั และนิยมบริโภคสินค้ า
“ดอยคา” อย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่เป็ นเช่นนันเนื
้ ่องมาจากการที่ตราสินค้ า”ดอยคา”ไม่ได้ ถกู โฆษณา
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หรื อประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับสินค้ าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆ แต่ทาง
โครงการได้ ใช้ วิธีการเผยแพร่ผลผลิตของโครงการ โดยดาเนินการดังต่อไปนี ้ คือ4
1. จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลิตภัณฑ์ประจาทุกปี ทังในกรุ
้
งเทพ
และจังหวัดเชียงใหม่
9. ย้ ายสถานที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้ มากขึ ้น
5. เพิ่มจานวนสถาบันการตลาด ซึง่ ได้ แก่ผ้ ทู าหน้ าที่การตลาด คือผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้
แปรรูป เป็ นต้ น
5. ทาให้ เกิดความแตกต่างของผลิตผล ด้ วยการบรรจุหีบห่อที่มีรูปแปลกๆ
โครงการหลวงได้ จดั งานประจาปี 5 เพื่อเผยแพร่โครงการขึ ้นทังในกรุ
้
งเทพมหานคร และ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น สวนอัมพร โรงแรม หรื อศูนย์การค้ า ที่ให้ ความอนุเคราะห์
ในการจัดงานเป็ นประจาทุกปี และยังได้ มีการจัดงาน “ดอยคา” ขึ ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ มี
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูแ่ ละสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ
ผลงานของศูนย์วิจยั และสถานีสง่ เสริมบนดอยต่างๆของทัง้ 4 จังหวัดซึง่ แสดงการปลูกพืชต่างๆ
การปลูกป่ าบนดอย การส่งเสริมรักษาสิง่ แวดล้ อม การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชาวเขา และยังได้
จาหน่ายสินค้ า “ดอยคา” เช่นผักเมืองหนาว ผลไม้ เมืองหนาว ดอกไม้ แห้ ง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
แปรรูปอื่นๆ รวมทังมี
้ การสาธิตการทาอาหารจากผลผลิตของโครงการด้ วย ซึง่ ในแต่ละปี จะมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็ นผลงานวิจยั ของศูนย์วิจยั ของศูนย์วิจยั โครงการเสนอต่อผู้เข้ าชม รวมทังแจก
้
เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ผ้ เู ข้ าชม
เป็ นการเผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชนทัว่ ไปด้ วย
ในการจัดงานประจาปี ที่กรุงเทพมหานคร ได้ มีผ้ เู ข้ าชมงานวันละประมาณ 060666 คน
ส่วนที่จงั หวัดเชียงใหม่ มีผ้ เู ข้ าชมวันละประมาณ 00666 คน จากการประเมินผลการจัดงานทุกครัง้
ผู้เข้ าชมงานแจ้ งว่า เมื่อพูดถึงโครงการฯ เขาจะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และเขา
สนับสนุนโครงการของพระองค์ท่านส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของโครงการฯมีคณ
ุ ภาพดี
และราคาต่ากว่าหรื อใกล้ เคียงกับสินค้ าอื่น จากการประเมินในปี พ.ศ. 2538 ผู้เข้ าร่วมงานและซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เป็ นนักเรี ยน นิสติ นักศึกษา ร้ อยละ 02.5 ลูกจ้ างบริษัทร้ านค้ า ร้ อยละ 94.0 ข้ าราชการ
ร้ อยละ 99.0 แม่บ้าน ร้ อยละ 05.0 และมีความเห็นว่านิทรรศการวิชาการน่าสนใจเป็ นประโยชน์
ร้ อยละ 02.0
4

การดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง งานการตลาด ส่วนที่ 9 การเผยแพร่ผลงาน (www.doikham.com)

5

ประวัติความเป็ นมา ทศวรรษที่ 2 งานด้ านส่งเสริม การจัดงาน (www.doikham.com)
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นอกจากนี ้ ร้ านดอยคายังได้ มีการสื่อสารตราสินค้ าผ่านสถานที่จดั จาหน่าย โดยการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ เพื่อเป็ นการร่วมเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระ
เจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา โดยได้ ทยอยปรับรูปแบบร้ านดอยคา ให้ เป็ นรูปแบบเดียวกัน
ทังหมด
้
และมีแนวคิดในการสร้ างมาตรฐานร้ านดอยคาเพื่อเป็ นร้ านต้ นแบบให้ กบั ผู้ประกอบการ
และตัวแทนจาหน่ายสินค้ าดอยคา เพื่อสามารถศึกษาถึงรูปแบบของการตกแต่ง การจัดวางสินค้ า
และการให้ บริการให้ เป็ นแบบเดียวกันอีกด้ วย (“ดอยคาเปลี่ยนโฉมสร้ างภาพลักษณ์ใหม่.” 2550:
27)
ถึงแม้ วา่ ตราสินค้ าดอยคาจะถือกาเนิดมานานกว่า 3 ทศวรรษ โดยมีการเจริญเติบโตอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป จนมียอดขายเป็ นที่น่าพอใจ และเริ่มเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องของคุณภาพสินค้ ามาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ปัญหาอย่างหนึง่ ของตราสินค้ า “ดอยคา” อาจมาจากการที่บริษัทยังสร้ างความ
ตระหนักรู้ให้ กบั ตราสินค้ า (Brand awareness) ได้ ไม่เพียงพอ ซึง่ การสร้ างความตระหนักรู้ตรา
สินค้ านันย่
้ อมสร้ างได้ จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย การตระหนักรู้ตราสินค้ า
ของผู้บริโภคอาจเกิดขึ ้นมาจากการรับรู้และการได้ สมั ผัสกับตัวสินค้ าเอง ทาให้ ผ้ บู ริโภครับทราบ
และตระหนักว่าตนเองรู้สกึ อย่างไรกับตราสินค้ านันๆ
้ ดังนันการท
้
าวิจยั ในเรื่ องนี ้ จึงมุง่ ศึกษาที่การ
รับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ของผู้บริโภค เพื่อให้ ทราบว่าผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ตราสินค้ า
ผ่านมิติสมั ผัสด้ านต่างๆอย่างไร
งานวิจยั เรื่ อง “การรับรู้มิติสมั ผัสและความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง” ผู้วิจยั ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มิติสมั ผัสทัง้ 4 มิติของตราสินค้ า “ดอยคา”
(Brand sense dimension) อันได้ แก่
0. มิติสมั ผัสด้ านรูป (Sight) ประกอบด้ วย สัญลักษณ์ตราสินค้ า รูปแบบหีบห่อ ลักษณะ
การบรรจุ สีสนั ขนาด เป็ นต้ น
9. มิติด้านรส (Taste) ประกอบด้ วย ความอร่อยถูกปาก ความสะอาด ความแตกต่าง เป็ น
ต้ น
5. มิติด้านกลิน่ (Smell) ประกอบด้ วย ความสดใหม่ กลิน่ ที่เป็ นธรรมชาติ เป็ นต้ น
5. มิติด้านเสียง (Sound) ประกอบด้ วย ความไพเราะของชื่อ ชื่อเสียงของตราสินค้ า การ
รับรู้ถึงกระแสพระราชดารัส การรับรู้จากสื่อ เป็ นต้ น
4. มิติด้านสัมผัส (Touch) ประกอบด้ วย ความรู้สกึ ต่อสินค้ า ความสะดวก ความแข็งแรง
ราคา เป็ นต้ น
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การศึกษาเรื่ องมิตสิ มั ผัสตราสินค้ านี ้นับว่าเป็ นแนวคิดใหม่ในการศึกษาเรื่ องตราสินค้ า
และกาลังเป็ นที่นิยมศึกษาในกลุม่ องค์การและกลุม่ นักวิชาการอย่างกว้ างขวาง เนื่องจากการสร้ าง
มิติสมั ผัสที่โดดเด่นให้ กบั ตราสินค้ า ย่อมก่อให้ เกิดการรับรู้และการจดจาตราสินค้ าได้ เป็ นอย่าง
มาก และผู้วิจยั ยังศึกษาเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อันได้ แก่ ทัศนคติที่มีตอ่ ตรา
สินค้ า (Brand attitude) ความพึงพอใจต่อตราสินค้ า (Brand satisfaction) ความผูกพันต่อตรา
สินค้ า (Brand commitment) และแนวโน้ มการซื ้อสินค้ า (Intention to buy) และผู้วิจยั ยังหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของ
ผู้บริโภคว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร

ปั ญหำนำวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่อการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
9. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอย
คา” หรื อไม่ อย่างไร
3. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” ของผู้บริโภคหรื อไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ของผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากร
ที่แตกต่างกัน
9. เพื่อศึกษาความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่
แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา” ของผู้บริโภค

สมมติฐำน
0. ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
แตกต่างกัน
9. ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
แตกต่างกัน
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5. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา”

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ในร้ าน “ดอยคา” สาขา
ต่างๆ ทังในเขตกรุ
้
งเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นเพียงสองจังหวัดที่มี
สาขาของร้ าน “ดอยคา” จานวนมากที่สดุ โดยในกรุงเทพมหานคร มีร้านดอยคาสาขาใหญ่จานวน
5 แห่ง ได้ แก่ สาขาตลาด อ.ต.ก. สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาดิโอลด์สยาม สาขาท่า
อากาศยานดอนเมือง และสาขาโกลด์มาร์ เก็ต ประชานิเวศน์ 1 ส่วนที่จงั หวัดเชียงใหม่ มีร้านดอย
คาสาขาใหญ่จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ สาขาสุเทพ (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สาขา
ศูนย์การค้ าเชียงอินทร์ พลาซ่า และสาขาท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่เหลือนันจะเป็
้
น
สาขาเล็กๆตามสวนสาธารณะ และวางจาหน่ายตามห้ างสรรพสินค้ าทัว่ ไป
2. เป็ นการศึกษาเฉพาะสินค้ าตรา “ดอยคา” ที่เป็ นสินค้ าทางการเกษตร และสินค้ าแปรรูป
เท่านัน้

นิยำมศัพท์
0. การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการตีความสิง่ ที่เห็น สิง่ ที่ได้ ยิน และสิ่งที่ร้ ูสกึ
ด้ วยประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อให้ ร้ ูวา่ คืออะไร (ชัยพร วิชชาวุธ0 9494: 188)
2. ตราสินค้ า (Brand) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ซงึ่ อาจเป็ นคาพูด ชื่อ สัญลักษณ์
หรื อเครื่ องหมาย หรื อหลายๆอย่างรวมกันก็ได้ ประโยชน์ของตราสินค้ า คือผู้ผลิตและคนกลาง
มักจะใช้ ตราสินค้ าเพื่อการจดจา และแยกแยะสินค้ าของตนจากคนอื่นๆ (ธงชัย สันติวงษ์ 0 9452:
84)
5. มิติสมั ผัสตราสินค้ า (Brand Sense Dimension) หมายถึง สัมผัสทัง้ 4 มิตขิ องตรา
สินค้ า อันประกอบด้ วย มิติด้านรูป มิตดิ ้ านรส มิติด้านกลิม่ มิตดิ ้ านเสียง และมิติด้านสัมผัส
5. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Loyalty) หมายถึง ผลจากการเรี ยนรู้ของผู้บริโภคว่า
ตราสินค้ าสามารถตอบสนองความต้ องการของตนได้ และเป็ นสิง่ ที่แสดงถึงทัศนคติในเชิงบวกต่อ
ตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึง่ ซึง่ ผลจากทัศนคติดงั กล่าว ก็คือการซื ้อตราสินค้ าเดิมอย่างต่อเนื่อง
นัน่ เอง (Assael, 1998)
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ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ ทราบถึงการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
9. ทาให้ ทราบถึงความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
5. เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” และผลผลิตทางการ
เกษตรประเภทอื่นๆ
5. เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจทาวิจยั เกี่ยวกับมิติสมั ผัสตราสินค้ า และความภักดีตอ่
ตราสินค้ าทางการเกษตรประเภทอื่นๆ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การรับรู้มิติสมั ผัสและความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง” ผู้วิจยั ได้ อาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อช่วยในการ
ดาเนินงานวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception)
2. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้ า (Brand concept)
3. แนวคิดเกี่ยวกับมิติสมั ผัสตราสินค้ า (Brand sense dimension)
4. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand loyalty)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception)
การรับรู้เป็ นกระบวนการการติดต่อสื่อสารที่สาคัญของมนุษย์ ซึง่ จะช่วยให้ สามารถเลือก
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ หรื อจัดระบบระเบียบรวบรวม “สาร” หรือ “ข้ อมูล” ไว้ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึง่ เพื่อการตีความหมาย การรู้จกั กัน และเข้ าใจลักษณะการรับรู้ของอีกฝ่ ายหนึง่ ทาให้
สามารถแสวงหาแนวทางที่จะสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันเป็ นการกลัน่ กรอง
ข่าวสารที่ได้ รับมาให้ มีความใกล้ เคียงกับความต้ องการของผู้สง่ สาร
ชัยพร วิชชาวุธ (2525: 188) กล่าวว่า “การรับรู้เป็ นกระบวนการตีความสิง่ ที่เห็น สิง่ ที่ได้
ยินและสิง่ ที่ร้ ูสกึ ด้ วยประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อให้ ร้ ูวา่ คืออะไร สิง่ ที่รับรู้มีทงเป็
ั ้ นวัตถุ มนุษย์ด้วยกัน
และความเป็ นไปภายในจิตใจของเราเอง เราจึงสามารถแบ่งการรับรู้ออกตามสิง่ ที่รับรู้ เป็ นการรับรู้
โลกทางวัตถุ การรับรู้โลกทางจิต และการรับรู้โลกทางสังคม
การรับรู้ (Perception) มักประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือผู้รับรู้ (Perceiver) สิง่ ที่
รับรู้ (Perceived object) และสถานการณ์ (Situation) ซึง่ คนโดยส่วนใหญ่จะมีการรับรู้และการ
ตีความหมายแตกต่างกันออกไปสืบเนื่องมาจากพื ้นฐานแรงจูงใจ (Motivation) ความคาดหวัง
(Expectation) ประสบการณ์สว่ นบุคคล (Personal experience) ส่งผลให้ เกิดกระบวนการการ
เลือกที่จะรับรู้ หรื อไม่รับรู้ด้วยกระบวนการเลือกสรรสิ่งที่รับรู้ (Selective perception) การรับรู้
อย่างเลือกสรรจะเป็ นไปโดยไม่ร้ ูตวั กับสิ่งที่ตงใจรั
ั ้ บรู้ (Consciously controlled) ในการเข้ าใจถึง
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พฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้ มีความสาคัญอยูท่ ี่กลไกภายในของผู้บริโภค ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ และเป็ นสาเหตุสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ กระตุ้นและปฏิกิริยาโต้ ตอบ โดย
กลไกที่สาคัญของผู้บริโภคคือ “การรับรู้” ของผู้บริโภค การศึกษาให้ เข้ าใจถึงกลไกของการรับรู้ของ
บุคคลจะมีการพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ (ธงชัย สันติวงศ์, 2540: 99-101)
1. การพิจารณากลไกในการรับรู้ หรื อการรับเข้ ามาทางประสาทสัมผัส (Sensation)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่จะสัมพันธ์ไปถึงการรับรู้และการเข้ าใจ
2. การพิจารณาวิธีการแปลงความหมายของข้ อมูลข่าวสารที่รับเข้ ามา และกระบวนการ
เปรี ยบเทียบโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ซึง่ หมายถึงกระบวนการในการเปรี ยบเทียบข้ อมูล
ข่าวสารที่ได้ รับเข้ ามา กับข้ อมูลข่าวสารที่เคยได้ รับในอดีต
3. การพิจารณาถึงอิทธิพลด้ านหนึง่ ที่มีผลต่อความเข้ าใจ คือปั จจัยเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น
(Stimulus factors) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของสิง่ กระตุ้น และความสัมพันธ์
ของสิ่งกระตุ้นต่อสิ่งที่มีอยูเ่ บื ้องหลัง
4. การพิจารณาอิทธิพลของปั จจัยอีกด้ านหนึง่ ที่มีผลต่อความเข้ าใจ คือปั จจัยส่วนตัว
บุคคล (Individual of personal factors) เช่น สิง่ จูงใจ ลักษณะท่าทาง และทัศนคติ หรื อจะเรียก
เป็ นอีกอย่างหนึ่งได้ วา่ อิทธิพลของตัวที่ทาหน้ าที่กาหนด (Functional influences) เนื่องจากปั จจัย
ส่วนบุคคลมีอทิ ธิพลในการทาหน้ าที่กาหนดความเข้ าใจให้ เป็ นไปทางหนึง่ ทางใดตามคุณลักษณะ
ของคนนันๆ
้
กระบวนการรับรู้ ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ (ธงชัย สันติวงศ์, 2540: 104)
1. การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) เป็ นกระบวนการแรกของการรับรู้ ผู้บริโภคจะ
เลือกดูสงิ่ ที่ตนสนใจ และสามารถตอบสนองความต้ องการของตน ซึง่ กระบวนการเลือกรับรู้ของ
ผู้บริโภคมี 2 ขันตอน
้
คือ
1.1. การเลือกเปิ ดรับ (Exposure) เกิดขึ ้นเมื่อประสาทสัมผัสต่างๆของผู้บริโภคได้ รับการ
กระตุ้นจากสิง่ เร้ า ผู้บริโภคจะเปิ ดรับต่อสิ่งเร้ าหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ความสนใจและความเกี่ยวพันต่อ
สิง่ เร้ าของผู้บริโภค
1.2. ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเลือกรับรู้ในสิง่ ที่ตนสนใจและสนอง
ความต้ องการของตนได้ หรืออย่างที่สดุ ก็เลือกสนใจในสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของตน
2. การเลือกประมวลข้ อมูล (Perceptual organization) เป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริโภคจัด
กลุม่ ข่าวสารจากแหล่งต่างๆจนเกิดภาพที่สมบูรณ์ โดยรวบรวมข้ อมูลต่างๆของสินค้ าไม่วา่ จะเป็ น
โฆษณา ระดับราคาของสินค้ า ช่องทางการจัดจาหน่าย บุคลิกลักษณะของตราสินค้ า และอื่นๆ จน
เกิดภาพรวมของสินค้ าในใจผู้บริโภค
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3. การเลือกตีความ (Perceptual interpretation) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการ
รับรู้ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริโภคทาความเข้ าใจว่าสิ่งเร้ าที่รับมาคืออะไร ในการตีความนัน้
ผู้บริโภคจะอาศัยข้ อมูลความรู้ และประสบการณ์ที่เก็บสะสมไว้ ในอดีตที่เกี่ยวข้ องในหน่วยเก็บ
ความทรงจามาใช้ เพื่อตีความออกมาว่าสิ่งที่รับรู้มานัน้ “ควรจะเป็ นอะไร” ความโน้ มเอียง หรื อ
ความมีอคติสว่ นบุคคล ก็มีสว่ นทาให้ ผ้ บู ริโภคตีความผิดเพี ้ยนไปไม่ตรงตามเจตนาของผู้สง่ สารก็
อาจเป็ นได้ โดยการตีความแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
3.1. การเลือกตีความโดยจัดประเภท (Categorization) ซึง่ ช่วยให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าใจข่าวสาร
ได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น และมีประสิทธิภาพ
3.2. การเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้ า 2 ตัว (Inference) อันเกิดจากประสบการณ์และการ
เรี ยนรู้ที่ผา่ นมา โดยอาศัยความเชื่อ หรื อประสบการณ์เดิมมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อลง
ความเห็น เช่น การเลือกตีความระหว่างราคาและคุณภาพ โดยผู้บริโภคมักจะตีความว่าสินค้ า
ราคาสูง มักจะมีคณ
ุ ภาพดี
สรุปถึงปั จจัยที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจเลือกรับรู้ไว้ 5 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพของกลไกทางประสาทสัมผัส (Acuity of sensory equipment) มนุษย์แต่
ละคนจะมีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปของอวัยวะสัมผัสทัง้ 5 ตามประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล และจะมีการชดเชยหรื อทดแทนของประสาทในกรณีที่อวัยวะทางประสาทสัมผัส
นันบกพร่
้
อง
2. ความใกล้ ชิดทางกายภาพระหว่างบุคคล กับสิ่งที่ถกู รับรู้ (Physical point of view)
ระยะทางการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง สิง่ ของ บุคคล เหตุการณ์ กับผู้เปิ ดรับสาร ส่งผลต่อการ
กลัน่ กรอง การเลือกสรรการรับรู้ ซึง่ สภาพแวดล้ อมในการกาหนดความสามารถรับรู้ การ
ตีความหมาย
3. สภาวะอารมณ์ความรู้สกึ ที่บคุ คลมีอยูใ่ นขณะเกิดการรับรู้
(Psycho-physical
condition) บุคคลจะมีการควบคุมความรู้สกึ อารมณ์ ผันแปรไปตามบุคลิกภาพ บางคนปล่อยให้
ความรู้สกึ อารมณ์ มีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจ มีผลต่อความแม่นยาในการรับรู้ ความตื่นตัว ความ
สนใจในประเด็น ซึง่ เป็ นตัวกาหนดในการตีความหมาย
4. ประสบการณ์ (Experience) บุคคลสนองตอบต่อสถานการณ์แต่ละอย่างจากแบบแผน
ประสบการณ์ในอดีตที่หล่อหลอมมา เหตุการณ์ชนิดเดียวกันมีการตีความหมายแตกต่างไปตาม
ประสบการณ์ภมู ิหลังของแต่ละบุคคล อันส่งผลต่อการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
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ประสบการณ์ภมู ิหลัง ประกอบด้ วย
4.1. บทบาททางสังคม (Social roles) ประกอบด้ วยบทบาททางเพศ และอาชีพที่ถกู
กาหนดขึ ้นโดยสังคม เป็ นปั จจัยที่ทาให้ การรับรู้ของบุคคลมองแตกต่างกันออกไป หรื อบทบาทที่ถกู
กาหนดไว้ ตายตัว จะนาไปสูก่ ารหล่อหลอมให้ มองโลกในทัศนะที่แคบ (Dogmatic or fixed ideas
about things) โดยขาดประสบการณ์วา่ คนอื่นจะมองอย่างไร
4.2. การปลูกฝั งทางวัฒนธรรม (Cultural instillation) การรับรู้ที่รับมาจากวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรมแต่ละที่เป็ นการมองโลกเฉพาะตัว ความรู้ ความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมมีผลในการหล่อหลอมการรับรู้ทงของตั
ั้
วเรา และบุคคลอื่น จะช่วยในการปรับเปลี่ยน
การรับรู้ให้ มีความใกล้ เคียงความเป็ นจริง และถูกอบรมสัง่ สอนให้ ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. ความต้ องการและสิง่ ประสงค์ที่ผ้ รู ับรู้มีอยู่ (Present needs and purposes) มนุษย์
สนใจที่จะรับรู้ตอ่ สิ่งตอบแทนที่จาเป็ น หรื อช่วยตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานจนถึงระดับสังคม
ในการยอมรับบุคคลอื่น โดยการคาดการณ์ลว่ งหน้ าถึงผลที่จะติดตามมาจากการตอบสนอง ซึง่
กาหนดลักษณะการตีความหมายของบุคคลจากการกระทา
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นี ้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผู้วิจยั ในการนามาใช้ เพื่อกาหนดตัวแปร
เกี่ยวกับการรับรู้วา่ ผู้บริโภคสามารถเกิดการรับรู้ได้ อย่างไร และยังเป็ นประโยชน์ในการช่วยออก
แบบสอบถามและอภิปรายผลอีกด้ วย

2. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้ า (Brand concept)
นับตังแต่
้ ยคุ เริ่มต้ นของการตลาด ตราสินค้ ามีความสาคัญตลอดมา ความมีชื่อเสียงของ
ตราสินค้ า ภาพลักษณ์ตราสินค้ าและการรับรู้ในตราสินค้ า ถือเป็ นความมัน่ คงและการลงทุนใน
ระยะยาว (Pelsmacker, Geuens and Bergh, 2001: 35) นอกจากนี ้ได้ มีการให้ นิยามของ ตรา
สินค้ า ไว้ มากมาย โดยมีดงั ต่อไปนี ้
Murphy (1992: 13) กล่าวว่า ตราสินค้ า หมายถึง ชื่อ คา เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ การ
ออกแบบ หรือส่วนประสมของสิ่งดังกล่าวโดยรวม เพื่อแสดงถึงสินค้ าหรื อบริการของผู้ขาย และ
เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้ าหรื อบริการของตนเองให้ แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน
Aaker (1996: 28) กล่าวว่า ตราสินค้ า หมายถึง การสร้ างความแตกต่างให้ กบั ชื่อหรื อ
สัญลักษณ์ ได้ แก่ โลโก้ เครื่ องหมายการค้ า หรื อ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนสินค้ าหรือ
บริการที่สามารถบ่งบอกความเป็ นสินค้ าหรื อบริการของผู้ขายที่แตกต่างจากคูแ่ ข่งขันรายอื่นได้
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Kotler (2000: 404) กล่าวว่า ตราสินค้ า หมายถึง ชื่อ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ การ
ออกแบบ หรือส่วนผสมของสิง่ เหล่านันที
้ ่เป็ นการระบุถึงสินค้ าหรื อบริการของผู้ขาย หรื อกลุม่ ผู้ขาย
เพื่อทาให้ สนิ ค้ าของตัวเองแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 84) กล่าวว่า ตราสินค้ า (Brand) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ซึง่ อาจเป็ นคาพูด ชื่อ สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมาย หรื อหลายๆอย่างรวมกันก็ได้ ประโยชน์ของตรา
สินค้ า คือผู้ผลิตและคนกลางมักจะใช้ ตราสินค้ าเพื่อการจดจา และแยกแยะสินค้ าของตนจากคน
อื่นๆ
แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้ า ประกอบด้ วยองค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ เอกลักษณ์ตราสินค้ า
(Brand Identity) ตาแหน่งตราสินค้ า (Brand positioning) บุคลิกภาพตราสินค้ า (Brand
personality) และภาพลักษณ์ตราสินค้ า (Brand image) หากเราทาให้ องค์ประกอบเหล่านี ้
สามารถบ่งบอกความเป็ นตราสินค้ าได้ ชดั เจนมากขึ ้นเท่าไร ยิ่งทาให้ ตราสินค้ านันมี
้ พลังที่สามารถ
โน้ มน้ าวและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ บู ริโภคได้ มากขึ ้นเท่านัน้ (Aaker, 1996: 69)
จากความหมายของตราสินค้ าดังกล่าวข้ างต้ น สามารถขยายความโดยสรุป ได้ ดงั ต่อไปนี ้
(Aaker, 1996: 74)
1. คุณลักษณะ (Attribute) คือ สิง่ ที่สามารถสัมผัส มองเห็นได้ จากรูปลักษณ์ภายนอกของ
ตราสินค้ า ได้ แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตัวสินค้ า โลโก้ ชื่อ โทนสี ป้ายฉลาก เป็ นต้ น
2. คุณประโยชน์ (Benefit) คือ ประโยชน์หลักที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ และมอบให้ กบั
ผู้บริโภค เช่น ระงับกลิน่ กาย หายปวดเมื่อย ได้ รับความรู้ เป็ นต้ น
3. คุณค่า (Value) คือ คุณค่าที่เกิดจากตราสินค้ า ทังนี
้ ้มักจะเกิดขึ ้นในความรู้สกึ มากกว่า
การได้ รับการสัมผัสกับตราสินค้ านันๆ
้ โดยตรง เช่น ความรู้สกึ มัน่ ใจเมื่อใส่เสื ้อผ้ าแบรนด์เนมไป
สัมภาษณ์งาน เป็ นต้ น
4. บุคลิกภาพ (Personality) คือ การรับรู้ถึงการมีบคุ ลิกภาพเช่นเดียวกันระหว่างผู้บริโภค
กับตราสินค้ า เช่น การนัง่ ดืม่ กาแฟที่ร้านสตาร์ บคั ส์ทาให้ ผ้ ูบริโภครู้สกึ ว่าเป็ นคนมีรสนิยมในการดื่ม
กาแฟ เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของตราสินค้ า
องค์ประกอบของตราสินค้ าแบ่งออกเป็ นชันต่
้ างๆ ได้ 3 ชัน้ ดังแสดงได้ ในแผนภาพที่ 1
ดังนี ้ (วิทวัส ชัยปาณี, 2548)
1. ชันนอก
้
(The tangible assets) เป็ นส่วนที่แสดงความเป็ นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
(Attribute) อันได้ แก่ รูปร่างหน้ าตาภายนอก กับคุณประโยชน์ (Benefit)
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2. ชันกลาง
้
(The intangible assets) ได้ แก่ ส่วนที่แสดงความรู้สกึ ผ่านผู้คนที่มีตอ่ ตรา
สินค้ านัน้ อันได้ แก่ คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพ (Personality)
3. ชันใน
้ (The essence or brand DNA) ได้ แก่ ส่วนที่ทาให้ ตราสินค้ ามีความแตกต่าง
จากคูแ่ ข่งขัน จนทาให้ ผ้ คู นตัดสินใจเลือกซื ้อตราสินค้ านี ้เป็ นประจา
Attribute
Value

Tangible
Assets
Intangible
Assets

Brand
DNA

Essence

Personality
Benefit

แผนภาพที่ 1 องค์ ประกอบของตราสินค้ า
เมื่อนาลักษณะของตราสินค้ า “ดอยคา” มาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบตรา
สินค้ าตามแผนภาพที่ 1 จะได้ แผนภาพองค์ประกอบตราสินค้ า “ดอยคา” ดังต่อไปนี ้

Tangible
Assets
Intangible
Assets
Essence

Attribute - หีบห่ อ ภาชนะบรรจุ ตรา และตัวสิ นค้ า
Value - ความภูมใิ จทีใ่ ช้ สินค้ าโครงการหลวง
Brand DNA – สิ นค้ าเกษตรเมืองหนาวของโครงการหลวง

Personality – สิ นค้ าเกษตรเมืองหนาว
Benefit – รสชาติและกลิน่ ที่สด สะอาด เป็ นธรรมชาติ มีประโยชน์

แผนภาพที่ 2 องค์ ประกอบของตราสินค้ า “ดอยคา”
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จากแผนภาพที่ 2 ผู้วิจยั ได้ นาองค์ประกอบของตราสินค้ า “ดอยคา” อันได้ แก่ คุณลักษณะ
คุณประโยชน์ คุณค่า และบุคลิกภาพ ไปทาการจาแนกเป็ นข้ อย่อยเพื่อช่วยในการสร้ างเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริโภค และยังเป็ นการสร้ างความเข้ าใจเบื ้องต้ นถึงองค์ประกอบชัน้
ต่างๆของตราสินค้ า “ดอยคา” อีกด้ วย

3. แนวคิดเกี่ยวกับมิตสิ ัมผัสตราสินค้ า (Brand Sense Dimension)
การสร้ างตราสินค้ าด้ วยกลยุทธ์สมั ผัสแห่งตราสินค้ านัน้ เป็ นกลยุทธ์ที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การสร้ างประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค้ าให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการรับรู้และประสบการณ์ ผูกพัน อยูก่ บั
ตราสินค้ าไปตลอดนานเท่านาน จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับตราสินค้ าหลายเรื่ องที่ผา่ นมา ก็ทาให้
ทราบได้ วา่ การใช้ มิติสมั ผัสทังห้
้ าในตราสินค้ า มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการสื่อสารตรา
สินค้ ารูปแบบอื่นๆ เช่น การศึกษาวิจยั เรื่อง ประสาทสัมผัสแห่งตราสินค้ า (Brand Sense) ของ
Millward Brown Global Research Institution (Lindstrom, 2005: 25) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการรับรู้
ทางด้ านประสาทสัมผัส และการเปรี ยบเทียบเชิงศาสนา กับการสร้ างตราสินค้ า โดยวิจยั กลุม่
ตัวอย่างที่เป็ นผู้บริโภคใน 13 ประเทศ พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับสิ่งที่มองเห็นหรื อ
รูปลักษณ์ภายนอกมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 58 รองลงมาได้ แก่ กลิน่ ซึง่ ผู้บริโภคให้ ความสาคัญร้ อยละ
45 ส่วนการสัมผัสนัน้ ผู้บริโภคให้ ความสาคัญน้ อยที่สดุ
วัตถุประสงค์ ของการสร้ างสัมผัสแห่ งตราสินค้ า
1.การสร้ างความผูกพันทางอารมณ์
การสร้ างตราสินค้ าที่เร้ าความรู้สกึ ทาให้ สามารถสร้ างพันธะสัญญาที่ผกู พันมากที่สดุ เท่าที่
เคยมีมา ทังนี
้ ้มีเป้าหมายก็คือ สร้ างความภักดีที่ยาวนาน การสร้ างความผูกพันในลักษณะนี ้แรง
ดึงดูดทางความรู้สกึ ต้ องมีสว่ นผสมที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1) ต้ องเป็ นลักษณะพิเศษของตราสินค้ า
2) ต้ องสร้ างให้ เป็ นนิสยั ประจาของผู้บริโภค
2.การจับคูก่ ารรับรู้และความเป็ นจริงอย่างเหมาะสม
ตราสินค้ าจานวนมาก ปล่อยให้ มีช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคและความเป็ นจริง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมาก ทังนี
้ ้ หลายธุรกิจพยามแก้ ไขจุดบกพร่องเหล่านี ้ให้ มีช่องว่างน้ อยที่สดุ
เช่น การฉีดกลิน่ ดอกไม้ สงั เคราะห์ในร้ านขายดอกไม้ เป็ นต้ น ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เป้าหมายก็
คือ ต้ องทาให้ ความเป็ นจริงสอดคล้ องกับการรับรู้ของผู้บริโภค
3.การสร้ างฐานความคิดสาหรับการสร้ างตราสินค้ าเพื่อให้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์มากขึ ้น
เมื่อตราสินค้ าขยายขอบเขตออกไป ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
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อาจจะลดลง เว้ นแต่วา่ จะมีการกาหนดกลยุทธ์ในการขยายตราสินค้ าอย่างรอบคอบ เนื่องจาก
ผู้บริโภคอาจโยงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เข้ าด้ วยกันอย่างไม่มีเหตุผล การสร้ างตราสินค้ าที่เร้ าความรู้สกึ
ทาให้ เกิดความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่ขยายเขตออกไป โดยใช้ จดุ สัมผัส
ทางความรู้สกึ ต่างๆ ที่มีอยูซ่ ้ากันในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทุกผลิตภัณฑ์
4.การสร้ างเครื่ องหมายการค้ า
ในปั จจุบนั สิง่ ที่ตราสินค้ าต่างๆ ต้ องเผชิญก็คอื ขีดความสามารถของตราสินค้ าที่จะ
ปกป้องเอกลักษณ์ของตนเองจากคูแ่ ข่ง ซึง่ การสร้ างตราสินค้ าที่เร้ าความรู้สกึ สามารถทาให้ เป็ น
เครื่ องหมายการค้ าได้ เกือบทุกแบบ ทังนี
้ ้ ส่วนประสมที่สามารถทาให้ เป็ นเครื่ องหมายการค้ าได้ นนั ้
เปรี ยบเสมือนอาภรณ์ของสินค้ า ซึง่ ได้ แก่ กลิ่น เสียง สัมผัส รสชาติ และมิตขิ องตราสินค้ านันๆ
้
การที่จะสร้ างตราสินค้ าให้ อยูใ่ นจิตใจของผู้บริโภคนัน้
องค์การผู้ผลิตสินค้ ามีความ
จาเป็ นต้ องสร้ างความโดดเด่นให้ กบั ตราสินค้ าของตนเองให้ ได้ ซึง่ ตราสินค้ าเหล่านี ้จะต้ องสามารถ
สร้ างประสบการณ์ทางอารมณ์และประสาทสัมผัสในทุกมิติ สินค้ าจานวนมากมีความพยายามใน
การทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการจดจาในตัวภาพที่เห็นเป็ นหลัก
ซึง่
ผู้บริโภครับรู้และรู้จกั สินค้ าจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านมิติสมั ผัสทางการเห็นในสื่อ
ต่างๆถึงร้ อยละ 83 นัน่ หมายถึงผู้บริโภครับรู้และจดจาสินค้ าผ่านทางมิตสิ มั ผัสอีก 4 มิติที่เหลืออีก
ร้ อยละ 17 ซึง่ ทาให้ แนวการคิดเกี่ยวกับการบริหารตราสินค้ า (Brand management) รูปแบบ
ใหม่ๆนัน้ ยังต้ องเพิ่มมิติสมั ผัสให้ ครบทัง้ 5 มิติ ไม่ใช่เน้ นมิติด้านการเห็นอย่างเดียว เพื่อทาให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้อย่างครบถ้ วนเต็มร้ อย
มนุษย์มีสมั ผัสอยู่ 5 มิติ (Sense) ในการรับรู้ ได้ แก่ มิติด้านรูป (Sight) มิติด้านรส (Taste)
มิติด้านกลิน่ (Smell) มิติด้านเสียง (Sound) และมิติด้านสัมผัส (Touch) ซึง่ โดยทัว่ ไป การรับรู้มิติ
สัมผัสทัง้ 5 มิติในตัวสินค้ าแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยูก่ บั ว่าสินค้ านันเป็
้ นสินค้ า
ประเภทใด ถ้ าหากเป็ นสินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์หรื อเครื่ องใช้ ผู้บริโภคจะรับรู้สมั ผัสในเรื่ องของมิติ
ด้ านรูป ส่วนอาหารนัน้ ผู้บริโภคจะรับรู้ในเรื่ องมิตขิ องรส และกลิ่น ถ้ าเป็ นน ้าหอมหรื อ
เครื่ องสาอางค์ ผู้บริโภคจะรับรู้มิติด้านกลิน่ เป็ นหลัก ส่วนมิติด้านเสียงนัน้ ผู้บริโภคมักจะรับรู้จาก
สินค้ าประเภทวิทยุ โทรทัศน์ เครื่ องเสียง และในส่วนของมิติด้านสัมผัสนัน้ ผู้บริโภคจะรับรู้และให้
ความสาคัญกับสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า เครื่ องนุง่ ห่ม เป็ นพิเศษ
ในปั จจุบนั องค์การผู้ผลิตสินค้ ามีความพยายามในการสร้ างตราสินค้ าของตนให้ แตกต่าง
และพยายามที่จะใส่มิติสมั ผัสทัง้ 5 มิติเข้ าไปในตราสินค้ าของตน เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคสามารถรับรู้ถึง
มิติสมั ผัสของตราสินค้ าได้ อย่างครบถ้ วน ซึง่ จะทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถจดจาตราสินค้ าได้ ดียงิ่ ขึ ้น
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ซึง่ การสร้ างสัมผัสแห่งตราสินค้ านี ้มีองค์ประกอบที่สาคัญอยูด่ ้ วยกัน 5 มิติ ซึง่ มีรายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 2 ดังต่อไปนี ้ (Lindstrom, 2005: 17)

Sight

Touch

Brand Sense Dimension

Taste

Smell

Sound

Smell

แผนภาพที่ 3 มิตสิ ัมผัสตราสินค้ าทัง้ 5 มิติ (Lindstrom, 2005: 18-29)
1. มิตดิ ้ านรูป (Sight)
มิติด้านรูป หมายถึง การมองเห็นด้ วยสัมผัสทางตา ซึง่ จัดว่าเป็ นสัมผัสที่คนส่วนใหญ่
เข้ าใจว่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้มากที่สดุ และมีอานาจชักจูงให้ อยูเ่ หนือทุกเหตุผล การมองเห็นภาพ
ต่างๆ ว่าเป็ นอย่างไรนันขึ
้ ้นอยูก่ บั สายตาของผู้ที่มองว่าจะมองให้ ภาพนันออกมาเป็
้
นเช่นไร มิติ
สัมผัสด้ านรูปของแบรนด์นนั ้ จะประกอบไปด้ วย การใช้ สี แสง การออกแบบตัวอักษร เครื่ องหมาย
ตรา สัญลักษณ์ รูปทรง พื ้นผิว และวัสดุของผลิตภัณฑ์
นักการตลาดส่วนใหญ่ ได้ ให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบในการมองเห็นเป็ นอย่างมาก
โดยใช้ เพื่อประกอบในการโฆษณา การออกแบบร้ านค้ า และการออกแบบหีบห่อ (Packaging) มี
คากล่าวในอดีตว่า “ภาพหนึง่ ภาพอาจมีความหมายเป็ นพันคาพูด” (A picture is worth a
thousand
words)
โดยองค์ประกอบในการมองเห็นเหล่านี ้บ่อยครัง้ ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของสินค้ า ซึง่ สามารถนามาใช้ สื่อสารผ่านขนาดของสินค้ า รูปแบบสินค้ า สีสนั และ
ความแตกต่างที่โดดเด่นจากสินค้ าของคูแ่ ข่ง (Solomon, 1996: 60)
ตราสินค้ าจานวนมากได้ สร้ างกลยุทธ์นี ้ออกมาในหลายรูปแบบด้ วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ดีไซน์ร้าน โลโก้ สนิ ค้ า และบริษัท การออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปร่างของสินค้ า สีสนั เป็ นต้ น โดยความ
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พยายามที่จะทาออกมาเป็ นภาพทังหมด
้
ล้ วนมีความหมาย และซึมซับได้ ทางการรับรู้ หากสินค้ า
และบริการนันๆ
้ วางกรอบไว้ อย่างชัดเจน เช่น สายการบินเอ็มมิเรสแอร์ ไลน์ (Emirates) ได้
ออกแบบผนังเพดานด้ านบนของเครื่ องบินให้ ผ้ โู ดยสารสามารถรับรู้ถึงสัมผัสของท้ องฟ้าได้ เมื่อถึง
เวลาให้ ผ้ โู ดยสารพักผ่อนพนักงานจะทาการปิ ดไฟ และผู้โดยสารจะสามารถมองเห็นเพดานเป็ น
ดาวระยิบระยับเรื องแสงเสมือนกับการนอนชมดวงดาวบนท้ องฟ้า นัน่ เอง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ชื่นชอบสีที่แตกต่างกัน
สร้ างสรรค์ให้ เกิดกลยุทธ์ทาง
การตลาดในหลายประเทศ เช่น ผู้หญิงชาวเม็กซิกนั จะชื่นชอบการทาลิปสติกและทาเล็บที่มีสีสรร
ฉูดฉาดมาก โดยบริษัทผลิตเครื่ องสาอางค์ได้ ค้นพบว่า ผู้หญิงเม็กซิกนั มากกว่า 26 ล้ านคนยินดี
จ่ายเงินเพื่อซื ้อยาทาเล็บราคาแพง นอกจากนี ้ผู้หญิงเม็กซิกนั ยังถูกสอนตังแต่
้ เด็กว่าให้ เจาะหู และ
ให้ ใส่รองเท้ าส้ นสูงที่มีสีสนั สดใส ความสวยงามอย่างเป็ นธรรมชาติในความรู้สกึ ของผู้หญิงกลุม่ นี ้
กลายเป็ นสิง่ ที่ล้าสมัย เลขานุการหญิงในเมืองเม็กซิโกซิตี ้ กล่าวว่า “ถ้ าคุณไม่แต่งหน้ า พวกผู้ชาย
จะคิดว่าคุณไม่สบายหรื อป่ วย” ในขณะที่ผ้ หู ญิงชาวอเมริกนั สมัยใหม่เชื่อว่าการใช้ เครื่ องสาอางค์
มากเกินไปเป็ นสิง่ ที่ทาให้ ดไู ม่เป็ นมืออาชีพและไม่นา่ ภูมิใจ และคิดว่าการใช้ สีใกล้ เคียงธรรมชาติ
น่าจะดูเหมาะสมกว่าในปั จจุบนั (Solomon, 1996: 62)
มิติสมั ผัสด้ านรูปผ่านการมองเห็นของมนุษย์นนั ้
เป็ นสิง่ ที่มีพลังมากที่สดุ ในบรรดามิติ
สัมผัสทังห้
้ าด้ าน ซึง่ เป็ นเรื่องที่นกั การตลาดและนักสร้ างตราสินค้ ามักจะให้ ความสาคัญมากที่สดุ
และเป็ นสิง่ ที่สมองของมนุษย์นนสามารถรั
ั้
บรู้ได้ เร็วที่สดุ เช่นกัน
ตราสินค้ า “ดอยคา” มีการสื่อสารผ่านมิติสมั ผัสด้ านรูปอยูไ่ ม่น้อย โดยมีการสร้ างตรา
สัญลักษณ์ (Logo) ที่สวยงาม และมีการออกแบบตัวอักษร “ดอยคา” เพื่อใช้ เป็ นตัวแทนของตรา
สัญลักษณ์ นอกจากนี ้ “ดอยคา” ยังได้ มีการใช้ ภาชนะบรรจุสนิ ค้ าที่ทนั สมัย และมีความแข็งแรง
ทนทาน หรื อแม้ แต่ตวั สินค้ าเองก็เน้ นความสดใหม่ตามธรรมชาติ ตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอักษรที่เป็ นตราสัญลักษณ์ ภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์ สินค้ า “ดอยคา”
2. มิตดิ ้ านรส (Taste)
มิติด้านรส หมายถึง การได้ ลิ ้มรสหรื อรับรู้รสด้ วยสัมผัสทางปาก คนแต่ละคนจะมีสมั ผัส
ในเรื่ องของรสชาติตา่ งกัน รสชาติของอาหารเป็ นส่วนหนึง่ ซึง่ เป็ นที่ต้องการของมนุษย์ เพราะ
สามารถสร้ างความสุขและความเพลิดเพลินให้ กบั ชีวิต
ดังนันมนุ
้ ษย์มีความต้ องการที่จะเสาะ
แสวงหาอาหารอร่อยมาบริโภค หากมนุษย์สญ
ู เสียการรับรสแล้ ว ก็จะมีความทุกข์อยูล่ กึ ๆ การรับรู้
รสจัดว่าเป็ นสัมผัสที่มีความอ่อนไหวที่สดุ ในประสาทสัมผัสทัง้ 5 มิติ มิติสมั ผัสด้ านรสของตรา
สินค้ านัน้ จะประกอบไปด้ วย รสชาติของอาหาร หรื อผลิตภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสได้ ด้วยลิ ้น
โดยทัว่ ไป เชื่อกันว่า เพศหญิงมีความไวต่อการรับรู้รสมากกว่าเพศชาย โดยมนุษย์มีปมรั
ุ่ บ
รสมากกว่า 10,000 ปุ่ ม ซึง่ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูท่ ี่ลิ ้น บางส่วนอยูด่ ้ านหลัง คอหอย และบน
เพดานปาก แต่ละบุคคลรับรู้รสแตกต่างกันออกไป เมื่อมีอายุมากขึ ้น ประสาทรับรู้รสก็จะ
เปลี่ยนไป และไวต่อความรู้สกึ น้ อยลง ทาให้ สามารถรับประทานอาหารที่เคยคิดว่ามีรสจัดได้
มากกว่าสมัยที่ยงั เป็ นเด็ก
ปุ่ มรับรสมี 4 ประเภท คือปุ่ มที่ไวต่อรสหวาน รสเค็ม รสเปรี ย้ ว และรสขม แต่ละประเภท
กระจุกตัวอยูต่ ามส่วนต่างๆของลิ ้น ทาให้ สว่ นต่างๆ ของลิ ้นรับรู้รสใดรสหนึง่ ได้ ดีกว่าส่วนอื่นๆ ส่วน
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ปลายสุดของลิ ้นรับรู้รสหวานได้ ดีที่สดุ ปุ่ มรับรสเปรี ย้ วอยูด่ ้ านข้ างของลิ ้น ปุ่ มรับรสขมอยูด่ ้ านหลัง
ของลิ ้น และปุ่ มรับรสเค็มกระจายอยูท่ วั่ ไป
การรับรู้รสชาติ เป็ นประสาทสัมผัสที่ตราสินค้ าส่วนใหญ่รวมไว้ ในตราสินค้ าได้ ยากที่สดุ
โดยส่วนใหญ่จะเกิดกับตราสินค้ าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม
แต่ธรุ กิจบางแห่งก็ใช้ ความ
พยายามในการที่จะสร้ างประสบการณ์ผา่ นสัมผัสด้ านรสชาติให้ กบั ตราสินค้ าในทางอ้ อม เช่น การ
จัดการส่งเสริมการขายของบัตรเติมเงินโทรศัพท์
โดยจะได้ รับส่วนลดเมื่อไปรับประทานอาหาร
อร่อยในร้ านค้ าที่ร่วมรายการ เป็ นต้ น
จากการที่ตราสินค้ า “ดอยคา” เน้ นในเรื่ องของผลผลิตทางการเกษตรและผักผลไม้ เมือง
หนาวเป็ นหลัก ดังนัน้ รสชาติของสินค้ า “ดอยคา” จึงโดดเด่นในเรื่ องของรสชาติของผักผลไม้ เมือง
หนาวที่เป็ นธรรมชาติ มีความสด สะอาด มีประโยชน์ ปราศจากสารเคมี และให้ ความรู้สกึ แตกต่าง
จากผลผลิตทางการเกษตรของไทยโดยทัว่ ไป
3. มิตดิ ้ านกลิน่ (Smell)
มิติด้านกลิน่ หมายถึง การได้ กลิน่ ด้ วยสัมผัสทางจมูก ซึง่ เป็ นมิติสมั ผัสที่มนุษย์ไม่สามารถ
ปิ ดรับได้ เนื่องจากมนุษย์ต้องหายใจ และในการหายใจทุกครัง้ ย่อมหมายถึงการได้ รับรู้ถึงกลิน่ ที่
แทรกเข้ ามาพร้ อมกับการหายใจของเราด้ วย กลิน่ เป็ นมิติสมั ผัสที่มนุษย์อาจไม่ได้ ให้ ความสาคัญ
มากนักในการซื ้อสินค้ าบางประเภท แต่ถ้าหากเป็ นสินค้ าประเภทอาหารแล้ ว กลิน่ ต้ องถือว่ามี
ความสาคัญมากไม่น้อยไปกว่ารูปและรสชาติเลยทีเดียว
มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ของตราสินค้ า
ประกอบไปด้ วย กลิน่ ของบรรยากาศ และกลิน่ ของผลิตภัณฑ์
กลิน่ สามารถสร้ างอารมณ์ และสามารถย้ อนคืนความทรงจาเก่าๆ หรือช่วยคลายเครี ยดได้
มันยังสามารถช่วยให้ เกิดการตอบสนองจากประสบการณ์ของผู้ได้ รับกลิน่ นักการตลาดคนหนึง่
กล่าวว่า ทาไมกลิน่ ของแป้งเด็กถึงถูกใช้ ในแป้งเด็กเป็ นส่วนใหญ่ นัน่ เป็ นเพราะมันเป็ นกลิ่นที่ให้
ความรู้สกึ สบาย อบอุน่ และมีประโยชน์ ความชื่นชอบในกลิน่ ของผู้บริโภคทาให้ เกิดการผลิตใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในประเทศอเมริกาเพียงประเทศเดียว ผู้บริโภคใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อน ้าหอม
ผู้หญิงมากกว่า 3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี ้มีการแข่งขันสูง และ
สามารถทาเงินได้ อย่างมหาศาล ผู้ผลิตจาเป็ นต้ องรังสรรค์กลิน่ ใหม่ๆเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคมีทางเลือก
มากขึ ้น ในขณะที่น ้าหอมกลิน่ ดังเดิ
้ มอย่างกลิน่ มะลิ หรือกลิน่ กุหลาบก็ยงั คงเป็ นที่นิยมอยูไ่ ม่เสื่อม
คลาย (Solomon, 1996: 63)
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สินค้ ากลุม่ อาหารจะได้ เปรียบมากกับการสร้ างความต่างด้ านกลิน่ ให้ "ติดจมูก" ถึงขัน้
ผู้บริโภคแยกแยะได้ ออกในทันทีที่รับรู้ อาทิ สตาร์ บคั ส์ (Starbuck) ซึง่ ใช้ กลิน่ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์
ของการย ้าตราสินค้ า และเชิญชวนผู้บริโภค หรื อในกรณีของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ส
(Singapore Airlines) ที่ใช้ กลิน่ เข้ ามาเป็ นองค์ประกอบของตราสินค้ าโดยทุกครัง้ ที่ผ้ โู ดยสารเข้ าที่
นัง่ เรี ยบร้ อย พนักงานจะทาการคลี่ผ้าออกเพื่อให้ กลิน่ หอมที่จดั เตรี ยมไว้ ฟ้ งกระจายบริ
ุ
เวณรอบตัว
ผู้โดยสาร
โดยทัว่ ไป กลิน่ เป็ นมิติสมั ผัสที่สร้ างให้ เกิดการจดจาได้ คอ่ นข้ างยากในตราสินค้ า แต่ถ้า
หากสร้ างกลิน่ ให้ ผ้ บู ริโภคสามารถจดจาได้ แล้ วนัน้ ก็ยอ่ มจะทาให้ ตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั
นิยม
ชมชอบ และเกิดการซื ้อซ ้าในที่สดุ ตราผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าประเภทอาหารต่างก็ให้
ความสาคัญกับกลิน่ ค่อนข้ างมาก เนื่องจากกลิน่ จะช่วยดึงดูดความสนใจให้ กบั ลูกค้ า ลูกค้ าส่วน
ใหญ่จดจากลิน่ ของมิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) หรื อไก่ทอดเคเอฟซี (KFC) ได้ เป็ นอย่างดี และ
อาจอยากรับประทานเมื่อถูกกระตุ้นจากการได้ กลิน่ ในขณะเดินผ่านร้ าน สาหรับผลิตภัณฑ์สนิ ค้ า
“ดอยคา” ทุกประเภทนัน้ ก็มีกลิน่ ในตัวเอง ทังสิ
้ นค้ าประเภทผัก ผลไม้ ดอกไม้ หรื อแม้ แต่
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กลิน่ ของสินค้ า “ดอยคา” อาจไม่โดดเด่นมากนัก เนื่องจาก
สินค้ า “ดอยคา” พยายามคงคุณภาพสินค้ าให้ ได้ ใกล้ เคียงกับธรรมชาติมากที่สดุ
4. มิติด้านเสียง (Sound)
มิติด้านเสียง หมายถึง การได้ ยินด้ วยสัมผัสทางหู ซึง่ เป็ นมิติที่มีการนามาใช้ ใน
กระบวนการสร้ างตราสินค้ าในปั จจุบนั มากเป็ นอันดับที่สอง รองจากมิติด้านรูป (Lindstrom, 2005
อ้ างถึงใน หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์, 2549; 43) เสียงเกิดจากการเคลื่อนไหวหรื อการสัน่ สะเทือน
หรื อการกระทบกันของวัตถุ เช่นการสัน่ สะเทือนของกลอง เสียงมีความสาคัญไม่แพ้ รูปเนื่องจาก
การออกเสียงทาให้ ร้ ูจกั ภาษา กระตุ้นให้ เกิดความคิด และทาให้ มีการวิสาสะทางปั ญญาร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม ถึงแม้ วา่ มนุษย์จะมีพฒ
ั นาการในการสร้ างเสียงโดยใช้ เทคโนโลยีและเครื่ องมือต่างๆ
มาเป็ นเวลานาน แต่การใช้ มิติสมั ผัสด้ านเสียงก็ยงั ไม่สมบูรณ์ หรื อเทียบเท่ามิติสมั ผัสด้ านรูปของ
ผลิตภัณฑ์
การได้ ยินนันสั
้ มพันธ์กบั พื ้นอารมณ์ เสียงจึงเป็ นสิง่ ที่สร้ างความรู้สกึ และอารมณ์ได้ ถ้ า
หากชมภาพยนตร์ โดยไม่มีเสียงประกอบ ย่อมไม่กระทบกับความรู้สกึ และอารมณ์ได้ เหมือนกับที่
ได้ ชมทังภาพยนตร์
้
ที่มีทงภาพและเสี
ั้
ยงประกอบ
มิติสมั ผัสด้ านเสียงของตราสินค้ านัน้
ประกอบด้ วย เสียงจากผลิตภัณฑ์ เพลง คาพูด การได้ รับความรู้สกึ ทางเสียง รวมถึงการรับรู้ผา่ น
เสียงจากสื่อต่างๆ
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ในปั จจุบนั
กระบวนการในการสร้ างตราสินค้ าได้ ใช้ มิติสมั ผัสด้ านเสียงมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์เป็ นจานวนมาก ถึงแม้ วา่ มิตสิ มั ผัสด้ านเสียงจะไม่มีความโดดเด่นเท่ามิตสิ มั ผัสด้ านรูปก็
ตาม แต่การสร้ างตราสินค้ าสามารถใช้ เสียงที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน มีความคมชัด มีความดัง
หรื อความสัน่ ไหวที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึง่ สามารถสร้ างความแตกต่างให้ กบั ตราสินค้ าได้
การใช้ เสียงในการสร้ างตราสินค้ ามีความสาคัญใกล้ เคียงกับการการมองเห็น ดังเราจะ
เห็นได้ วา่ เทคโนโลยีด้านเสียงได้ พฒ
ั นาขึ ้นอย่างมากในตราสินค้ าบางประเภท เช่น การพัฒนา
เสียงเรี ยกเข้ าของโทรศัพท์มือถือ
จากเสียงริงโทนแบบเก่าสูเ่ สียงเรี ยกเข้ าแบบโพลิโฟนิก
(Polyphonic) และเสียงเรี ยกเสมือนจริง (True Tone) เป็ นต้ น ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนคือ เสียง
เปิ ดและปิ ดเครื่ องของอินเทล ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ถึงแม้ วา่ ไม่ต้องเห็นโลโก้ หรื อภาพใด ๆ แต่เมื่อ
ได้ ยินเสียงนี ้ก็ร้ ูได้ ทนั ทีวา่ เป็ นอินเทล เป็ นต้ น
อาจกล่าวได้ วา่ สินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ตวั ของสินค้ าเองแทบ
จะไม่เกี่ยวข้ องกับเสียงเลย ดังนันการรั
้
บรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงของตราสินค้ า “ดอยคา” ส่วนใหญ่มา
จากการได้ ยินตราสินค้ าจากสื่อต่างๆ มากกว่าที่จะได้ ยินจากตัวสินค้ าเอง จะมีก็เพียงแต่ชื่อของ
สินค้ า “ดอยคา” ซึง่ เป็ นมิตสิ มั ผัสด้ านเสียงที่เกี่ยวข้ องกับตราสินค้ าโดยตรง นอกนันมั
้ กจะเป็ นมิติ
สัมผัสด้ านเสียงที่เกิดจากการกล่าวถึงโดยสื่อเป็ นหลัก และมิติสมั ผัสด้ านเสียงที่อาจเรี ยกว่าเป็ น
หัวใจหลักของตัวสินค้ าเอง นัน่ ก็คือการที่ชื่อ “ดอยคา” เป็ นชื่อที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคราลึกถึงโครงการ
หลวงซึง่ เป็ นโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชนัน่ เอง
5. มิตดิ ้ านสัมผัส (Touch)
มิติด้านสัมผัส หมายถึง การจับต้ องและสามารถรับรู้จากผิวหนัง การสัมผัสเป็ นเครื่องมือ
ที่สามารถสร้ างการรับรู้ให้ กบั ผู้ที่ตาบอดได้ เป็ นอย่างดี ผิวหนังเป็ นอวัยวะที่ใหญ่ที่สดุ ของร่างกาย
และบนผิวหนังมีเส้ นประสาทที่เชื่อมโยงไปยังสมองส่วนหน้ าเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ มนุษย์จงึ มี
ปฏิกิริยาโต้ ตอบทันทีเมื่อสัมผัสกับความเย็น ความร้ อน ความเจ็บปวดต่างๆ มีการประมาณว่า
มนุษย์มีเซลล์รับความรู้สกึ 50 เซลล์ตอ่ 100 ตารางมิลลิเมตร และแต่ละเซลล์ก็บรรจุเซลล์รับ
ความรู้สกึ ขนาดเล็กจานวนกว่า 64,000 เซลล์ เมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ ้น จานวนเซลล์เหล่านี ้จะ
ลดลง อย่างไรก็ตาม ความต้ องการที่จะสัมผัสของมนุษย์ไม่ได้ ลดลงเลย เนื่องจากสัญชาติญาณ
ของมนุษย์ที่มกั ต้ องการสัมผัสเพื่อตรวจสอบว่าวัตถุมีอนั ตรายหรื อไม่
คาว่าสัมผัส หรื อ “Touch” ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้ หมายความถึงการสัมผัสทางร่างกาย
อย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงการติดต่อ หรื อความรู้สกึ ถึงความห่วงใยและความเอาใจใส่ตอ่ ผู้ใดผู้หนึง่
เช่น Stay in touch หรื อเมื่อชมภาพยนตร์ ที่สร้ างอารมณ์ร่วมจนผู้ชมเกิดความซาบซึ ้งจนกลัน้
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น ้าตาไว้ ไม่อยู่ ภาษาอังกฤษจะใช้ คาว่า the movie is really touched ซึง่ หมายถึงภาพยนตร์ เรื่ อง
นันซาบซื
้
้งกินใจมาก มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสของตราสินค้ าประกอบด้ วย การได้ จบั ต้ อง หรื อการได้
สัมผัส หรื อเข้ าถึงอารมณ์ของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
รวมถึงการที่ผลิตภัณฑ์นนสามารถสร้
ั้
างอารมณ์
ให้ แก่ผ้ บู ริโภคได้ อย่างไรเช่นกัน
การสัมผัสเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความรู้สกึ ผ่านทางผิวหนัง โดยการสัมผัส จับต้ อง กับ
สิง่ ต่างๆของตราสินค้ า ซึง่ สัมผัสที่ดียอ่ มสร้ างความรู้สกึ และการจดจาที่ดีให้ แก่ผ้ บู ริโภค เช่น น ้ายา
ปรับผ้ านุ่มนอกจากพยายามนาเสนอความหอมของกลิน่ แล้ ว ยังนาเสนอการสัมผัสที่ออ่ นโยนจาก
การใช้ น ้ายาปรับผ้ านุ่มด้ วยเช่นกัน
อาจกล่าวได้ วา่ สินค้ า “ดอยคา” มีมิติสมั ผัสด้ านสัมผัสอยูห่ ลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นการ
สัมผัสที่สามารถรู้สกึ ได้ จากการจับต้ องตัวสินค้ าเอง ความรู้สกึ เกี่ยวกับตัวสินค้ า ไปจนถึงสัมผัสที่
ทาให้ ผ้ บู ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากตัวสินค้ า อีกด้ วย
แนวคิดเรื่ องมิตสิ มั ผัสตราสินค้ านี ้ เป็ นแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ในการสร้ างตัวแปรและ
สร้ างแบบสอบถามในการวิจยั เพื่อทราบถึงการรับรู้มิติสมั ผัสของตราสินค้ า “ดอยคา” ทัง้ 5 มิติ
ของผู้บริโภค

4.แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Loyalty)
ในการศึกษาถึงความภักดีตอ่ ตราสินค้ านัน้ ผู้วิจยั จาเป็ นที่จะต้ องเข้ าใจความหมายและ
ความสาคัญในการสร้ างตราสินค้ าก่อน เพื่อนาไปสูก่ ระบวนการที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความภักดีตอ่
สินค้ าต่อไป สินค้ า (Product) นัน้ เป็ นสิง่ ที่ถกู ผลิตขึ ้นโดยผู้ผลิตสินค้ า ในขณะที่ตราสินค้ า
(Brand) เป็ นสิง่ ที่นกั การตลาดสร้ างขึ ้น เพื่อสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ กบั สินค้ า และทาให้
ผู้บริโภคสามารถจดจาได้ ถึงชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ หรื อความแตกต่างกันในด้ าน
คุณประโยชน์ หรื อข้ อดีที่ผ้ บู ริโภคจะพึงได้ รับจากการใช้ สนิ ค้ าอย่างไร ซึง่ ตราสินค้ าอาจเป็ นสิง่ ที่
ผู้บริโภครู้จกั และคุ้นเคยมานาน โดยวัตถุประสงค์ของการทาตราสินค้ า ก็เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ตอ่
สินค้ า (Brand Image) นัน่ เอง (O’Malley, 1991: 107-108)
นอกจากนี ้ การจะสร้ างตราสินค้ าให้ แข็งแกร่งนัน้ นักการตลาดจะต้ องสร้ างประสบการณ์
การบริโภคสินค้ าของผู้บริโภคให้ เป็ นไปในทางบวกให้ ได้ เสียก่อน กล่าวคือ สินค้ าจะต้ องมีคณ
ุ ภาพ
ด้ วยตัวของมันเอง (Tangible values) ซึง่ ถือว่าเป็ นแกนหลักในการสร้ างตราสินค้ าให้ ประสบ
ความสาเร็จได้ อย่างแท้ จริง จากนัน้ จึงใช้ การสื่อสารทางการตลาดเข้ ามาสนับสนุนเพื่อสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดี (Intangible values) ทังนี
้ ้ การสื่อสารทางการตลาดอาจเป็ นในลักษณะการสร้ าง
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ความรู้สกึ ต่อตราสินค้ า อันจะนาไปสูค่ วามน่าเชื่อถือ การซื ้อซ ้า และความภักดีตอ่ ตราสินค้ าใน
ที่สดุ โดยคุณค่าของตราสินค้ านันจะต้
้ องเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (Specific values) ที่ผ้ บู ริโภครู้สกึ
ว่ามีเฉพาะในตราสินค้ านี ้เท่านัน้ หรื อทาให้ ผ้ บู ริโภคแยกความแตกต่างระหว่างสินค้ าบริษัทจาก
คูแ่ ข่งได้ ดังนัน้ Randall (2000: 45-46) ได้ กล่าวสรุปถึงเกณฑ์ที่ผ้ บู ริโภคใช้ ตดั สินใจเลือกตรา
สินค้ าไว้ ดงั นี ้
1. ผู้บริโภคจะมีการรับรู้ในตราสินค้ าที่เป็ นภาพรวม มากกว่าที่จะแยกแบ่งทีละส่วน
(People perceive the brand as a whole: Gestalt)
2. ข้ อมูลที่ผ้ บู ริโภคได้ รับมานันจะถู
้ กกลัน่ กรองมาจากประสบการณ์ ความเชื่อ และ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล (Perception is selective)
3. การรับรู้ของผู้บริโภคเป็ นสิ่งที่มาจากทังประสบการณ์
้
โดยตรงจากการใช้ ตราสินค้ า และ
จากการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ (Consumers’ perception is the reality)
4. กระบวนการในการเลือกตราสินค้ าอาจไม่ได้ มาจากความตังใจซื
้ ้อในขณะนัน้ ซึง่ จะพบ
ในกรณีที่ผ้ บู ริโภคลืมข้ อมูลที่จะใช้ ประกอบการตัดสินใจ (Processes may not be conscious)
5. ผู้บริโภคจะสามารถจดจาถึงลักษณะเด่นหรื อข้ อมูลสินค้ าในแต่ละครัง้ ได้ ไม่เกิน 7 อย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า ผู้บริโภคจะสามารถจดจาลักษณะหรื อข้ อดี
ของสินค้ าได้ น้อยกว่า 7 อย่าง (The magical number seven, plus or minus two)
6. ตราสินค้ าจะต้ องมีบคุ ลิกภาพเฉพาะที่โดดเด่น ผู้บริโภคจะสามารถนึกถึงตราสินค้ าที่
เขารู้จกั ได้ จากบุคลิกภาพที่มีเอกลักษณ์เท่านัน้ (The brand has a personality)
จากทังหมดที
้
่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ น Solomon (1996: 290) ได้ กล่าวสรุปถึงการตัดสินใจ
ซื ้อของผู้บริโภคที่มาจากตราสินค้ าว่า คุณค่าของตราสินค้ าที่ผ้ บู ริโภครับรู้จากประสบการณ์การ
บริโภคด้ วยตนเอง และคุณค่าที่เกิดจากผู้บริโภคเปิ ดรับข้ อมูลปั จจัยทางการตลาดที่สามารถสร้ าง
คุณค่าตราสินค้ า สามารถนาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อซ ้าได้ หากผู้บริโภคพบว่าตราสินค้ านันสร้
้ างความ
พึงพอใจทังทางด้
้
านการใช้ งานและสร้ างคุณค่าทางจิตใจ โดยการซื ้อดังกล่าวสามารถพัฒนาไปสู่
การตัดสินใจซื ้อในแบบที่ผ้ บู ริโภคเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าต่อไปในที่สดุ
คานิยาม และคุณลักษณะของความภักดีต่อตราสินค้ า
Jacoby และ Chestnut (1978: 2) ได้ ให้ คานิยามของความภักดีตอ่ ตราสินค้ าว่า คือ
รูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมการซื ้อซ ้าของผู้บริโภค ซึง่ จะมีผลต่อการสร้ าง รักษา และป้องกันส่วน
แบ่งทางการตลาดของตราสินค้ า เพื่อให้ ตราสินค้ าสามารถทากาไรได้ ในระยะยาว
นอกจากนันเขายั
้
งได้ กล่าวอีกว่า ความภักดีในตราสินค้ าเป็ นเรื่ องของการพิจารณาถึง
รูปแบบการซื ้อสินค้ าในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ที่จะทาให้ ทราบถึงรูปแบบการซื ้อสินค้ าที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
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อนาคตได้ เป็ นการอธิบายถึงสถานการณ์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่ จะต้ องมีการเกิดพฤติกรรม
การซื ้อขึ ้นอย่างน้ อย 2 ครัง้ ในช่วงเวลานัน้ (Jacoby and Chestnut, 1978: 3)
ส่วน Chaudhuri (1999: 136-146) ได้ กล่าวว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า เป็ นความชอบ
มากกว่า (Preference) ของผู้บริโภคในการที่จะซื ้อตราสินค้ าหนึง่ เดียวในประเภทของสินค้ านันๆ
้
เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นจากการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้ าของผู้บริโภค
จากคานิยามของความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภคที่ได้ แสดงไว้ ในข้ างต้ นนัน้
ทาให้
สามารถบอกถึงคุณลักษณะที่สาคัญของความภักดีตอ่ ตราสินค้ าได้ โดย Jacoby และ Chestnut
(1978: 81) ได้ กล่าวว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันมี
้ คณ
ุ ลักษณะที่สาคัญที่สามารถแยกออกเป็ น
กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ 2 ส่วน คือ คุณลักษณะในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral) หรื อลักษณะของการ
ตอบสนองพฤติกรรมในรูปแบบของการซื ้อซ ้าในตราสินค้ า (Repurchase) ตราใดตราหนึง่ หรื อ
มากกว่าหนึง่ ตราก็ได้
อีกส่วนหนึ่งเป็ น คุณลักษณะในส่วนของทัศนคติ (Attitude) ซึง่ เป็ นคุณลักษณะทางด้ าน
จิตวิทยา กล่าวคือ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าจะเกิดขึ ้นจากกระบวนการทางจิตวิทยา เป็ นเรื่ องของ
การประเมินและการตัดสินใจ
ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการพัฒนาระดับความผูกพันกับตรา
สินค้ าขึ ้นเป็ นความภักดีในที่สดุ
และเมื่อผู้บริโภคเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าแล้ วก็จะทาให้
ผู้บริ โภคมองตราสินค้ าในแง่ดี มองข้ ามส่วนเสียของตราสินค้ าไป เป็ นลักษณะของการลาเอียง
เข้ าข้ างตราสินค้ าที่ตนเองมีความภักดีอยู่
“Brand loyal behavior is defined as the overt act of selective
repeat purchasing based on evaluative psychological decision
processes, while brand loyal attitudes are the underlying predispositions
to behave in such a selective fashion” (Jacoby and Chestnut, 1978: 19)
อย่างไรก็ตาม หากมองโดยรวมแล้ ว ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าก็จะมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญอีก
2 ประการ กล่าวคือ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันจะเป็
้
นเรื่ องของการแสดงออกทังในด้
้ านพฤติกรรม
และทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้ าตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ และอีกคุณลักษณะหนึง่ คือ เป็ นสิง่ ที่เกิด
ขึ ้นกับหน่วยของการตัดสินใจ คือจะต้ องดูที่พฤติกรรม หรื อทัศนคติของผู้ที่ตดั สินใจซื ้อ ไม่ใช่ดทู ี่
ผู้ใช้ หรื อผู้ที่ซื ้อตราสินค้ านันๆ
้ เพราะบางครัง้ ผู้ที่ใช้ หรือซื ้อไม่ใช่ผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่ในการตัดสินใจอาจใช้
หรื อซื ้อตราสินค้ านันเป็
้ นประจาเนื่องจากบุคคลอื่นสัง่ ให้ ซื ้อ หรื อซื ้อมาให้ ใช้ ก็ได้ นอกจากนันแล้
้ ว
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ายังอาจเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลคนเดียว (Individual) หรื ออาจเกิดขึ ้นกับ
กลุม่ บุคคลก็ได้
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รูปแบบของความภักดีต่อตราสินค้ า (Type of Brand Loyalty)
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภคนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ ในหลากหลายรูปแบบ
โดย
Brown (อ้ างถึงใน Jacoby & Chestnut, 1978: 12) ได้ ทาการแบ่งรูปแบบหรื อประเภทของความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยพิจารณาจากลาดับของการซื ้อตราสินค้ า ออกเป็ น 4 รูปแบบ ดังนี ้
1. รูปแบบความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเพียงตราเดียว ซึง่ จะเป็ นลักษณะของการเกิดการซื ้อซ ้า
ในตราสินค้ าเพียงตราเดียวตลอด (Exclusive Purchase) จะไม่มีการเบี่ยงเบนไปซื ้อตราสินค้ า
อื่นๆ เลย
2. รูปแบบความภักดีแบบแบ่งแยก (Divide Loyalty) ซึง่ เป็ นการซื ้อซ ้าสลับกันระหว่างตรา
สินค้ า 2 ตรา
3. รูปแบบความภักดีที่ไม่มนั่ คง (Unstable Loyalty) โดยจะเป็ นการซื ้อตราสินค้ าหนึง่ ๆ
อย่างสม่าเสมอและหลังจากนันก็
้ จะเปลีย่ นไปซื ้ออีกตราหนึง่
4. รูปแบบของการซื ้อแบบไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ซื ้อไม่เรี ยงกัน ซื ้อไปเรื่ อยๆ เปลี่ยนไป
เรื่ อยๆ ซ ้าบ้ างไม่ซ ้าบ้ าง
การสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ า (Building Brand Loyalty)
ในการสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Aaker (1991: 50) ได้ เสนอหลักสาคัญที่นกั การตลาด
ควรปฏิบตั ิไว้ หลายประการ ดังปรากฎในแผนภาพที่ 4 ดังนี ้
1. หลักการปฏิบตั ิกบั ผู้บริโภคอย่างถูกต้ อง (Treat the consumer right) หมายถึง การ
นาเสนอในสิง่ ที่เขาต้ องการหรื อคาดหวัง ปฏิบตั ิกบั เขาในแบบที่เขาต้ องการ และทาด้ วยความให้
เกียรติ
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการตอบสนองที่ดีตอ่ ตราสินค้ า
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทางของ
Reichheld (1996: 302-303) ที่กล่าวว่าในการสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ควรจะเริ่มต้ นด้ วย
การหากลุม่ ผู้บริโภคที่ถกู ต้ อง หาคนที่มีความต้ องการในตราสินค้ านัน้ และศึกษาถึงความต้ องการ
ของลูกค้ า เพื่อนามาสร้ างสรรค์ให้ ตราสินค้ าสามารถตอบสนองความต้ องการของเขาได้
2. หลักการสร้ างความใกล้ ชิด และความคุ้นเคยกับผู้บริโภค (Stay close to the
customer) โดยการหาโอกาสออกมาพูดคุยหรื อสร้ างการติดต่อกับผู้บริโภคให้ มากที่สดุ เพื่อให้ ร้ ูสกึ
ว่าบริษัทเจ้ าของตราสินค้ าให้ ความสนใจ รวมทังบริ
้ ษัทยังต้ องรู้จกั แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
ด้ วย
3. หลักของการวัดและการจัดการในส่วนของความพึงพอใจของผู้บริโภค (Measure and
manage customer satisfaction) เพื่อให้ สามารถเข้ าใจถึงความรู้สกึ ของลูกค้ าและสามารถนามา
ปรับปรุงตราสินค้ าให้ ดีขึ ้นได้ ซึง่ ในการสารวจความพึงพอใจนี ้ ควรจะต้ องทาให้ ทนั ต่อเหตุการณ์
(Timely) และไวต่อความรู้สกึ (Sensitive) และสามารถเข้ าใจได้ ง่าย (Comprehensive)
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4. หลักของการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในต้ นทุน (Create switching costs) ด้ วยการสร้ าง
ภาพลักษณ์ การแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ า การนาเสนอในสิง่ ที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาให้ กบั เขา
ได้ มากขึ ้น เพื่อให้ เขารู้สกึ คุ้มค่ากับเงินที่ได้ เสียไป เช่น การที่บริษัท ฟริโต เลย์ (Frito Lay) ได้ จดั ให้
มีทีมงานออกไปให้ คาแนะนาในเรื่ องของการจัดวางสินค้ า
ให้ กบั ร้ านค้ าปลีกที่สงั่ ซื ้อสินค้ าของ
บริษัท เพื่อให้ การขายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในขณะที่บริษัทอื่นๆ อาจไม่ได้ ทา นอกจากนันยั
้ ง
สามารถทาได้ ในรู ปของการให้ รางวัลตอบแทนสาหรับความภักดีของลูกค้ า เช่น การสะสมไมล์บนิ
สาหรับผู้ใช้ บริการสายการบิน ซึง่ เมื่อใช้ บริการครบระยะทางที่กาหนด ก็จะมีการให้ รางวัลเป็ นตัว๋
เครื่ องบินฟรี เป็ นต้ น
5. หลักการให้ สงิ่ เพิม่ เติมเป็ นการพิเศษ (Provide extras) เป็ นการให้ บริการพิเศษ หรือ
นาเสนอในสิง่ ที่ไม่คาดหวังเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และเกิดความ
กระตือรื อร้ นในการซื ้อมากขึ ้น เช่น การที่ห้างสรรพสินค้ า อาจจัดให้ มีผ้ ทู าหน้ าที่ให้ คาแนะนาสินค้ า
เครื่ องแต่งกาย โดยผู้บริโภคสามารถเข้ าไปบอกถึงงบประมาณและโอกาสที่จะใส่ไป และผู้ที่ทา
หน้ าที่นนก็
ั ้ จะให้ คาแนะนาว่าบุคลิกของผู้บริโภคแบบนัน้ ควรจะใส่ชดุ อย่างไร และทาการเลือกสรร
สินค้ าตามงบประมาณที่กาหนดไว้ มาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ทดลองใส่ เป็ นต้ น ซึง่ ลักษณะของการบริการ
แบบนี ้ยังไม่คอ่ ยมีใครเคยทามาก่อน
Treat the Customer Right
Stay Close to the Customer
Measure/Manage Customer Satisfaction

Brand Loyalty

Create Switching Costs
Provide Extras

แผนภาพที่ 4 การสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ า
Reichheld (1996: 282-284) ได้ เสนอแนะว่า ในการสร้ างให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความภักดีตอ่
ตราสินค้ านันควรจะใช้
้
วิธีการสร้ างอย่างเป็ นระบบ (Loyalty-based system) กล่าวคือ จะต้ องมุง่
สร้ างความภักดีทงในส่
ั ้ วนของผู้บริโภค (Customer brand loyalty) ด้ วยการนาเสนอตราสินค้ าที่มี
คุณภาพดีให้ กบั ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินค้ านัน้ ประกอบกับต้ องมุง่ สร้ างความภักดีใน
กลุม่ พนักงานขององค์กรด้ วย เพื่อให้ พนักงานสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะ
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ช่วยส่งเสริมให้ เกิดมูลค่าที่เหนือกว่า (Prior value) ของตราสินค้ า อันจะนาไปสูก่ ารเกิดความภักดี
ต่อตราสินค้ าได้ ในที่สดุ
เมื่อสามารถสร้ างให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าได้ แล้ ว ก็ควรที่จะต้ องรักษาความ
ภักดีนนไว้
ั้
ซึง่ ในการรักษาความภักดีตอ่ ตราสินค้ านัน้
ก็จะยึดหลักการเดียวกับการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้ า กล่าวคือ นักการตลาดหรื อเจ้ าของสินค้ า ควรจะ
พยายามรักษาความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ผู้บริโภค ด้ วยการยอมรับฟั งและสนับสนุนให้ ผ้ บู ริโภคแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค้ า เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริโภคติชมตราสินค้ าได้ และนาข้ อมูลที่ได้ มานัน้
มาพิจารณาและรี บแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นให้ เร็วที่สดุ
รวมทังต้
้ องพยายามกาจัดจุดอ่อนของตรา
สินค้ าให้ หมดไป ซึง่ ด้ วยวิธีการนี ้นอกจากจะเป็ นการรักษาลูกค้ าเก่าไว้ ได้ สามารถทาให้ ต้นทุนใน
การรักษาลูกค้ าเก่าลดลงแล้ ว ยังทาให้ สามารถดึงดูดลูกค้ าใหม่ได้ ด้วย
การวัดความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริโภค (Measuring Brand Loyalty)
สาหรับการวัดความภักดีของผู้บริโภคที่มีตอ่ ตราสินค้ านัน้ Aaker (1991: 43-45) ได้ เสนอ
ว่าสามารถทาการวัดได้ ในหลากหลายแนวทาง ดังนี ้
1. การวัดที่พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริง (Actual Behavior) ซึง่ เป็ นการวัดทางตรง โดยวัด
พฤติกรรมที่ทาเป็ นนิสยั เพื่อนามาใช้ ในการพิจารณาถึงรูปแบบของการซื ้อ โดยวัดจากอัตราการซื ้อ
ซ ้า (Repurchase rate) คือ เปอร์ เซ็นต์การซื ้อตราสินค้ าเดิมในครัง้ ต่อไป วัดจากเปอร์ เซ็นต์ของการ
ซื ้อ (Percent of purchase) ดูวา่ ในแต่ละตราสินค้ าถูกซื ้อบ่อยครัง้ แค่ไหน และวัดจากจานวนตรา
สินค้ าที่ถกู ซื ้อ (Number of brand purchased) ดูวา่ ในการซื ้อสินค้ าประเภทหนึง่ ๆ นัน้ ผู้บริโภค
ซื ้อกี่ตราสินค้ า
2. การวัดการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนในการตัดสินใจ (Switching Cost) กล่าวคือ ในการ
ที่ผ้ บู ริโภคจะตัดสินใจเลือกใช้ หรื อเปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าใหม่ เขาจะเกิดต้ นทุน ซึง่ หากมีต้นทุนสูง
เขาก็จะไม่เปลีย่ น ทาให้ เกิดเป็ นความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ดังนัน้ ในการวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
จึงสามารถทาการวัดได้ จากต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้นนัน่ เอง โดยสามารถวัดได้ ทงในส่
ั ้ วนของต้ นทุน หรือ
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ า และต้ นทุนด้ านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนตราสินค้ า
3. การวัดความพึงพอใจ (Measuring Satisfaction) เป็ นการวัดทังในส่
้ วนของความพึง
พอใจว่าผู้บริโภคชอบหรื อพอใจในตราสินค้ ามากน้ อยแค่ไหน อย่างไร รวมทังควรจะวั
้
ดถึงความไม่
พอใจด้ วย เพื่อให้ ทราบว่า ตราสินค้ านันสร้
้ างปั ญหาอะไรให้ กบั ผู้บริโภคบ้ าง ทาไมเขาถึงเปลี่ยน
ตราสินค้ า ซึง่ หากผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าแล้ วลักษณะหรื อสิ่งที่ผ้ บู ริโภครู้สกึ ไม่พอใจนัน้
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จะมีคา่ น้ อยมาก ซึง่ ในการวัดส่วนนี ้ควรจะต้ องมีความทันสมัย (Current) สามารถเป็ นตัวแทนได้
(Representative) และมีความไวต่อความรู้สกึ (Sensitive)
อย่างไรก็ตาม Reichheld (1996: 235) ก็ได้ เตือนว่า ความพึงพอใจในตราสินค้ าของ
ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ เป็ นตัวบอกหรื อไม่ได้ เป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความ
ภักดีในตราสินค้ า เนื่องจากปั จจัยทังสองประการนั
้
นไม่
้ ได้ มีความสัมพันธ์กนั เสมอไป กล่าวคือ ใน
บางครัง้ สินค้ าบางประเภทที่แม้ วา่ ผู้บริโภคจะไม่มีความพึงพอใจในตราสินค้ าอย่างมาก แต่เขาก็จะ
มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันๆ
้ ในระดับสูง ซึง่ ทังนี
้ ้ก็เนื่องจากการเกิดปั จจัยอื่นๆ เข้ ามาแทรกแซง
เช่น ลักษณะของธุรกิจ ซึง่ อาจจะเป็ นลักษณะของสินค้ าที่เป็ นธุรกิจ ผูกขาด ทาให้ ผ้ บู ริโภคจาต้ อง
ซื ้อตราสินค้ านันๆ
้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นต้ น
4. การวัดความชอบในตราสินค้ า (Liking of the Brand) เป็ นวิธีการวัดความภักดีที่ได้
พัฒนามาจากปิ รามิดของความภักดี (The Loyalty pyramid) โดย Aaker (1991: 40) ได้ แบ่ง
ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าออกเป็ น 5 ระดับ ดังแผนภาพที่ 5

ผู้มีพันธะต่ อตราสินค้ า
ผู้ท่ ชี ่ ืนชอบในตราสินค้ ามองว่ าเป็ นเพื่อนคนหนึ่ง
ผู้มีความพึงพอใจกับการพิจารณาต้ นทุนในการเปลี่ยนตรา
ผู้มีความพึงพอใจ/ผู้ซอื ้ ตามความเคยชิน ไม่ มีเหตุผลที่จะเปลี่ยน
จอมเปลี่ยนตรา/ผู้มีความอ่ อนไหวต่ อราคา ไม่ มีความแตกต่ าง/ผู้ไม่ มีความภักดีต่อตราสินค้ า
ที่มา : Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand
Name. New York: Free Press, p.40.
แผนภาพที่ 5 ปิ รามิดของความภักดี (The Loyalty Pyramid)
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ระดับความภักดีต่อตราสินค้ า (Levels of Brand Loyalty)
1.กลุม่ ผู้ที่ไม่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Non-loyal buyer) คือ กลุม่ ของผู้บริโภคที่มอง
สินค้ าแต่ละตราว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง เป็ นกลุม่ ที่มองว่าสินค้ าแต่ละตรามีความเท่า
เทียมกันหมด ชื่อตราสินค้ าจึงมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื ้อค่อนข้ างน้ อย มักจะให้ ความสนใจกับ
สินค้ าที่หาซื ้อได้ ง่าย หรื อสินค้ าที่ลดราคามากกว่า ทาให้ บางครัง้ ถูกเรี ยกว่าเป็ นพวกจอมเปลี่ยน
ตรา (Switching) หรื อผู้มีความอ่อนไหวต่อราคา (Price sensitive buyer)
2.กลุม่ ผู้ซื ้อตามความเคยชิน (Habitual buyer) เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หรื ออย่างน้ อยก็ไม่ได้ รังเกียจหรื อไม่พอใจอะไรในตราสินค้ านันๆ
้ มากพอที่จะไป
กระตุ้นให้ เขาเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น ซึง่ นับเป็ นกลุม่ ที่คแู่ ข่งขันจะเข้ าถึงค่อนข้ างยาก เพราะ
ผู้บริโภคจะรู้สกึ ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้ องไปมองหาทางเลือกอื่นๆ อีก
3.กลุม่ ผู้ภกั ดีที่คานึงถึงต้ นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้ า (Switching-cost loyal buyer) เป็ น
กลุม่ ผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในสินค้ านันๆ
้ และมักจะพิจารณาถึงต้ นทุนที่จะเกิดขึ ้น หากจะทา
การเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น ไม่วา่ จะเป็ นต้ นทุนในเรื่ องของเวลา เงินที่ต้องเสียไปกับการเรี ยนรู้ใน
ตราสินค้ าปั จจุบนั หรื อต้ นทุนเรื่ องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่เขาจะเปลี่ยนไปใช้ สนิ ค้ า
ตรายี่ห้อใหม่ ซึง่ อาจไม่ดีเท่ากับตราสินค้ าเก่าก็ได้ ดังนัน้ หากต้ องการที่จะเข้ าถึงคนกลุม่ นี ้คูแ่ ข่งขัน
ก็จะต้ องเอาชนะด้ วยการเสนอสิง่ จูงใจ หรื อผลตอบแทนที่มากพอที่จะดึงดูดใจให้ ผ้ บู ริโภคเปลี่ยน
ใจได้
4.กลุม่ เพื่อนของตราสินค้ า (Friends of the brand) เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความชอบใน
ตราสินค้ าอย่างแท้ จริง ไม่วา่ จะชอบในสัญลักษณ์ของตราสินค้ า ความชอบที่เกิดจากประสบการณ์
ในการใช้ สนิ ค้ า หรื อชอบในคุณภาพ หรื อแม้ แต่ความชอบที่เกิดจากความผูกพันกันมานานระหว่าง
ตัวผู้บริโภคกับตราสินค้ า เป็ นเรื่ องของอารมณ์หรื อความรู้สกึ ผูกพันที่ผ้ บู ริโภคมีตอ่ ตราสินค้ านัน้
5.กลุม่ ลูกค้ าผู้มีความผูกพันต่อตราสินค้ า (Committed customer) เป็ นกลุม่ ที่มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ ามากที่สดุ มัน่ คงที่สดุ เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีความภูมิใจในการที่เขาได้ ค้นพบ และ
เป็ นผู้ใช้ สนิ ค้ าตรานันๆ
้ อย่างเปิ ดเผย ตราสินค้ านันๆ
้ มีความสาคัญต่อเขาอย่างมากทังในแง่
้
ของ
การใช้ งาน และการแสดงถึงความเป็ นตัวตนของเขา เป็ นผู้ที่มีความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ านันๆ
้ และ
พร้ อมที่จะแนะนาสินค้ าต่อไปให้ กบั บุคคลอื่นๆ ด้ วย
5.การวัดความผูกพัน (Commitment) โดยถือว่าการที่ผ้ บู ริโภคจะเกิดความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าได้ นนั ้ ผู้บริโภคจะต้ องเกิดความรู้สกึ ผูกพัน และยึดติดกับตราสินค้ านัน้ ซึง่ ในส่วนของความ
ผูกพันกับตราสินค้ านันสามารถพิ
้
จารณาได้ จากปฏิกิริยาของผู้บริโภคที่มีตอ่ ตราสินค้ า ผู้บริโภคมี
การพูดถึงตราสินค้ ามากน้ อยแค่ไหน เคยชักชวนให้ ผ้ อู ื่นมาซื ้อสินค้ าหรื อไม่ ชักชวนอย่างไร เขา
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มองว่าตราสินค้ ามีความสาคัญกับเขาอย่างไร มีความสาคัญต่อกิจกรรมที่เขาทาหรื อบุคลิกภาพ
ของเขาอย่างไร
ส่วน Jacoby และ Chestnut (1978: 90) ได้ เสนอว่า การวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของ
ผู้บริโภคนันสามารถวั
้
ดได้ ใน 2 ระดับ คือ การวัดในระดับบุคคล (Individual or micro) ซึง่ จะเป็ น
การวัดเพื่อค้ นหาสิง่ ที่เป็ นสาเหตุให้ ผ้ บู ริโภคแต่ละคนเกิดการซื ้อซ ้าได้ และการวัดในระดับโดยรวม
(Aggregate or macro) เป็ นการวัดว่าผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าหรื อไม่
ในส่วนของแนวทางในการวัดนัน้ Torgerson (1958: 14 อ้ างถึงใน Jacoby & Chestnut,
1978: 9) ได้ กล่าวว่า การวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าสามารถกระทาได้ 2 แนวทาง ได้ แก่
แนวทางแรก การวัดในส่วนของพฤติกรรม (Behavior) ซึง่ จะทาการวัดทังในส่
้ วนของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริง และดูจากพฤติกรรมที่ผา่ นมาในอดีต เป็ นลักษณะของการวัดถึงผลลัพธ์
ของการตัดสินใจ โดยมองข้ ามในส่วนของกระบวนการด้ านความรู้ที่เป็ นตัวสร้ างให้ เกิดผลลัพธ์
ดังกล่าวออกมา การวัดพฤติกรรมนี ้สามารถวัดได้ ในแง่ของความสม่าเสมอของการซื ้อตราสินค้ า
นันๆ
้ วัดในแง่ของลาดับ (Sequence) ของตราสินค้ าที่ถกู ซื ้อและความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการซื ้อ
ตราสินค้ านันๆ
้ เป็ นต้ น
แนวทางที่สอง คือ การวัดในส่วนของทัศนคติ (Attitudinal) ซึง่ เป็ นลักษณะของการวัดที่
ข้ อมูลผูกมัดทางด้ านจิตวิทยาระหว่างตราสินค้ ากับผู้บริโภค
โดยจะวัดในแง่ของความชอบ
มากกว่า (Preference) และความมัน่ คงของความชอบนัน้ ความเชื่อ และความตังใจในการแสดง
้
พฤติกรรม (Intentions to behave) ซึง่ จะเป็ นสิง่ ที่ผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อซ ้าขึ ้น
(Torgerson อ้ างถึงใน Jacoby & Chestnut, 1978: 9)
กลยุทธ์ การสร้ างคุณค่ าให้ กับความภักดีต่อตราสินค้ า (The Strategic Value of
Brand Loyalty)
องค์ประกอบในส่วนของความภักดีตอ่ ตราสินค้ านี ้ สามารถสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ าได้
หลายประการ (Aaker, 1991: 46) ตามแผนภาพที่ 6 ดังนี ้
1.ช่วยลดต้ นทุนทางการตลาดให้ กบั การทาธุรกิจ (Reduced marketing costs) กล่าวคือ
ในการรักษาลูกค้ าเดิมให้ เกิดความพึงพอใจในสินค้ า ให้ เขาซื ้อสินค้ าหนึง่ ๆ นัน้ จะเสียค่าใช้ จา่ ย
น้ อยกว่าการที่จะไปใช้ ความพยายามในการที่ไปค้ นหาลูกค้ าใหม่ เพราะลูกค้ าใหม่ดงั กล่าว อาจจะ
ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะทาให้ เขารู้สกึ อยากเปลี่ยนตราสินค้ าเดิมที่เขาใช้ อยู่ การที่นกั การตลาดจะ
พยายามไปดึงลูกค้ าใหม่ก็จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างมาก ในการที่จะสร้ างแรงจูงใจให้ เขามา
สนใจสินค้ าของตน ในทางตรงกันข้ าม สาหรับลูกค้ าที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าอยูแ่ ล้ ว ก็จะช่วยให้
ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยมากนักในการที่จะรักษาความพึงพอใจของลูกค้ าเอาไว้ รวมทังลด
้
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เหตุผลที่จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนตราสินค้ าได้ นอกจากนัน้ การที่ลกู ค้ ามีความภักดีตอ่ ตราสินค้ านัน้
ยังช่วยเป็ นตัวกีดกันการแข่งขันของคูแ่ ข่งขันในตลาดได้ อีกด้ วย
2. ช่วยสร้ างอานาจทางการค้ าให้ กบั ตราสินค้ า (Trade leverage) ทาให้ เจ้ าของตราสินค้ า
มีอานาจต่อรองในการขอพื ้นที่ชนวางสิ
ั้
นค้ าที่ดีให้ กบั สินค้ าได้ เพราะเมื่อลูกค้ าหรื อผู้บริโภคมีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าใดก็ตาม เขาก็จะซื ้อสินค้ านันใช้
้ เป็ นประจา สินค้ านันก็
้ จะเป็ นที่ต้องการของ
ตลาด ทาให้ ร้านค้ าต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าตรานันๆ
้ มาขายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพราะ
หากร้ านค้ าของตนไม่มีสนิ ค้ าที่เป็ นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้ ว
ในที่สดุ ลูกค้ าก็จะไม่เข้ าร้ านอีก
ต่อไป
3.ช่วยสร้ างความดึงดูดใจให้ กบั ลูกค้ าใหม่ได้ (Attracting new customers) กล่าวคือ
ลูกค้ าผู้มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันๆ
้ จะสามารถทาหน้ าที่เป็ นกระบอกเสียงให้ กบั ตราสินค้ า โดย
อาจจะเป็ นผู้แนะนา บอกกล่าวถึงตราสินค้ าที่ตนใช้ อยูใ่ ห้ กบั ลูกค้ าคนใหม่ๆ ได้ ร้ ูจกั และคาแนะนา
จากผู้ที่เคยใช้ สนิ ค้ าดังกล่าวมาก่อนนี ้ก็ดจู ะน่าเชื่อถือมากพอที่จะดึงดูดใจให้ เขามาทดลองใช้
สินค้ า สามารถสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าใหม่ได้ และแม้ วา่ ลูกค้ าเก่าที่มีความภักดีดงั กล่าว
อาจจะไม่ได้ พดู แนะนาสินค้ าโดยตรง แต่การที่เขาใช้ สนิ ค้ าอยูเ่ ป็ นประจา ก็อาจเป็ นการช่วยสร้ าง
การตระหนักรู้ในตราสินค้ าให้ บคุ คลรอบข้ างที่ได้ เห็นอยูเ่ ป็ นประจา และมีโอกาสกลายเป็ นลูกค้ า
ของสินค้ านันได้
้ ในที่สดุ
4.ช่วยเปิ ดโอกาสให้ ตราสินค้ านันๆ
้ มีเวลาในการที่จะตอบโต้ ตอ่ สภาพการแข่งขันต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นได้ (Time to respond to competitive threats) เช่น กรณีที่คแู่ ข่งขันมีการออกสินค้ าใหม่มา
เพื่อตีตลาด หากลูกค้ ามีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเดิม เขาก็จะยังไม่เปลี่ยนไปใช้ สนิ ค้ าของคูแ่ ข่งขัน
ในทันที เขาจะรอซื ้อจากตราสินค้ าที่เขาชื่นชอบมากกว่า ดังนันจึ
้ งทาให้ ตราสินค้ ามีเวลาพอที่จะทา
การพัฒนาสินค้ าออกมาต่อสู้กบั คูแ่ ข่งขันได้
Reduced Marketing Costs

Trade Leverage

Brand Loyalty
Attracting New Customers

Time to Respond to Competitive Threats

แผนภาพที่ 6 การสร้ างคุณค่ าให้ กับความภักดีต่อตราสินค้ า
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แนวคิดเรื่ องความภักดีตอ่ ตราสินค้ านี ้ ผู้วิจยั จะนาไปใช้ ในการสร้ างตัวแปรเกี่ยวกับความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้ า ความพึงพอใจที่มีตอ่ ตราสินค้ า
โอกาสที่พดู ถึงสินค้ า ความผูกพันต่อตราสินค้ า และแนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าในครัง้ ต่อไป เพื่อใช้
ในแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และนาไปใช้ ช่วยอภิปรายผลการวิจยั ในส่วนของความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” อีกด้ วย

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทรงเกียรติ สังฆมณี (2538) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคาของ
โครงการหลวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ า ทัศนคติของผู้ซื ้อสินค้ า และปั ญหาในการซื ้อสินค้ าตราดอยคาของโครงการหลวง ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน
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ตัวอย่าง โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ มีวิธีคดั เลือกตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
จาแนกเป็ น 4 กลุม่ อาชีพ คือ นักศึกษา ข้ าราชและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน
และอาชีพ อื่นๆกลุม่ อาชีพละ 80 ตัวอย่างเท่าๆ กัน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ตารางการแจก
แจงค่าร้ อยละ และค่านัยสาคัญ (Significance) ได้ ผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
พฤติกรรมการซื ้อของผู้ซื ้อสินค้ าตราดอยคาของโครงการหลวง ในด้ านการตอบสนองของ
ผู้ซื ้อสินค้ า พบว่าผู้ซื ้อส่วนใหญ่นิยมซื ้อผักสด ความถี่ในการซื ้อ และวันที่ไปซื ้อสินค้ าไม่แน่นอน
แล้ วแต่ความสะดวก จานวนเงินที่ซื ้อต่อครัง้ มากกว่า 100 บาท โดยนิยมไปซื ้อที่ร้านค้ าของ
โครงการหลวงโดยตรง
ในด้ านสิง่ กระตุ้นทางการตลาดที่สาคัญต่อการซื ้อสินค้ าพบว่าในด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ต้ องการผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปราศจากสารพิษ ด้ านราคา ควรมีราคาปานกลางเมื่อ
เทียบกับคุณภาพ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย โครงการหลวงควรมีร้านค้ าของตนเองโดยตรง
เพิ่มขึ ้น และในด้ านการส่งเสริมการตลาดควรจะเน้ นที่การจัดงานดอยคาโครงการหลวงเป็ นประจา
ทุกปี อย่างต่อเนื่อง สาหรับในด้ านกระบวนการตัดสินใจซื ้อนัน้ พบว่าผู้ซื ้อสินค้ าเพื่อใช้ สว่ นตัวและ
ครอบครัว ได้ รับข้ อมูลของสินค้ าจากร้ านจาหน่ายในซุปเปอร์ มาร์ เกต และห้ างสรรพสินค้ า ผู้มีสว่ น
ร่วมในการไปซื ้อสินค้ าคือ ญาติ พี่น้อง และคูส่ มรส เหตุผลสาคัญที่ซื ้อสินค้ าเพราะว่าคุณภาพดี มี
ความพอใจจากการซื ้อและจะซื ้ออีก
ทัศนคติของผู้ซื ้อต่อสินค้ าตราดอยคาของโครงการหลวง
พบว่าผู้ซื ้อส่วนใหญ่ เห็นด้ วยว่าสินค้ าตราดอยคามีความปลอดภัยต่อการบริโภค และการนาไปใช้
เห็นด้ วยที่วา่ ร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าควรเพิ่มจานวนให้ มากขึ ้น
โดยการเพิ่มร้ านค้ าในซุปเปอร์
มาร์ เกตของห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ า ส่วนการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าตราดอยคายังมีน้อยไป
และพบว่าผู้ซื ้อส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าสินค้ าตราดอยคามีราคาแพงเกินไปต่อการซื ้อมาบริโภค ปั ญหา
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ในการซื ้อของผู้ซื ้อสินค้ าตราดอยคาของโครงการหลวง
พบว่าปั ญหาที่สาคัญที่สดุ คือจานวน
ร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ ามีน้อยไปไม่สะดวกในการซื ้อสินค้ า
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานมีดงั นี ้ การทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการซื ้อของผู้ซื ้อสินค้ าตราดอยคาของโครงการหลวงส่วนใหญ่ แตกต่างกันตามปั จจัย
ส่วนบุคคลของผู้ซื ้อ การทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ผลการศึกษา พบว่าทัศนคติของผู้ซื ้อต่อสินค้ า
ตราดอยคาของโครงการหลวงส่วนใหญ่แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ซื ้อ การทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 3 ผลการศึกษา พบว่าปั ญหาในการซื ้อของผู้ซื ้อสินค้ าตราดอยคาของโครงการ
หลวงส่วนใหญ่แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ซื ้อ
ปวีณา ลีต้ ระกูล (2544) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ดอยคา
ของโครงการหลวงในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
การซื ้อและปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคา ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ วิธีการ
สุม่ แบบโควต้ าโดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุม่ คือร้ านดอยคาถนนสุเทพ จานวน 50
ตัวอย่าง ร้ านดอยคาสาขาสนามบินเชียงใหม่ จานวน 50 ตัวอย่าง และที่ร้านดอยคาสาขาเชียง
อินทร์ พลาซ่า จานวน 50 ตัวอย่าง รวม 150 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกซื ้อสินค้ าตราดอยคา เนื่องจากมีคณ
ุ ภาพดี มีสนิ ค้ าให้ เลือกจานวนมาก โดยส่วนใหญ่เลือก
ซื ้อสินค้ าประเภทผักสด รองลงมาคือสินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป และรองลงมา คือสินค้ า
ประเภทผลไม้ สด
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคาเพื่อใช้ สว่ นตัวและ
ครอบครัว โดยงบประมาณในการซื ้อแต่ละครัง้ ประมาณ 101 – 300 บาทเป็ นจานวนมากที่สดุ
ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคา แบ่งออกเป็ น 4 ด้ านได้ แก่ ปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้ านส่งเสริม
การตลาด โดยปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริโภคให้ ความสาคัญในระดับมาก ได้ แก่ ชื่อเสียงของตรา
สินค้ าดอยคา ความสดของผลิตภัณฑ์ และความสะอาดปราศจากสารพิษ ปั จจัยด้ านราคาของ
ผลิตภัณฑ์ตราดอยคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ สาหรับปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มี
ผลต่อการเลือกซื ้อของผู้บริโภค ได้ แก่ มีร้านค้ าที่เป็ นของโครงการ เป็ นสัดส่วนดี และการจัดร้ าน
สะอาด ดึงดูดใจให้ น่าซื ้อ ส่วนปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
ตราดอยคา ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์วา่ เป็ นโครงการส่วนพระองค์ของในหลวง และในส่วนของ
การโฆษณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชมดาว สิกขะมณฑล จันทร์ สุดา จริยวัฒนวิจิตร และจันทร์ เพ็ญ แสงประกาย
(2548) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและความต้ องการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง: กรณีศกึ ษาใน
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เขตกรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาพฤติกรรมและความต้ องการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 100 คน ผลของการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื ้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการหลวงร้ อยละ 77 ไม่เคยซื ้อร้ อยละ 23 เพราะไม่ร้ ูจกั สินค้ า ไม่เคยเห็น
โฆษณาและไม่ทราบสถานที่จดั จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เคยซื ้อ ได้ แก่ น ้าผึ ้ง ข้ าวเกรี ยบ ผลไม้ แช่อิ่ม
นมข้ าวโพด และผักผลไม้ กรอบ เพราะมีความเชื่อมัน่ ในด้ านคุณภาพ ราคา และรสชาติ โดยซื ้อ
จากร้ านโครงการหลวง ร้ านสะดวกซื ้อ ปั ญหาที่พบคือหาซื ้อยาก ไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากผู้ผลิต
เช่น รายการส่งเสริมการขายและแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่
จาหน่ายในท้ องตลาด พบว่า ผู้บริโภคยอมรับชาสมุนไพรนาเข้ าเนื่องจากมีกลิน่ หอม มีสีและ
รสชาติดี ยอมรับนมข้ าวโพดจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนื่องจากชอบสี กลิน่ รสธรรมชาติ
ยอมรับผลไม้ กรอบจากจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพมหานครเพราะมีความกรอบ
และกลิน่ รสดี
ส่วนมูสลี่บาร์ ผู้บริโภคยอมรับทังผลิ
้ ตภัณฑ์นาเข้ า และที่ผลิตในประเทศเพราะให้ กลิน่ รส และเนื ้อ
สัมผัสที่ดี ยอมรับน ้าผึ ้งจากโครงการหลวง ใกล้ เคียงกับน ้าผึ ้งที่ผลิตจากจังหวัดเชียงใหม่เพราะมี
รสหวาน กลิน่ หอมตามธรรมชาติ ผู้บริโภคยอมรับแตงกวาดองนาเข้ าเพราะมีรสเปรี ย้ วและความ
กรอบ ยอมรับสลัดครี มจากจังหวัดราชบุรี เนื่องจากมีรสเปรี ย้ ว ไม่หวานจัด กลิน่ หอม บ๊ วยดองจาก
โครงการหลวงมีกลิน่ รสดีแต่มีเนื ้อนิ่มจึงทาให้ ผ้ บู ริโภคให้ คะแนนการยอมรับน้ อย
สุจนิ ดา ศรีวัฒนะ และอิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกุล (2548) ศึกษาเรื่ อง “การรับรู้และการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง” โดยงานวิจยั นี ้ดาเนินการเพื่อทดสอบการรับรู้
และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ชาสมุนไพรคาโมมาย
และผักผลไม้ กรอบ ทาการสารวจโดยใช้ การสัมภาษณ์สว่ นบุคคลกับกลุม่ ผู้บริโภค 400 คน
แบบสอบถามทังหมด
้
11 ข้ อเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ ของ
ผู้บริโภค ผลการสารวจพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมาก
ที่สดุ 4 อันดับแรกคือ ราคา รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ และตรายี่ห้อดอยคาตามลาดับ ส่วน
ปั จจัยรองลงไปได้ แก่ ความสะดวกในการซื ้อ และภาชนะบรรจุ วัดทัศนคติของผู้บริโภคโดยใช้
semantic differential 7 scales พบว่า ชาสมุนไพรตราดอยคาเหนือกว่าชาสมุนไพรกลุม่ สินค้ าโอ
ทอป และชาสมุนไพรนาเข้ าจากต่างประเทศในด้ านมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ราคาเหมาะสมกับ
คุณค่า และรู้สกึ ภูมิใจเมื่อซื ้อ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชาสมุนไพรนาเข้ าจากต่างประเทศ ชาสมุนไพร
ตราดอยคาด้ อยกว่าในด้ านรสชาติ การมีให้ เลือกมากชนิด ความสม่าเสมอของคุณภาพ ความ
สวยงามของภาชนะบรรจุ และการหาซื ้อได้ ง่าย สาหรับผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้ กรอบพบว่าตราดอย
คาเหนือกว่าผักผลไม้ กรอบกลุม่ สินค้ าโอทอป
และผักผลไม้ กรอบจากต่างประเทศในด้ าน
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รสชาติ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ และรู้สกึ ภูมิใจเมื่อซื ้อ แต่ด้อยกว่าในความสวยงามของภาชนะ
บรรจุ และการหาซื ้อได้ ง่าย นอกจากนี ้ผักผลไม้ กรอบตราดอยคายังด้ อยกว่าผักผลไม้ กรอบนาเข้ า
จากต่างประเทศด้ านความสม่าเสมอของคุณภาพ
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดยวิธีให้
คะแนนความชอบระดับ 9 คะแนน (n=60) พบว่าชาสมุนไพรคาโมมายตราดอยคามีคะแนนการ
ยอมรับโดยรวมไม่แตกต่าง (=0.05) จากชาตราลิปตัน และตราสแตสเซ่น
ส่วนผักผลไม้
กรอบตราดอยคามีคะแนนการยอมรับน้ อยกว่าผักผลไม้ กรอบตราเอโกะ (=0.05) พบว่าไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (=0.05) ของคะแนนการยอมรับระหว่างการทดสอบแบบ blind test
และ branded test ในชาสมุนไพรคาโมมายและในผักผลไม้ กรอบ
สุจนิ ดา ศรีวัฒนะ และอิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกุล (2549) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่ บดโครงการหลวง”
โดยงานวิจยั นี ้ดาเนินการเพื่อ
ทดสอบการรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่ บดโครงการหลวง
ทาการ
สารวจโดยใช้ การสัมภาษณ์สว่ นบุคคลกับกลุม่ ผู้บริโภค 400 คน แบบสอบถามทังหมด
้
11 ข้ อ
เกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค ผลการสารวจพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมากที่สดุ 4 อันดับแรกคือ รสชาติ
คุณค่าทางโภชนาการ ราคาและตรายี่ห้อดอยคาตามลาดับ ส่วนปั จจัยรองลงไปได้ แก่ ความ
สะดวกในการซื ้อและภาชนะบรรจุ วัดทัศนคติของผู้บริโภคโดยใช้ semantic differential 7
scales พบว่า กาแฟคัว่ บดตราดอยคาเหนือกว่ากาแฟคัว่ บดกลุม่ สินค้ าโอทอปและกาแฟคัว่ บด
นาเข้ าจากต่างประเทศ ในด้ านราคาเหมาะสมกับคุณค่า และรู้สกึ ภูมิใจเมื่อซื ้อดื่ม
เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาแฟคัว่ บดนาเข้ าจากต่างประเทศ กาแฟคัว่ บดตราดอยคาด้ อยกว่าในด้ านความ
สม่าเสมอของคุณภาพ ความสวยงามของภาชนะบรรจุ และการหาซื ้อได้ ง่าย ทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคโดยวิธีให้ คะแนนความชอบระดับ 9 คะแนน (n=60) พบว่าเมื่อทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่ บดทัง้ 3 ยี่ห้อ ได้ แก่ ตราดอยคา ดอยวาวี และอิลลี่ พบว่า
ผู้บริโภคมีความชอบผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่ บดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (=0.05)
นอกจากนี ้พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (=0.05) ของคะแนนการยอมรับระหว่างการ
ทดสอบแบบ blind test และ branded test ในผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่ บดทังสามตรายี
้
่ห้อ
สุจนิ ดา ศรีวัฒนะ และอิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกุล (2549) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่ โครงการหลวง
ทาโดยการสารวจแบบการ
สัมภาษณ์สว่ นบุคคลกับกลุม่ ผู้บริโภค 400 คน แบบสอบถามทังหมด
้
11 ข้ อเกี่ยวกับทัศนคติ
พฤติกรรมและข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค ผลการสารวจพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมากที่สดุ 4 อันดับแรกคือ รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ
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ราคาและตรายี่ห้อดอยคาตามลาดับ ส่วนปั จจัยรองลงไปได้ แก่ความสะดวกในการซื ้อและภาชนะ
บรรจุ วัดทัศนคติของผู้บริโภคโดยใช้ semantic differential 7 scales พบว่า แยมสตรอเบอรี่ ตรา
ดอยคาเหนือกว่าแยมสตรอเบอรี่ กลุม่ สินค้ าโอทอป และที่นาเข้ าจากต่างประเทศในด้ านปริมาณ
เนื ้อสตรอเบอรี่ ราคาเหมาะสมกับคุณค่า และรู้สกึ ภูมิใจเมื่อซื ้อ เมื่อเปรี ยบเทียบกับแยมสตรอเบอ
รี่ นาเข้ าจากต่างประเทศ
แยมสตรอเบอรี่ ตราดอยคาเทียบเท่ากับแยมสตรอเบอรี่ นาเข้ าจาก
ต่างประเทศในด้ านลักษณะปรากฏ สามารถทาได้ ง่าย รสชาติดี และคุณภาพสม่าเสมอ ทดสอบ
การยอมรับของผู้บริโภคโดยวิธีให้ คะแนนความชอบระดับ 9 คะแนน (n=60) พบว่า ผลิตภัณฑ์
แยมสตรอเบอรี่ ทงั ้ 3 ยี่ห้อ ได้ แก่ ตราดอยคา เบสท์ฟดู ส์ และเฮโร่ มีคะแนนความชอบเฉลี่ย
แตกต่างกันทางสถิติ (α=0.05) โดยแยมสตรอเบอรี่ ตราดอยคาและตราเบสท์ฟดู ส์ มีความชอบ
ในระดับชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง ส่วนตราเฮโร่ มีคะแนนความชอบในระดับชอบปานกลาง
ถึงชอบมาก นอกจากนี ้พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (=0.05) ของคะแนนการยอมรับ
ระหว่างการทดสอบแบบ blind test และ branded test ในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่ ทงั ้
สามตรายี่ห้อ
ธีระวัลย์ สงวนศิลป์ (2549) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ตราดอย
คาของร้ านดอยคาบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับรู้
ถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ตราดอยคา ตลอดจนได้ รับทราบข้ อมูลทัว่ ไปปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคสินค้ าดอยคาส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึง่ อยูใ่ นวัยทางาน สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี ความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์คือ 1 –
2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ตราดอยคา ในด้ านต่างๆ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เห็นด้ วยกับราคา คุณภาพ และบรรจุภณ
ั ฑ์ตราดอยคาที่ทางโครงการหลวงได้ ผลิตออกมา ส่วนใน
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือสีสนั และความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีทศั นคติที่ไม่
แน่ใจ หรื อไม่มีความคิดเห็นต่อการออกแบบของผลิตภัณฑ์ เพราะผู้บริโภคมีความสนใจในตัวของ
ผลิตภัณฑ์มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ตราดอยคา
จะเป็ นเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์ แหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีน้อยเกินไป ควร
มีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ เพิ่มมากขึ ้น เพราะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้ านคุณภาพ ด้ านความสะอาดปลอดสารพิษ ส่วนสถานที่จดั จาหน่าย ควรเพิ่ม
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จานวนร้ านค้ าของโครงการหลวงโดยตรงให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะย่านชุมชนหนาแน่น หรื อตลาดที่
สาคัญเพราะเป็ นสถานที่ๆผู้บริโภคมาจับจ่ายซื ้อของเป็ นจานวนมาก

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นการสารวจโดยใช้ แบบสอบถาม เพื่อ
ศึกษาการรับรู้มิติสมั ผัส พฤติกรรมการซื ้อ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวงของผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของผู้บริโภค
โดยผู้วิจยั ได้ มีการกาหนดประชากร กลุม่ ตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์และการนาเสนอข้ อมูล ดังต่อไปนี ้

ประชากร
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จานวน 5,658,953 คน และจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1,650,009 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2549.)

กลุ่มตัวอย่ าง
ในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ ใช้ สตู รในการคานวณหากลุม่ ตัวอย่างของ ศิริชยั
กาญจนวาสี และคณะ (2544: 24 อ้ างใน สุทธนู ศรี ไสย์, 2547: 130-131) ที่ระบุวา่ กรณีการศึกษา
ทัว่ ไปและต้ องการศึกษาค่าสัดส่วน (P) ให้ ใช้ สตู รการคานวณ คือ
n=
โดยที่ N
n

=
=

Z

=

P

=

NZ2 P (1-P)
NE2 + Z2 P (1-P)

ขนาดของประชากร
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการเมื่อต้ องการศึกษาค่าสัดส่วน
(P) จากประชากร แล้ วแต่กรณี
ค่าความเชื่อมัน่ ที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการใช้ สรุปผล โดย
ระดับความเชื่อมัน่ 90% ค่า Z = 1.65
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่า Z = 1.96
ระดับความเชื่อมัน่ 99% ค่า Z = 2.58
ค่าสัดส่วนของลักษณะที่ต้องการศึกษา มีค่าสูงสุดเป็ น 0.50
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E

=

ดังนันค่
้ า P (1-P) มีคา่ สูงสุดเป็ น 0.25
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผ้ วู ิจยั ยอมเสี่ยงในการศึกษาหรื อวิจยั

กลุม่ ตัวอย่างสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัดส่วนของประชากร ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ของผลการวิจยั 95% โดยยอมให้ ความคลาดเคลื่อน (E) ของการประมาณค่าสัดส่วน
เกิดขึ ้นได้ ในระดับ ±5% ของค่าสัดส่วนสูงสุด
กลุม่ ตัวอย่างจากประชากรที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จานวน 5,658,953 คน
n

=

5,658,953 (1.96)2X (0.25)
5,658,953 (0.05)2 + (1.96)2 (0.25)

=

5,434,858.4612
14,148.3429

=

384

กลุม่ ตัวอย่างจากประชากรที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,650,009 คน
n
=
1,650,009 (1.96)2X (0.25)
1,650,009 (0.05)2 + (1.96)2 (0.25)
=

1,584,668.6436
4,125.9829

=

384

ดังนันจ
้ านวนกลุม่ ตัวอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ที่จะ
นาไปใช้ ในการสุม่ ตัวอย่างในครัง้ นี ้คือ 384+384 = 768 คน
การสุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ทาการเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ น
กลุม่ ผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา” ในทังเขตกรุ
้
งเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ การสุม่
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึง่ จะเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในร้ านดอยคา
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือที่ศาลาโครงการหลวง 1 ตลาด อ.ต.ก. ศาลาโครงการหลวง 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาลาโครงการหลวง 3 ศูนย์การค้ าดิโอลด์สยาม ศาลาโครงการหลวง
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในจังหวัดเชียงใหม่ คือที่ร้านดอยคา สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่
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ร้ านดอยคา ศูนย์การค้ าเชียงอินทร์ พลาซ่า และร้ านดอยคาสาขาสุเทพ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. ลักษณะทางประชากร (Demographic status) อันประกอบด้ วย
1.1. เพศ
1.2. อายุ
1.3. การศึกษา
1.4. รายได้ ตอ่ เดือน (เฉพาะตนเอง)
1.5. อาชีพ
1.6. สถานภาพสมรส
1.7. ภูมิลาเนา
2. พฤติกรรมการซือ้ (Purchasing behavior) ประกอบด้ วย
2.1. ตราสินค้ า “ดอยคา” ที่นิยมซื ้อ
2.2. ระยะเวลาที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.3. เหตุผลที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.4. สถานที่ในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.5. ความถี่ในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
3. การรับรู้มติ สิ ัมผัสตราสินค้ า (Brand Sense Dimension) ประกอบด้ วย
3.1. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป (Sight)
3.2. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส (Taste)
3.3. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ (Smell)
3.4. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง (Sound)
3.5. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส (Touch)
4. ความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand loyalty) ประกอบด้ วย
4.1. ทัศนคติตอ่ ตราสินค้ า
4.2. ความพึงพอใจที่มีตอ่ ตราสินค้ า
4.3. โอกาสในการพูดถึงสินค้ า
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4.3. ความผูกพันต่อตราสินค้ า
4.4. แนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าในครัง้ ต่อไป

สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่ างกัน มีการรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่ างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค
ตัวแปรตาม คือ การรับรู้มิตสิ มั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
2. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่ างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอย
คา” แตกต่ างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค
ตัวแปรตาม คือ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
3. การรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” มีความสัมพันธ์ กับความภักดีต่อตรา
สินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปรตาม คือ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค ได้ แก่
1.1. เพศ
1.2. อายุ
1.3. การศึกษา
1.4. รายได้ ตอ่ เดือน (เฉพาะตนเอง)
1.5. อาชีพ
1.6. สถานภาพสมรส
1.7. ภูมิลาเนา
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ (Purchasing behavior) ประกอบด้ วย
2.1. ตราสินค้ า “ดอยคา” ที่นิยมซื ้อ
2.2. ระยะเวลาที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.3. เหตุผลที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.4. สถานที่ในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.5. ความถี่ในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
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ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า (Brand Sense Dimension)
ประกอบด้ วย
3.1. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป (Sight) ประกอบด้ วย สัญลักษณ์ตราสินค้ า รูปแบบหีบห่อ
ลักษณะการบรรจุ สีสนั ขนาด เป็ นต้ น
3.2. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส (Taste) ประกอบด้ วย ความอร่อยถูกปาก ความสะอาด
ความแตกต่าง เป็ นต้ น
3.3. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ (Smell) ประกอบด้ วย ความสดใหม่ กลิน่ ที่เป็ นธรรมชาติ
เป็ นต้ น
3.4. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง (Sound) ประกอบด้ วย ความไพเราะของชื่อ ชื่อเสียงของ
ตราสินค้ า ความรู้สกึ ราลึกถึงในหลวง การรับรู้จากสื่อ เป็ นต้ น
3.5. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส (Touch) ประกอบด้ วย ความรู้สกึ ต่อสินค้ า ความ
สะดวก ความแข็งแรง ราคา เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand loyalty) ประกอบด้ วย
4.1. ทัศนคติตอ่ ตราสินค้ า
4.2. ความพึงพอใจที่มีตอ่ ตราสินค้ า
4.3. โอกาสในการพูดถึงสินค้ า
4.4. ความผูกพันต่อตราสินค้ า
4.5. แนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าในครัง้ ต่อไป

เกณฑ์ ในการให้ คะแนนตัวแปร
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้ วย
1.1. เพศ
1.1.1. ชาย
1.2. อายุ
1.2.1. น้ อยกว่า 20 ปี
1.2.3. 30 – 39 ปี
1.2.5. 50 – 59 ปี

1.1.2. หญิง
1.2.2. 20 – 29 ปี
1.2.4. 40 – 49 ปี
1.2.6. มากกว่า 59 ปี
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1.3. การศึกษา
1.3.1. ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
1.3.2. ระดับมัธยมศึกษา
1.3.3. ระดับอาชีวศึกษา
1.3.4. ระดับปริญญาตรี
1.3.5. ระดับปริญญาโท
1.3.6. ระดับปริญญาเอก
1.4. รายได้ ตอ่ เดือน (เฉพาะตนเอง)
1.4.1. น้ อยกว่า 10,000 บาท
1.4.2. 10,000 – 19,999 บาท
1.4.3. 20,000 – 29,999 บาท
1.4.4. 30,000 – 39,999 บาท
1.4.5. 40,000 – 49,999 บาท
1.4.6. มากกว่า 49,999 บาท
1.5. อาชีพ
1.5.1. ธุรกิจส่วนตัว
1.5.2. พนักงานบริษัท
1.5.3. ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.5.4. ลูกจ้ างชัว่ คราว
1.5.5. อาชีพอิสระ
1.5.6. อื่นๆ (ระบุ)................
1.6. สถานภาพสมรส
1.6.1. โสด
1.6.2. สมรส
1.6.3. อื่นๆ (ระบุ)..........................................
1.7. ภูมิลาเนา (ที่อาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั )
1.7.1. กรุงเทพมหานคร
1.7.2. เชียงใหม่
1.7.3. อื่นๆ (ระบุ)..........................................
โดยตัวแปรในกลุม่ นี ้ มีการให้ คะแนนตัวแปรตามความเป็ นจริง
ส่ วนที่ 2. พฤติกรรมการซือ้ (Purchasing behavior) ประกอบด้ วย
2.1. ตราสินค้ า “ดอยคา” ที่นิยมซื ้อ
2.1.1. ผักเมืองหนาว
2.1.2. สมุนไพร
2.1.3. ดอกไม้ เมืองหนาว
2.1.4. ผลไม้ เมืองหนาว
2.1.5. พืชไร่
2.1.6. ไม้ กระถาง
2.1.7. ไม้ ป่าและไม้ ไผ่
2.1.8. ดอกไม้ แห้ ง
2.1.9. สินค้ าแปรรูปและอาหารกระป๋ อง 2.1.10. ของประดิษฐ์ และอื่นๆ
โดยแบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนตัวแปรเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
1. มากที่สดุ (เกือบทุกวัน)
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 5
2. มาก (อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ )
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 4
3. ปานกลาง (เดือนละ2-3 ครัง้ )
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 3
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4. น้ อย (เดือนละครัง้ )
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 2
5. น้ อยที่สดุ (น้ อยกว่าเดือนละครัง้ )
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 1
2.2. ระยะเวลาที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” (โดยประมาณ)
2.2.1. น้ อยกว่า 1 ปี
2.2.2. 1 – 2 ปี
2.2.3. 3 – 4 ปี
2.2.4. 5 – 6 ปี
2.2.5. มากกว่า 6 ปี
2.3. เหตุผลที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
2.3.1. เพื่อนาไปใช้ หรื อบริโภคเองในครอบครัว
2.3.2. เพื่อนาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของฝาก
2.3.3. อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.4. สถานที่ในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
2.4.1. ร้ านดอยคา
2.4.2. ห้ างสรรพสินค้ า
2.4.3. ร้ านค้ าในสนามกีฬา/สวนสาธารณะ2.4.4. ร้ านสะดวกซื ้อ
2.4.5. ร้ านค้ าในสนามบิน/สถานีขนส่ง 2.4.6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.5. ความถี่ในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” (โดยประมาณ)
2.5.1. เกือบทุกวัน
2.5.2. อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้
2.5.3. เดือนละ2-3 ครัง้
2.5.4. เดือนละครัง้
2.5.5. น้ อยกว่าเดือนละครัง้
2.5.6. อื่นๆ (โปรดระบุ)
โดยแบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนตัวแปรเป็ น 2 ระดับ ดังนี ้
1. ใช่
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 1
2. ไม่ใช่ /ไม่ตอบ
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 0
ส่ วนที่ 3 การรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า (Brand sense dimension) ประกอบด้ วย
3.1. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป (Sight) ประกอบด้ วย สัญลักษณ์ตราสินค้ า รูปแบบหีบห่อ
ลักษณะการบรรจุ สีสนั ขนาด เป็ นต้ น
3.2. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส (Taste) ประกอบด้ วย ความอร่อยถูกปาก ความสะอาด
ความแตกต่าง เป็ นต้ น
3.3. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ (Smell) ประกอบด้ วย ความสดใหม่ กลิน่ ที่เป็ นธรรมชาติ
เป็ นต้ น
3.4. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง (Sound) ประกอบด้ วย ความไพเราะของชื่อ ชื่อเสียงของ
ตราสินค้ า การราลึกถึงในหลวง การรับรู้จากสื่อ เป็ นต้ น
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3.5. การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส (Touch) ประกอบด้ วย ความรู้สกึ ต่อสินค้ า ความ
สะดวก ความแข็งแรง ราคา เป็ นต้ น
โดยแบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนตัวแปรเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
1. มากที่สดุ
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 5
2. มาก
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 4
3. ปานกลาง
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 3
4. น้ อย
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 2
5. น้ อยที่สดุ
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 1
ส่ วนที่ 4 ความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand loyalty) ประกอบด้ วย
4.1. ทัศนคติตอ่ ตราสินค้ า ประกอบด้ วย ความชื่นชอบ ความรู้สกึ และความคิดเห็นต่อ
ตราสินค้ า
4.2. ความพึงพอใจที่มีตอ่ ตราสินค้ า ประกอบด้ วย การตอบสนองความต้ องการ
คุณภาพ . ความพึงพอใจ
4.3. โอกาสในการพูดถึงสินค้ า ประกอบด้ วย โอกาสที่สนิ ค้ าใหม่ออกสูต่ ลาด โอกาสที่ไป
ซื ้อสินค้ า โอกาสที่เห็นร้ านหรื อสัญลักษณ์ โอกาสที่นกึ ถึงผลิตผลทางการเกษตรเมืองหนาว
4.4. ความผูกพันต่อตราสินค้ า ประกอบด้ วย ความรู้สกึ ผูกพัน ความรู้สกึ แตกต่าง
4.5. แนวโน้ มในการซื ้อสินค้ าในครัง้ ต่อไป ประกอบด้ วย ความต้ องการซื ้อ การแนะนาให้
คนอื่นซื ้อ
โดยแบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนตัวแปรเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
1. มากที่สดุ
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 5
2. มาก
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 4
3. ปานกลาง
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 3
4. น้ อย
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 2
5. น้ อยที่สดุ
ระดับคะแนนที่ให้ เท่ากับ 1
เพื่อศึกษาระดับความความคิดเห็นจากผลรวมของกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ ใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณา โดยกาหนดระดับคะแนน เป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
ระดับที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สดุ
ระดับที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
ระดับที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
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ระดับที่ 4 คะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 1.81 – 2.60 หมายถึง น้ อย
ระดับที่ 5 คะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 1.00 – 1.80 หมายถึง น้ อยที่สดุ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วจึงนา
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดต่างๆ มาใช้ ประกอบในการออกแบบสอบถาม เมื่อ
สร้ างแบบสอบถามซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เสร็จแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปปรึกษา และขอคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
วิจยั ตราสินค้ า เพื่อทาการแก้ ไขให้ แบบสอบถามมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น โดยผู้วิจยั จะทาการ
ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือในด้ านความตรงเชิงเนื ้อหาโดยการหาค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of item objective congruence) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบโดยให้ เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้ อคาถามดังนี ้
1. ให้ คะแนน +1 ถ้ าแน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
2. ให้ คะแนน 0 ถ้ าไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
3. ให้ คะแนน -1 ถ้ าแน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้ วนาผลคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตร
IOC

=

ΣX
N

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์
ΣX
N

แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
แทนจานวนผู้เชี่ยวชาญ

โดยข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50 - 1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรงสูง ถือว่าใช้ ได้ และข้ อ
คาถามที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.50 ต้ องปรับปรุง ถือว่ายังใช้ ไม่ได้ ซึง่ ผลจากการทดสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือในด้ านความตรงเชิงเนื ้อหา
โดยการหาค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of item objective congruence) ได้ ผลออกมาว่าข้ อคาถามทุกข้ อที่ใช้
วัดมีคา่ IOC สูงกว่า 0.50 ทังสิ
้ ้น ดังนัน้ จึงนับได้ วา่ ข้ อคาถามที่ใช้ ในการออกแบบสอบถาม
สามารถนาไปทาการทดสอบความเชื่อถือได้ ตอ่ ไป
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หลังจากที่ได้ แก้ ไขแบบสอบถามเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์มากขึ ้นแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ นา
แบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Pre-test) กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง โดย
ทดสอบกับผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา” โดยตรง แล้ วนามาตรวจสอบความถูกต้ อง และความสมบูรณ์
ของคาถามโดยใช้ การทดสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α
Coefficient) ของ Cronbach ทางโปรแกรม Spss for Window ซึง่ ผลจากการทดสอบความเชื่อถือ
ได้ คานวณได้ คา่ สัมประสิทธิ์ซงึ่ มีคา่ เข้ าใกล้ 1 นับว่ามีความเชื่อถือได้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
สามารถนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างใหม่
เพื่อให้ ได้ ครบตาม
จานวน 768 ชุดตามที่กาหนดไว้
วิธีการหาค่าความเชื่อถือได้ ของแบบสอบถามนี ้ ผู้วิจยั ใช้ สตู รการคานวน
Coefficient ของ Cronbach (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2537: 114) ดังนี ้
α=

k
(k – 1)

เมื่อ

α
K
V1
Vt

X
คือ
คือ
คือ
คือ

Alpha

1 – Σv1
Vt
ค่าความเชื่อถือได้
จานวนข้ อ
ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้ อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้ อ

ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบสอบถามแต่ละส่วน เป็ นดังต่อไปนี ้
แบบสอบถามส่วนที่ 3 มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 8.9634
แบบสอบถามส่วนที่ 4 มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 8.8875

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสารวจโดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นระยะเวลา
3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยใช้ ผ้ ชู ่วยวิจยั ที่มีความรู้ในเรื่ องระเบียบ
วิธีวิจยั และได้ รับการอบรมในเรื่ องการแจกแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถาม
จานวน 4 คนมาช่วยผู้วิจยั ในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 384 ชุดบริเวณร้ าน “ดอยคา”
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และกลุม่ ตัวอย่างจานวน 384 ชุดบริเวณร้ าน “ดอยคา” ในจังหวัด
เชียงใหม่ รวมทังสิ
้ ้น 768 ชุด โดยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อให้ แน่ใจว่าได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องจากผู้บริโภคที่ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลเพื่อ
ใช้ ในการวิจยั เท่านัน้
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การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิจยั จะนาข้ อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ ทงหมดมาท
ั้
าการลงรหัส และคานวณผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Window Version 10.0 เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้ อยละ โดยนาเสนอเป็ น
ตารางแจกแจงความถี่ โดยวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลตามสมมติฐาน ดังนี ้
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่ างกัน มีการรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่ างกัน
ผู้วิจยั วิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และนาเสนอเป็ นตารางแจกแจง
ความถี่ และจะนามาเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และใช้ สถิติการคานวณโดยการหาค่าความแตกต่าง
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ t-test และ one-way ANOVA เพื่อทราบว่า ผู้บริโภคที่มี
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันหรื อไม่
2. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่ างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอย
คา” แตกต่ างกัน
ผู้วิจยั วิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และนาเสนอเป็ นตารางแจกแจง
ความถี่ และจะนามาเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และใช้ สถิติการคานวณโดยการหาค่าความแตกต่าง
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ t-test และ one-way ANOVA เพื่อทราบว่า ผู้บริโภคที่มี
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันหรื อไม่
3. การรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” มีความสัมพันธ์ กับความภักดีต่อตรา
สินค้ า “ดอยคา”
ผู้วิจยั วิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และนาเสนอเป็ นตารางแจกแจง
ความถี่ และจะนามาเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และใช้ สถิตกิ ารคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู้มิติสมั ผัส และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง” เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อ การรับรู้มิติสมั ผัส และความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” ของผู้บริโภค โดยผลการวิจยั สามารถนาเสนอดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7

ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา”
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
ผลการวิเคราะห์การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ผลการวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับการรับรู้มิติสมั ผัส
ตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3
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ตอนที่ 1
ตารางที่ 1

ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา”
จาแนกตามลักษณะทางประชากร

ลักษณะประชากร
1. เพศ
2. อายุ

3. การศึกษา

4. รายได้ ตอ่ เดือน
(บาท)

5. อาชีพ

6. สถานภาพสมรส

7. ภูมิลาเนา
(ในปั จจุบนั )

1.1. ชาย
1.2. หญิง
2.1. น้ อยกว่า 20 ปี
2.2. 20 – 29 ปี
2.3. 30 – 39 ปี
2.4. 40 – 49 ปี
2.5. 50 – 59 ปี
2.6. มากกว่า 59 ปี
3.1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
3.2.มัธยมศึกษา
3.3. อาชีวศึกษา
3.4. ปริญญาตรี
3.5. ปริญญาโท
3.6. ปริญญาเอก
4.1. น้ อยกว่า 10,000
4.2. 10,000 – 19,999
4.3. 20,000 – 29,999
4.4. 30,000 – 39,999
4.5. 40,000 – 49,999
4.6. มากกว่า 49,999
5.1. ธุรกิจส่วนตัว
5.2. พนักงานบริษัท
5.3. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5.4. ลูกจ้ างชัว่ คราว
5.5. อาชีพอิสระ
5.6. อื่นๆ
6.1. โสด
6.2. สมรส
6.3. อื่นๆ
7.1. กรุงเทพมหานคร
7.2. เชียงใหม่
7.3. อื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

303
465
19
241
193
133
127
55
15
92
55
426
156
24
190
246
119
79
42
92
144
168
168
50
64
174
391
361
16
351
348
69

39.5
60.5
2.5
31.4
25.1
17.3
16.5
7.2
2.0
12.0
7.2
55.5
20.3
3.1
24.7
32.0
15.5
10.3
5.5
12.0
18.8
21.9
21.9
6.5
8.3
22.7
50.9
47.0
2.1
45.7
45.3
9.0
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จากตารางที่ 1 สามารถจาแนกตามลักษณะทางประชากรได้ ดงั นี ้
1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง จานวน 465
คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 และเป็ นเพศชายจานวน 303 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.5
2. อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีจานวนมากที่สดุ คือ 241 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31.4 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.1
รองลงมามีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 รองลงมามีอายุระหว่าง
50 – 59 ปี จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.5 รองลงมามีอายุมากกว่า 59 ปี จานวน 55 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.2 และผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 19 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 2.5
3. การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนมากที่สดุ คือ
426 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.5 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จานวน 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.3
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา
จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ
3.1 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษามีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 15 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 2.0
4. รายได้ ตอ่ เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท
มีจานวนมากที่สดุ คือ 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 รองลงมาคือรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท
จานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.7 รองลงมาคือรายได้ ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท จานวน
119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 รองลงมาคือรายได้ มากกว่า 49,999 บาท จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 12.0 รองลงมาคือรายได้ ระหว่าง 30,000 – 39,999 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.3
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ระหว่าง 40,000 – 49,999 บาท มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 42 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 5.5
5. อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา แม่บ้าน มีจานวนมาก
ที่สดุ คือ 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.7 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัท และราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีจานวน 168 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 21.9 ทังสองกลุ
้
ม่ อาชีพ รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 รองลงมาคืออาชีพอิสระ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.3
และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.5
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6. สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นโสด มีจานวนมากที่สดุ คือ 391 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.9 รองลงมาคือสมรสแล้ ว มีจานวน 361 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.0 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ เช่น หย่าร้ าง หรื อ แยกกันอยูช่ วั่ คราว มีจานวนน้ อยที่สดุ
คือ 16 คิดเป็ นร้ อยละ 2.1
7. ภูมิลาเนา ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีจานวนมากที่สดุ คือ
351 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.7 รองลงมาคือผู้ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 348 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.3 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจานวนน้ อยที่สดุ อาศัยอยูใ่ นจังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงราย
ลาปาง พิษณุโลก อยุธยา นนทบุรี ชลบุรี นครศรี ธรรมราช ภูเก็ต มีจานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ
9.0
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ตอนที่ 2
ตารางที่ 2

ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซือ้ สินค้ า “ดอยคา”
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ประเภทต่างๆ
ลาดับ

และประเภทของสินค้ าที่ซื ้อ

มาก
ที่สดุ
1. ผักเมืองหนาว เช่น ปวยเหล็ง 111
พริกยักษ์ เซเลอรี่ เบบี ้แครอท
(14.5)
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอาหาร 96
กระป๋ อง เช่น ผลไม้ อบแห้ ง แยม (12.5)
3. ผลไม้ เมืองหนาว เช่น พลับ
77
กีวี สตรอเบอรี่ เสาวรส ราสเบอรี่ (10.0)
4. พืชไร่ เช่น กาแฟอาราบิก้า ถัว่
53
แดงหลวง ข้ าวสาลี ลินิน
(6.9)
5. ดอกไม้ เมืองหนาว เช่น คาร์ 25
เนชัน่ แกลดีโอลัส กุหลาบ
(3.3)
6. สมุนไพร เช่น โรสแมรี่ ทาย์ม 12
มินท์ โอริกาโน ดิล เสจ
(1.6)
7. ไม้ กระถาง เช่น ไอวี่ อะเซเลีย
9
ลิลลี่ ทิวลิป ไฮเดรนเยีย
(1.2)
8. ของประดิษฐ์ และอื่นๆ เช่น 7
หมวก พัด กระเช้ า กรอบรูป ร่ม (0.9)
9. ดอกไม้ แห้ ง เช่นหญ้ านิ ้วทอง 8
ลูกหวาย ฝั กตะแบก ปุยฝ้าย
(1.0)
10. ไม้ ป่าและไม้ ไผ่ เช่น กระถิน 8
ณรงค์ใต้ หวัน อบเชยญวน
(1.0)
หมายเหตุ
มากที่สดุ = เกือบทุกวัน
น้ อย = เดือนละครัง้

ระดับการซื ้อ

x

S.D.

มาก

ปาน น้ อย น้ อย ไม่เคย แปลค่า
กลาง
ที่สดุ
ซื ้อ
168 294
71
35
89
3.37
1.04
(21.9) (38.3) (9.2) (4.6) (11.6) ปานกลาง
175 259 117
48
73
3.22
1.09
(22.8) (33.7) (15.2) (6.3) (9.5) ปานกลาง
157 277 122
42
93
3.16
1.04
(20.4) (36.1) (15.9) (5.5) (12.1) ปานกลาง
116 190 160
69
180
2.87
1.13
(15.1) (24.7) (20.8) (9.0) (23.4) ปานกลาง
91
182 151
80
239
2.68
1.07
(11.8) (23.7) (19.7) (10.4) (31.1) ปานกลาง
43
155 180
95
283
2.38
0.97
(5.6) (20.2) (23.4) (12.4) (36.8)
น้ อย
37
119 140
88
375
2.34
0.99
(4.8) (15.5) (18.2) (11.5) (48.8)
น้ อย
31
165 126 111 328
2.31
0.97
(4.0) (21.5) (16.4) (14.5) (42.7)
น้ อย
41
121 107 118 373
2.28
1.06
(5.3) (15.8) (13.9) (15.4) (48.6)
น้ อย
27
87
104
87
455
2.25
1.03
(3.5) (11.3) (13.5) (11.3) (59.2)
น้ อย
มาก = สัปดาห์ละครัง้
ปานกลาง = เดือนละ 2-3 ครัง้
น้ อยที่สดุ = น้ อยกว่าเดือนละครัง้

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) แสดงว่า จากจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 768 คน พบว่า สินค้ า “ดอยคา” ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีการซื ้อมากที่สดุ คือผัก
เมืองหนาว โดยมีการซื ้ออยูใ่ นระดับปานกลาง (เดือนละ 2-3 ครัง้ ) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
และอาหารกระป๋ อง ผลไม้ เมืองหนาว รองลงมาคือ พืชไร่ และดอกไม้ เมืองหนาว ส่วนสินค้ า “ดอย
คา” ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีการซื ้ออยูใ่ นระดับน้ อย (เดือนละครัง้ ) คือ สมุนไพร ไม้ กระถาง ของ
ประดิษฐ์ ดอกไม้ แห้ ง และไม้ ป่าและไม้ ไผ่

59
สาหรับสินค้ า “ดอยคา” ที่มีผ้ ไู ม่เคยซื ้อเป็ นจานวนน้ อยที่สดุ คือผลิตภัณฑ์แปรรูปและ
อาหารกระป๋ อง ส่วนสินค้ า “ดอยคา” ที่มีผ้ ไู ม่เคยซื ้อเป็ นจานวนมากที่สดุ คือไม้ ป่าและไม้ ไผ่
ตารางที่ 3
ลาดับที่
1
2
3
4
5
N = 768

ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
ระยะเวลาที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” (โดยประมาณ)
จานวน (ร้ อยละ)
มากกว่า 6 ปี
211 (27.47)
3 – 4 ปี
177 (23.05)
1 – 2 ปี
173 (22.53)
น้ อยกว่า 1 ปี
121 (15.76)
5 – 6 ปี
86 (11.19)

จากตารางที่ 3 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” มาเป็ นระยะ
เวลานานมากกว่า 6 ปี มากที่สดุ มีจานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.47 รองลงมาคือ ผู้ซื ้อมาเป็ น
ระยะเวลานาน 3 – 4 ปี จานวน 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.05 รองลงมาคือ ผู้ซื ้อมาเป็ นระยะเวลา
1 – 2 ปี จานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.53 รองลงมาคือ ผู้ซื ้อมาเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 1 ปี
จานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.76 และน้ อยที่สดุ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื ้อมาเป็ นระยะเวลา
5 – 6 ปี มีจานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.19
ตารางที่ 4
ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามเหตุผลที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
ลาดับที่
เหตุผลที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
จานวน (ร้ อยละ)
1
เพื่อนาไปใช้ หรื อบริโภคเองภายในครอบครัว
697 (67.34)
2
เพื่อนาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของฝาก
338 (32.66)
N = 1,035 หมายเหตุ: เป็ นคาถามที่ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เพื่อนาไปใช้ หรื อบริโภค
เองภายในครอบครัว มีจานวนมากกว่านาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของฝาก โดยผู้ที่นาไปใช้ หรือไป
บริโภคเองมีจานวน 697 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.34 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึง่ ของผู้ที่
นาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของฝาก ซึง่ มีจานวน 338 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.66
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ตารางที่ 5
ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานที่ที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
ลาดับที่
สถานที่ที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
จานวน (ร้ อยละ)
1
ร้ านดอยคา
576 (42.20)
2
ห้ างสรรพสินค้ า
399 (29.23)
3
ร้ านสะดวกซื ้อ
192 (14.07)
4
สนามบิน/สถานีขนส่ง
151 (11.06)
5
สนามกีฬา/สวนสาธารณะ
47 (3.44)
N = 1,365 หมายเหตุ: เป็ นคาถามที่ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
จากตารางที่ 5 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ที่ร้านดอยคามากที่สดุ
จานวน 576 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.2 รองลงมา คือ ที่ห้างสรรพสินค้ า จานวน 399 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 29.23 รองลงมา คือ ร้ านสะดวกซื ้อ จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.07 รองลงมา คือ
สนามบิน/สถานีขนส่ง จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.06 และที่สนามกีฬา/สวนสาธารณะเป็ น
จานวนน้ อยที่สดุ คือ 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.44
ตารางที่ 6
ลาดับที่
1
2
3
4
5
N = 768

ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความถี่ที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
ความถี่ที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” (โดยประมาณ)
จานวน (ร้ อยละ)
เดือนละ 2-3ครัง้
235 (30.6)
อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้
213 (27.73)
เกือบทุกวัน
190 (24.74)
เดือนละครัง้
87 (11.33)
น้ อยกว่าเดือนละครัง้
43 (5.6)

จากตารางที่ 6 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เดือนละ 2-3 ครัง้ มาก
ที่สดุ จานวน 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 รองลงมาคือ อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ จานวน 213 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 27.73 รองลงมาคือ เกือบทุกวัน จานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.74 รองลงมา
คือ เดือนละครัง้ จานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.33 และน้ อยกว่าเดือนละครัง้ เป็ นจานวนน้ อย
ที่สดุ คือ 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.6
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ตอนที่ 3

ผลการวิเคราะห์ การรับรู้มติ สิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา”

ผลการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ มิติสมั ผัสด้ านรูป มิติสมั ผัส
ด้ านรสชาติ มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ มิติสมั ผัสด้ านเสียง และมิติสมั ผัสด้ านสัมผัส เป็ นดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 7

การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป

ลาดับและการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านรูป

ระดับการรับรู้
มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

1.หีบห่อ/ภาชนะบรรจุมีลกั ษณะ 104 351 251
39
สดใหม่
(13.5) (45.7) (32.7) (5.1)
2.สินค้ ามีตราสัญลักษณ์ที่
101 338 263
45
สวยงามและจดจาได้ ง่าย
(13.2) (44.0) (34.2) (5.9)
3.สินค้ ามีขนาดได้ มาตรฐาน
56
385 250
48
และสะดวกต่อการพกพา
(7.3) (50.1) (32.6) (6.3)
4.หีบห่อ/ภาชนะบรรจุมีความ
32
318 325
53
แข็งแรงทนทาน
(4.2) (41.4) (42.3) (6.9)
5.หีบห่อ/ภาชนะบรรจุออกแบบ
31
248 404
46
ได้ สวยงาม
(4.0) (32.3) (52.6) (6.0)
6.หีบห่อ/ภาชนะบรรจุมีสีสนั ที่
21
226 388
97
สะดุดตา
(2.7) (29.4) (50.5) (12.6)

ค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านรูป

x
น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

11
(1.4)
10
(1.3)
8
(1.0)
20
(2.6)
24
(3.1)
23
(3.0)

12
(1.6)
11
(1.4)
21
(2.7)
20
(2.6)
15
(2.0)
13
(1.7)

3.66
มาก
3.63
มาก
3.58
มาก
3.39
ปานกลาง
3.29
ปานกลาง
3.17
ปานกลาง

S.D.

0.83
0.84
0.77
0.79
0.78
0.80

3.45
มาก

จากตารางที่ 7 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ วา่ หีบห่อ/ภาชนะบรรจุที่มีลกั ษณะ
สดใหม่มากที่สดุ เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ สินค้ ามีตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและจดจาได้ ง่าย
รองลงมาคือ สินค้ ามีขนาดได้ มาตรฐานและสะดวกต่อการพกพา โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนมิติสมั ผัสด้ านรูปที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ หีบห่อ/
ภาชนะมีความแข็งแรงทนทาน รองลงมาคือ หีบห่อ/ภาชนะบรรจุออกแบบได้ สวยงาม และหีบห่อ/
ภาชนะบรรจุมีสีสนั ที่สะดุดตา เป็ นลาดับสุดท้ าย
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ตารางที่ 8

การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส

ลาดับและการรับรู้มิติสมั ผัส

ระดับการรับรู้
มาก
ที่สดุ

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

1.สินค้ ามีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ 249 415
69
ปราศจากสารเคมี
(32.4) (54.0) (9.0)
2.สินค้ าให้ รสชาติความเป็ นผัก
216 381 141
และผลไม้ เมืองหนาว
(28.1) (49.6) (18.4)
3.สินค้ ามีรสชาติที่สดสะอาด มี 186 430 122
คุณค่าทางโภชนาการ
(24.2) (56.0) (15.9)
4.สินค้ ามีรสชาติที่อร่อยถูกปาก 112 390 221
(14.6) (50.8) (28.8)

11
(1.4)
2
(0.3)
8
(1.0)
14
(1.8)

6
(0.8)
6
(0.8)
6
(0.8)
14
(1.8)

18
(2.3)
22
(2.9)
16
(2.1)
17
(2.2)

4.19
มาก
4.07
มาก
4.03
มาก
3.76
มาก

ด้ านรส

มาก

x

ค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านรส

S.D.

0.72
0.75
0.72
0.79

4.01
มาก

จากตารางที่ 8 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ วา่ สินค้ ามีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ
ปราศจากสารเคมีมากที่สดุ เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ สินค้ าให้ รสชาติความเป็ นผักและผลไม้
เมืองหนาว รองลงมาคือ สินค้ ามีรสชาติที่สดสะอาด มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และลาดับสุดท้ ายคือ
สินค้ ามีรสชาติที่อร่อยถูกปาก โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
ตารางที่ 9

การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่

ลาดับและการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านกลิ่น
1.สินค้ ามีกลิ่นหอมและสด
สะอาดแบบธรรมชาติ
2.สินค้ ามีกลิ่นอายของผักและ
ผลไม้ เมืองหนาว

ค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านกลิน่

ระดับการรับรู้
มาก
ที่สดุ

มาก

x

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

141 375 197
(18.4) (48.8) (25.7)
150 350 217
(19.5) (45.6) (28.3)

9
(1.2)
11
(1.4)

8
(1.0)
7
(0.9)

38
(4.9)
33
(4.3)

3.87
มาก
3.85
มาก

S.D.

0.77
0.79

3.86
มาก

จากตารางที่ 9 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้วา่ สินค้ ามีกลิน่ หอมและสดสะอาด
แบบธรรมชาติ และรับรู้วา่ สินค้ ามีกลิ่นอายของผักและผลไม้ เมืองหนาวในระดับที่ใกล้ เคียงกัน โดย
มีการรับรู้อยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
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ตารางที่ 10

การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง

ลาดับและการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านเสียง

ระดับการรับรู้
มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

1.ชื่อสินค้ าทาให้ ราลึกถึงใน
362 294
74
12
หลวง
(47.1) (38.3) (9.6) (1.6)
2.บุคคลที่ทา่ นรู้จกั กล่าวถึง
212 384 130
17
สินค้ าในแง่ดี
(27.6) (50.0) (16.9) (2.2)
3.สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ าในแง่ 178 387 149
10
ดี
(23.2) (50.4) (19.4) (1.3)
4.ชื่อสินค้ ามีความไพเราะ
126 367 201
32
(16.4) (47.8) (26.2) (4.2)
5.ชื่อสินค้ าถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ
89
235 235 130
ต่างๆ บ่อยครัง้
(11.6) (30.6) (30.6) (16.9)

ค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านเสียง

x
น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

6
(0.8)
6
(0.8)
13
(1.7)
14
(1.8)
46
(6.0)

20
(2.6)
19
(2.5)
31
(4.0)
28
(3.6)
20
(2.6)

4.33
มากที่สดุ
4.04
มาก
3.96
มาก
3.76
มาก
3.26
ปานกลาง

S.D.

0.78
0.79
0.81
0.85
1.08

3.87
มาก

จากตารางที่ 10 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้วา่ ชื่อสินค้ าทาให้ ราลึกถึงในหลวง
มากที่สดุ เป็ นลาดับแรก ซึง่ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยการรู้มติ ิสมั ผัสด้ านอื่นๆ
รองลงมาคือ บุคคลที่ท่านรู้จกั กล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี รองลงมาคือ สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี
รองลงมาคือ ชื่อสินค้ ามีความไพเราะ โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนมิติสมั ผัสด้ านเสียงที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ชื่อ
สินค้ าถูกเผยแพร่ผา่ นสื่อต่างๆ บ่อยครัง้
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ตารางที่ 11

การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส

ลาดับและการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านสัมผัส
1.สินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการ
อุปโภคและบริโภค
2.สินค้ าใช้ แล้ วเกิดความภูมิใจ

ระดับการรับรู้
มาก
ที่สดุ

182
(23.7)
171
(22.3)
3.สินค้ าทาให้ ท่านสัมผัสถึงผัก
129
และผลไม้ เมืองหนาว
(16.8)
4.สินค้ าสามารถเก็บไว้ ได้ นาน
83
(10.8)
5.สินค้ ามีราคาที่เหมาะสม
83
(10.8)
6.สินค้ ามีพนักงานขายที่บริการ
92
ได้ น่าประทับใจ
(12.0)
7.สินค้ ามีการจัดงานประจาปี ได้
65
อย่างเหมาะสม
(8.5)
8.สินค้ าหาซื ้อได้ ง่ายและสะดวก 52
(6.8)

ค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านสัมผัส

มาก

412
(53.6)
327
(42.6)
382
(49.7)
316
(41.1)
307
(40.0)
257
(33.5)
242
(31.5)
203
(26.4)

ปาน
กลาง

น้ อย

141
8
(18.4) (1.0)
210
20
(27.3) (2.6)
186
34
(24.2) (4.4)
284
41
(37.0) (5.3)
298
38
(38.8) (4.9)
305
44
(39.7) (5.7)
275
75
(35.8) (9.8)
319 135
(41.5) (17.6)

x
น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

6
(0.8)
17
(2.2)
9
(1.2)
8
(1.0)
24
(3.1)
17
(2.2)
32
(4.2)
34
(4.4)

19
(2.5)
23
(3.0)
28
(3.6)
36
(4.7)
18
(2.3)
53
(6.9)
79
(10.3)
25
(3.3)

4.01
มาก
3.83
มาก
3.79
มาก
3.58
มาก
3.52
มาก
3.51
มาก
3.34
ปานกลาง
3.14
ปานกลาง

S.D.

0.74
0.89
0.82
0.81
0.87
0.88
0.95
0.95

3.59
มาก

จากตารางที่ 11 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้วา่ สินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการ
อุปโภคและบริโภคมากที่สดุ เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ สินค้ าใช้ แล้ วเกิดความภูมใิ จ รองลงมา
คือ สินค้ าทาให้ ท่านสัมผัสถึงผักและผลไม้ เมืองหนาว รองลงมาคือ สินค้ าสามารถเก็บไว้ ได้ นาน
รองลงมาคือ สินค้ ามีราคาที่เหมาะสม รองลงมาคือ สินค้ ามีพนักงานขายที่บริการได้ น่าประทับใจ
โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนมิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สินค้ า
มีการจัดงานประจาปี ได้ อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ สินค้ าหาซื ้อได้ ง่ายและสะดวก เป็ นลาดับ
สุดท้ าย
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ตารางที่ 12
ลาดับที่

การเปรี ยบเทียบการรับรู้มิตสิ มั ผัส 10 ลาดับแรก
การรับรู้

มิติสมั ผัส

x
แปลค่า

1

ชื่อสินค้ าทาให้ ราลึกถึงในหลวง

ด้ านเสียง

2

สินค้ ามีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี

ด้ านรส

3

สินค้ าให้ รสชาติความเป็ นผักและผลไม้ เมืองหนาว

ด้ านรส

4

ด้ านรส

5

สินค้ ามีรสชาติที่สดสะอาด มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ
บุคคลที่ทา่ นรู้จกั กล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี

ด้ านเสียง

6

สินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภค

ด้ านสัมผัส

7

สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี

ด้ านเสียง

8

สินค้ ามีกลิ่นหอมและสดสะอาดแบบธรรมชาติ

ด้ านกลิ่น

9

สินค้ ามีกลิ่นอายของผักและผลไม้ เมืองหนาว

ด้ านกลิ่น

10

สินค้ าใช้ แล้ วเกิดความภูมิใจ

ด้ านสัมผัส

4.33
มากที่สดุ
4.19
มาก
4.07
มาก
4.04
มาก
4.03
มาก
4.01
มาก
3.96
มาก
3.87
มาก
3.85
มาก
3.83
มาก

จากตารางที่ 12 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับการที่สนิ ค้ า
“ดอยคา” เป็ นสินค้ าในโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทาให้ เห็นพ้ อง
ต้ องกันว่า ชื่อของสินค้ าทาให้ คิดถึงในหลวง ซึง่ เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง โดยมีคา่ เฉลี่ยสูง
ที่สดุ ในขณะที่ลาดับที่มีคา่ เฉลี่ยรองลงมา 3 ลาดับ เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสทังสิ
้ ้น รองลงมา
เป็ นมิตสิ มั ผัสด้ านเสียงที่ทาให้ ทราบว่าบุคคลที่ผ้ บู ริโภครู้จกั กล่าวถึงสินค้ า “ดอยคา” ในแง่ดี ส่วน
ลาดับที่ 5 เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่กล่าวว่าสินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่มีประโยชน์ทงั ้
ต่อการอุปโภคและบริโภค อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 ลาดับแรก
นัน้
ไม่มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูปอยูเ่ ลย น่าอาจแสดงให้ เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับมิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปค่อนข้ างน้ อยกว่ามิตสิ มั ผัสด้ านอื่นๆ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัสในแต่ละด้ านโดยภาพรวม จะ
เห็นได้ วา่ ลาดับที่ 1 เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสซึง่ มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านอื่นๆ
รองลงมาคือการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง เป็ นลาดับที่ 2 ส่วนลาดับที่ 3 เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ าน
กลิน่ รองลงมาลาดับที่ 4 เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส และลาดับสุดท้ าย เป็ นการรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านรูป ดังแสดงให้ เห็นในตารางที่ 13 และแผนภาพที่ 6
ตารางที่ 13
ลาดับที่

การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้มิติสมั ผัสทัง้ 5 ด้ านโดยภาพรวม
การรับรู้

ค่าเฉลี่ย

แปลค่า

x
1

การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส

4.01

มาก

2

การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง

3.87

มาก

3

การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่

3.86

มาก

4

การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส

3.59

มาก

5

การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป

3.45

มาก

แผนภาพที่ 6 การเปรียบเทียบการรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทัง้ 5 ด้ าน

การรั บรู ้มิตส
ิ ัมผัสด ้านรส

การรั บรู ้มิตส
ิ ัมผัสด ้านรูป

การรั บรู ้มิตส
ิ ัมผัสด ้านสัมผัส

4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

ี ง
การรั บรู ้มิตส
ิ ัมผัสด ้านเสย

การรั บรู ้มิตส
ิ ัมผัสด ้านกลิน
่
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ตอนที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอยคา”

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอ่ สินค้ า ความพึง
พอใจในสินค้ า โอกาสที่พดู ถึงสินค้ า ความผูกพันต่อสินค้ า และแนวโน้ มการซื ้อสินค้ า ทาให้ ทราบ
ถึงความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 14

ความรู้สกึ ต่อสินค้ า “ดอยคา”

ลาดับและทัศนคติต่อสินค้ า

ระดับความรู้สกึ
มาก
ที่สดุ

มาก

x

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

1.ท่านรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มี 234 342 156
ภาพลักษณ์ที่ดี
(30.5) (44.5) (20.3)
2.ท่านมีความรู้สกึ ที่ดีเมื่อได้ ใช้
207 374 153
สินค้ า “ดอยคา”
(27.0) (48.7) (19.9)
3.ท่านมีความชื่นชอบสินค้ า
223 317 204
“ดอยคา”
(29.0) (41.3) (26.6)

4
(0.5)
9
(1.2)
4
(0.5)

6
(0.8)
4
(0.5)
3
(0.4)

26
(3.4)
21
(2.7)
17
(2.2)

4.07
มาก
4.03
มาก
4.00
มาก

S.D.

0.78
0.76
0.79

จากตารางที่ 14 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสินค้ า “ดอยคา” มีภาพลักษณ์ที่ดี มี
ความรู้สกึ ดีเมื่อได้ ใช้ สนิ ค้ า “ดอยคา” และมีความชื่นชอบสินค้ า “ดอยคา” ในระดับที่ใกล้ เคียงกัน
โดยมีความรู้สกึ ดีอยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
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ตารางที่ 15

ความพึงพอใจในสินค้ า “ดอยคา”

ลาดับและความพึงพอใจใน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สดุ

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

1.ท่านรู้สกึ พึงพอใจสินค้ า “ดอย 186 399 152
คา”
(24.2) (52.0) (19.8)
2.ท่านรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มี 154 425 152
คุณภาพดีตามที่ทา่ นคาดหวัง
(20.1) (55.3) (19.8)
3.ท่านคิดว่าสินค้ า “ดอยคา” 143 351 220
ตอบสนองความต้ องการของ
(18.6) (45.7) (28.6)
ท่านได้

8
(1.0)
18
(2.3)
26
(3.4)

8
(1.0)
3
(0.4)
10
(1.3)

15
(2.0)
16
(2.1)
18
(2.3)

3.99
มาก
3.94
มาก
3.79
มาก

สินค้ า

มาก

x

S.D.

0.94
0.73
0.84

จากตารางที่ 15 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสินค้ า “ดอยคา” รู้สกึ ว่า
สินค้ า “ดอยคา” มีคณ
ุ ภาพดีตามที่คาดหวัง และคิดว่าสินค้ า “ดอยคา” สามารถตอบสนองความ
ต้ องการได้ ในระดับมากทังหมด
้
ตารางที่ 16

โอกาสที่พดู ถึงสินค้ า “ดอยคา”

ลาดับและโอกาสที่พดู ถึงสินค้ า

ระดับของโอกาส
มาก
ที่สดุ

1.ท่านจะพูดถึงสินค้ า “ดอยคา”
เมื่อท่านนึกถึงผลิตผลทาง
การเกษตรเมืองหนาว
2.ท่านจะพูดถึงสินค้ า เมื่อท่าน
เห็นร้ าน/สัญลักษณ์ “ดอยคา”
3.ท่านพูดถึงสินค้ า เมื่อท่านจะ
ไปหาซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
4.ท่านพูดถึงสินค้ า เมื่อ “ดอย
คา” ออกสินค้ าใหม่สตู่ ลาด

มาก

x

S.D.

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

210 273 227
(27.3) (35.5) (29.6)

31
(4.0)

8
(1.0)

19
(2.5)

3.86
มาก

0.91

104 307 282
38
(13.5) (40.0) (36.7) (4.9)
106 297 259
67
(13.8) (38.7) (33.7) (8.7)
91
275 251
87
(11.8) (35.8) (32.7) (11.3)

10
(1.3)
14
(1.8)
25
(3.3)

27
(3.5)
25
(3.3)
39
(5.1)

3.62
มาก
3.56
มาก
3.44
มาก

0.84
0.91
0.97

จากตารางที่ 16 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสในการพูดถึงสินค้ า “ดอยคา” เมื่อ
นึกถึงผลผลิตทางการเกษตรเมืองหนาว เมื่อเห็นร้ าน/สัญลักษณ์ “ดอยคา” เมื่อจะไปหาซื ้อสินค้ า
“ดอยคา” และเมื่อ “ดอยคา” ออกสินค้ าใหม่สตู่ ลาด ในระดับมากทังหมด
้
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ตารางที่ 17

ความผูกพันต่อสินค้ า “ดอยคา”

ลาดับและความผูกพันต่อสินค้ า

ระดับความผูกพัน
มาก
ที่สดุ

1.ท่านรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มี
ความแตกต่างและดีกว่าสินค้ า
เกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน
2.ท่านสนใจสินค้ า “ดอยคา”
มากกว่าสินค้ าเกษตรอื่นๆ ใน
ประเภทเดียวกัน
3.ท่านมีความรู้สกึ ผูกพันกับ
สินค้ า “ดอยคา”
4.ท่านจะยังคงเลือกซื ้อสินค้ า
“ดอยคา” ถึงแม้ วา่ สินค้ าเกษตร
อื่นๆ มีการส่งเสริมการขาย
5.ท่านจะไม่ซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆ
ในประเภทเดียวกันแทน
ถ้ า
สินค้ า “ดอยคา” ไม่มีขาย

มาก

x

S.D.

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

163 319 203
(21.2) (41.5) (26.4)

58
(7.6)

4
(0.5)

21
(2.7)

3.76
มาก

0.89

174 272 248
(22.7) (35.4) (32.3)

54
(7.0)

1
(0.1)

19
(2.5)

3.75
มาก

0.90

124 272 271
(16.1) (35.4) (35.3)
98
266 279
(12.8) (34.6) (36.3)

54
(7.0)
46
(6.0)

19
(2.5)
42
(5.5)

28
(3.6)
37
(4.8)

3.56
มาก
3.45
มาก

0.94

40
(5.2)

73
(9.5)

65
(8.5)

59
(7.7)

210 321
(27.3) (41.8)

0.99

3.12
0.99
ปานกลาง

จากตารางที่ 17 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อสินค้ า “ดอยคา” โดยรู้สกึ
ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีความแตกต่าง และดีกว่าสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน มีความสนใจ
สินค้ า “ดอยคา” มากกว่าสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน มีความรู้สกึ ผูกพันกับสินค้ า “ดอย
คา” และจะยังคงซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ถึงแม้ วา่ สินค้ าเกษตรอื่นๆ มีการส่งเสริมการขาย โดยมีความ
ผูกพันอยูใ่ นระดับมาก แต่ผ้ ตู อบแบบสอบถามจะไม่ซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆในประเภทเดียวกันแทน
ถ้ าสินค้ า “ดอยคา” ไม่มีขาย โดยมีความผูกพันอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 18

แนวโน้ มการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”

ลาดับและแนวโน้ มการซื ้อสินค้ า

ระดับแนวโน้ ม
มาก
ที่สดุ

มาก

x

S.D.

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ไม่ตอบ

แปลค่า

1.หากมีคนที่ทา่ นรู้จกั ต้ องการ
235 317 167
ซื ้อสินค้ าเกษตร ท่านจะแนะนา (30.6) (41.3) (21.7)
ให้ เขาซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
2.ท่านจะต้ องการซื ้อสินค้ า
227 321 169
“ดอยคา” ในครัง้ ต่อไป
(29.6) (41.8) (22.0)

19
(2.5)

8
(1.0)

22
(2.9)

4.01
มาก

0.86

17
(2.2)

10
(1.3)

24
(3.1)

3.99
มาก

0.86

จากตารางที่ 18 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะแนะนาให้ คนที่ร้ ูจกั ที่ต้องการซื ้อสินค้ า
เกษตร ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” และจะต้ องการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ในครัง้ ต่อไป โดยมีแนวโน้ มในการ
ซื ้ออยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
ดังนัน้ เมื่อคานวณค่าเฉลีย่ ของแบบสอบถามในส่วนนี ้ทังหมด
้
ทาให้ ทราบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความภักดีตอ่ สินค้ า “ดอยคา” อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้สกึ ดีตอ่ สินค้ า มีความพึงพอใจต่อสินค้ า มีโอกาสในการพูดถึงสินค้ า มีความผูกพันต่อสินค้ า
และมีแนวโน้ มในการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” อยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
ยกเว้ นเพียงข้ อเดียว ที่ถามว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆในประเภทเดียวกันแทน ถ้ าสินค้ า “ดอยคา” ไม่มี
ขาย โดยในข้ อนี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน้
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ตอนที่ 5

ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของลักษณะทางประชากร กับการรับรู้มิติ
สัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1

สมมติฐานที่ 1 “ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่างกัน”
ตัวแปรลักษณะทางประชากร ได้ แก่
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้ ตอ่ เดือน
- อาชีพ
- สถานภาพสมรส
- ภูมิลาเนา
ตารางที่ 19 – 23 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับเพศ
ตารางที่ 19

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามเพศ
ผลความ
เพศ
N
S.D. t.value
p
x
แตกต่าง

ชาย
หญิง

298
462

3.40
3.48

0.67
0.57

-1.661

0.097

ไม่พบ

จากตารางที่ 19 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปของเพศชายและ
เพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 20

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามเพศ
ผลความ
เพศ
N
S.D. t.value
p
x
แตกต่าง

ชาย
หญิง

298
460

3.97
4.03

0.67
0.63

-1.264

0.207

ไม่พบ

จากตารางที่ 20 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ าน
รสไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 21

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามเพศ
ผลความ
เพศ
N
S.D. t.value
p
x
แตกต่าง

ชาย
หญิง

289
450

3.79
3.90

0.77
0.73

-1.812

0.070

ไม่พบ

จากตารางที่ 21 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ าน
กลิน่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 22

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามเพศ
ผลความ
เพศ
N
S.D. t.value
p
x
แตกต่าง

ชาย
หญิง

293
460

3.83
3.89

0.69
0.60

-1.285

0.199

ไม่พบ

จากตารางที่ 22 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงของเพศชายและ
เพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 23

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามเพศ
ผลความ
เพศ
N
S.D. t.value
p
x
แตกต่าง

ชาย
หญิง

296
460

3.52
3.62

0.66
0.53

-2.208*

0.028

ญ>ช

หมายเหตุ * p  0.05
จากตารางที่ 23 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสของเพศชายและ
เพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เพศหญิงมีการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสมากกว่าเพศชาย
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ เพศชายและเพศหญิง มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
ด้ านรส ด้ านกลิน่ และด้ านเสียง ไม่แตกต่างกัน แต่มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ าน
สัมผัส ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 24 – 28 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับอายุ
ตารางที่ 24
อายุ

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามอายุ
คูท่ ี่แตกต่าง
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

19
241
188
130
127
55

3.68
3.37
3.44
3.46
3.49
3.61

0.65
0.66
0.65
0.47
0.65
0.44

2.310*

0.043

1>2
6>2

หมายเหตุ * p  0.05
จากตารางที่ 24 พบว่า กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี
และกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่กลุม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี แนวโน้ ม
ว่าจะมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป มากกว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 25
อายุ

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามอายุ
คูท่ ี่แตกต่าง
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

19
240
187
130
127
55

4.07
3.91
4.12
3.96
4.07
3.94

0.62
0.71
0.67
0.51
0.53
0.70

3.334*

0.036

3>2

หมายเหตุ * p  0.05
จากตารางที่ 25 พบว่า กลุม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี กลุม่ ที่
มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านรส ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี และกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มี

74
การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
มากกว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
ตารางที่ 26
อายุ

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามอายุ
คูท่ ี่แตกต่าง
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

17
231
183
128
127
53

4.02
3.74
3.93
3.85
3.94
3.84

0.65
0.66
0.65
0.47
0.65
0.44

1.950

0.084

ไม่พบ

จากตารางที่ 26 พบว่า กลุม่ ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 27
อายุ

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามอายุ
คูท่ ี่แตกต่าง
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

19
235
187
132
127
53

4.03
3.71
3.88
3.88
3.99
4.16

0.72
0.67
0.68
0.53
0.63
0.47

6.341***

0.000

5>2
6>2

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 27 พบว่า กลุม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และ
กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงไม่แตกต่างกัน
ส่วนกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านเสียง แตกต่างจากกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีแนวโน้ มที่จะ
รับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง มากกว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
ตารางที่ 28
อายุ

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามอายุ
คูท่ ี่แตกต่าง
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

19
238
187
132
127
53

3.66
3.43
3.53
3.62
3.77
3.82

0.62
0.61
0.60
0.53
0.51
0.56

8.168***

0.000

5>2
6>2

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 28 พบว่า กลุม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มี
การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 50 – 59
ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส แตกต่าง
จากกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ที่มีอายุ
ระหว่าง 50 – 59 ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอย
คา” ด้ านสัมผัส มากกว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ กลุม่ อายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส แตกต่างกัน แต่มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป และด้ าน
กลิน่ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 29 – 33 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับระดับ
การศึกษา
ตารางที่ 29

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามระดับการศึกษา
คูท่ ี่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F Ratio
p
x

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

15
87
54
424
156
24

3.55
3.59
3.38
3.46
3.36
3.28

0.53
0.54
0.51
0.63
0.62
0.60

2.135

0.059

ไม่พบ

จากตารางที่ 29 พบว่า กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านรูปไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 30

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามระดับการศึกษา
คูท่ ี่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F Ratio
p
x

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

15
87
54
422
156
24

3.98
3.97
4.11
3.99
4.02
3.92

0.41
0.57
0.66
0.67
0.61
0.68

0.463

0.804

ไม่พบ

จากตารางที่ 30 พบว่า กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านรสไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 31

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามระดับการศึกษา
คูท่ ี่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F Ratio
p
x

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

13
87
50
411
154
24

3.73
3.86
4.11
3.84
3.84
3.73

0.56
0.68
0.80
0.79
0.61
0.75

1.426

0.213

ไม่พบ

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 32

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามระดับการศึกษา
คูท่ ี่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F Ratio
p
x

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

13
89
54
417
156
24

3.84
4.00
4.04
3.86
3.79
3.66

0.64
0.68
0.60
0.66
0.54
0.65

2.497

0.060

ไม่พบ

จากตารางที่ 32 พบว่า กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านเสียงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 33

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามระดับการศึกษา
คูท่ ี่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
N
S.D.
F Ratio
p
x

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

13
89
54
420
156
24

3.61
3.65
3.63
3.56
3.57
3.51

0.50
0.62
0.55
0.63
0.48
0.52

0.510

0.769

ไม่พบ

จากตารางที่ 33 พบว่า กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านสัมผัสไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ทัง้ 5 ด้ านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 34 – 38 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับรายได้ ตอ่
เดือน
ตารางที่ 34

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามรายได้ ตอ่ เดือน
คูท่ ี่แตกต่าง
รายได้ ตอ่ เดือน
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
มากกว่า 49,999 บาท

188
240
119
79
42
92

3.55
3.37
3.61
3.50
3.48
3.13

0.59
0.62
0.50
0.60
0.47
0.70

9.048***

0.000

2>6
3>6
4>6

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 34 พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 – 19,999 บาท และกลุม่ ที่มี
รายได้ 40,000 – 49,999 บาท มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปไม่แตกต่างกัน แต่
กลุม่ ที่มีรายได้ 10,000 – 19,999 บาท กลุม่ ที่มีรายได้ 20,000 – 29,999 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้
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30,000 – 39,999 บาท มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปแตกต่างจากกลุม่ ที่มี
รายได้ มากกว่า 49,999 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ที่มีรายได้ 10,000
- 19,999 บาท กลุม่ ที่มีรายได้ 20,000 – 29,999 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ 30,000 – 39,999 บาท
มีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป มากกว่ากลุม่ ที่มีรายได้ มากกว่า 49,999
บาท
ตารางที่ 35

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามรายได้ ตอ่ เดือน
คูท่ ี่แตกต่าง
รายได้ ตอ่ เดือน
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
มากกว่า 49,999 บาท

188
239
119
79
42
91

4.07
3.89
4.10
4.03
4.23
3.92

0.55
0.74
0.48
0.61
0.56
0.75

3.858

0.200

ไม่พบ

จากตารางที่ 35 พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านรส ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 36

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามรายได้ ตอ่ เดือน
คูท่ ี่แตกต่าง
รายได้ ตอ่ เดือน
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
มากกว่า 49,999 บาท

182
226
119
79
42
91

3.91
3.79
4.01
3.80
3.90
3.72

0.71
0.81
0.54
0.66
0.87
0.83

2.383

0.073

ไม่พบ

จากตารางที่ 36 พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 37

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามรายได้ ตอ่ เดือน
คูท่ ี่แตกต่าง
รายได้ ตอ่ เดือน
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
มากกว่า 49,999 บาท

188
234
119
79
42
91

3.99
3.76
4.06
3.80
3.76
3.87

0.57
0.73
0.46
0.55
0.57
0.75

5.751***

0.000

1>2
3>2

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 37 พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ 30,000 – 39,999 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ 40,000
– 49,999 บาทมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงไม่แตกต่างกัน แต่กลุม่ ที่มีรายได้
น้ อยกว่า 10,000 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ 20,000 – 29,999 บาทมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านเสียงแตกต่างจากกลุม่ ที่มีรายได้ 10,000 – 19,999 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิตสิ มั ผัสด้ านเสียงมากกว่า
ตารางที่ 38

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามรายได้ ตอ่ เดือน
คูท่ ี่แตกต่าง
รายได้ ตอ่ เดือน
N
S.D.
F Ratio
p
x

น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
มากกว่า 49,999 บาท

188
237
119
79
42
91

3.64
3.46
3.74
3.69
3.58
3.46

0.49
0.66
0.48
0.52
0.53
0.69

5.513***

0.000

3>2
3>6

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 38 พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท กลุม่ ที่มีรายได้ 30,000 –
39,999 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ 40,000 – 49,999 บาท มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านสัมผัสไม่แตกต่างกัน แต่กลุม่ ที่มีรายได้ 20,000 – 29,999 บาท มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านสัมผัสแตกต่างจากกลุม่ ที่มีรายได้ 10,000 – 19,999 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้
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มากกว่า 49,999 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านสัมผัสมากกว่าทังสองกลุ
้
ม่
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ กลุม่ ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านรูป ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส แตกต่างกัน แต่มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอย
คา” ด้ านรส และด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 39 – 43 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับอาชีพ
ตารางที่ 39

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามอาชีพ
คูท่ ี่แตกต่าง
อาชีพ
N
S.D.
F Ratio
p
x

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ

144
165
168
48
63
172

3.53
3.43
3.61
3.23
3.35
3.33

0.62
0.57
0.55
0.64
0.41
0.71

5.753***

0.000

3>4
3>6

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 39 พบว่า กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว กลุม่ อาชีพพนักงานบริษัท และกลุม่ อาชีพ
อิสระ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปไม่แตกต่างกัน แต่กลุม่ อาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว
มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป แตกต่างจากกลุม่ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และกลุม่ อาชีพอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสด้ าน
รูปมากกว่าทังสองกลุ
้
ม่
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ตารางที่ 40

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามอาชีพ
คูท่ ี่แตกต่าง
อาชีพ
N
S.D.
F Ratio
p
x

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ

143
165
168
48
63
171

4.12
4.05
4.03
3.94
4.10
3.83

0.73
0.58
0.51
0.71
0.58
0.71

4.145***

0.001

1>6

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 40 พบว่า กลุม่ อาชีพพนักงานบริษัท กลุม่ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุม่
อาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว และกลุม่ อาชีพอิสระ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสไม่
แตกต่างกัน แต่กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส แตกต่าง
จากกลุม่ อาชีพอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสด้ าน
รสมากกว่ากลุม่ อาชีพอื่นๆ
ตารางที่ 41

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามอาชีพ
คูท่ ี่แตกต่าง
อาชีพ
N
S.D.
F Ratio
p
x

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ

141
156
168
48
63
163

4.04
3.76
3.91
3.79
3.91
3.74

0.81
0.70
0.61
0.87
0.73
0.79

3.428**

0.005

1>6

หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 41 พบว่า กลุม่ อาชีพพนักงานบริษัท กลุม่ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุม่
อาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว และกลุม่ อาชีพอิสระ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ ไม่
แตกต่างกัน แต่กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ แตกต่าง
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จากกลุม่ อาชีพอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสด้ าน
กลิน่ มากกว่ากลุม่ อาชีพอื่นๆ
ตารางที่ 42

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามอาชีพ
คูท่ ี่แตกต่าง
อาชีพ
N
S.D.
F Ratio
p
x

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ

141
162
168
50
63
169

4.03
3.88
3.91
3.70
3.82
3.75

0.71
0.55
0.56
0.74
0.67
0.64

3.909**

0.002

1>6

หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 42 พบว่า กลุม่ อาชีพพนักงานบริษัท กลุม่ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุม่
อาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว และกลุม่ อาชีพอิสระ มีการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงไม่
แตกต่างกัน แต่กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
แตกต่างจากกลุม่ อาชีพอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านเสียงมากกว่ากลุม่ อาชีพอื่นๆ
ตารางที่ 43

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามอาชีพ
คูท่ ี่แตกต่าง
อาชีพ
N
S.D.
F Ratio
p
x

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ
หมายเหตุ *** p  0.001

141
165
168
50
63
169

3.68
3.54
3.69
3.33
3.61
3.50

0.69
0.54
0.42
0.61
0.56
0.65

4.848***

0.000

1>4
3>4
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จากตารางที่ 43 พบว่า กลุม่ อาชีพพนักงานบริษัท กลุม่ อาชีพอิสระ และกลุม่ อาชีพอื่นๆ มี
การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสไม่แตกต่างกัน แต่กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว กับ
กลุม่ อาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสแตกต่างจากกลุม่
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001 โดยมีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านสัมผัส มากกว่ากลุม่ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ กลุม่ อาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
แตกต่างกันทุกด้ าน
ตารางที่ 44 – 48 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับสถานภาพ
สมรส
ตารางที่ 44

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามสถานภาพสมรส
คูท่ ี่แตกต่าง
สถานภาพสมรส
N
S.D.
F Ratio
p
x
โสด
สมรส
อื่นๆ

386
359
15

3.34
3.56
3.52

0.63
0.59
0.28

12.750***

0.000

2>1

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 44 พบว่า กลุม่ ผู้สมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
แตกต่างจากกลุม่ คนโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ผู้สมรสมีแนวโน้ มที่จะ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป มากกว่ากลุม่ คนโสด
ตารางที่ 45

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามสถานภาพสมรส
คูท่ ี่แตกต่าง
สถานภาพสมรส
N
S.D.
F Ratio
p
x
โสด
สมรส
อื่นๆ

หมายเหตุ * p  0.05

385
358
15

3.95
4.07
4.07

0.66
0.62
0.29

3.567*

0.029

2>1
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จากตารางที่ 45 พบว่า กลุม่ ผู้สมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
แตกต่างจากกลุม่ คนโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม่ ผู้สมรสมีแนวโน้ มที่จะ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส มากกว่ากลุม่ คนโสด
ตารางที่ 46

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามสถานภาพสมรส
คูท่ ี่แตกต่าง
สถานภาพสมรส
N
S.D.
F Ratio
p
x
โสด
สมรส
อื่นๆ

372
354
13

3.76
3.95
4.15

0.77
0.71
0.55

7.433***

0.001

2>1

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 46 พบว่า กลุม่ ผู้สมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
แตกต่างจากกลุม่ คนโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ผู้สมรสมีแนวโน้ มที่จะ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ มากกว่ากลุม่ คนโสด
ตารางที่ 47

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามสถานภาพสมรส
คูท่ ี่แตกต่าง
สถานภาพสมรส
N
S.D.
F Ratio
p
x
โสด
สมรส
อื่นๆ

380
358
15

3.72
4.02
4.07

0.66
0.59
0.54

21.846***

0.000

2>1

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 47 พบว่า กลุม่ ผู้สมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
แตกต่างจากกลุม่ คนโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ผู้สมรสมีแนวโน้ มที่จะ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง มากกว่ากลุม่ คนโสด
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ตารางที่ 48

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามสถานภาพสมรส
คูท่ ี่แตกต่าง
สถานภาพสมรส
N
S.D.
F Ratio
p
x
โสด
สมรส
อื่นๆ

383
358
15

3.45
3.71
3.73

0.57
0.59
0.43

19.508***

0.000

2>1

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 48 พบว่า กลุม่ ผู้สมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
แตกต่างจากกลุม่ คนโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ผู้สมรสมีแนวโน้ มที่จะ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส มากกว่ากลุม่ คนโสด
ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า กลุม่ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ทัง้ 5 ด้ านแตกต่างกัน
ตารางที่ 49 – 53 แสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับภูมิลาเนา
ตารางที่ 49

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปจาแนก
ตามภูมิลาเนา
คูท่ ี่แตกต่าง
ภูมิลาเนา
N
S.D.
F Ratio
p
x

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
อื่นๆ

350
342
68

3.37
3.50
3.57

0.52
0.67
0.68

5.32**

0.005

2>1
3>1

หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 49 พบว่า กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปไม่แตกต่างกัน แต่กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปแตกต่าง จากกลุม่ ที่มีภมู ิลาเนา
อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยกลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสด้ านตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป มากกว่า
กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 50

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสจาแนก
ตามภูมิลาเนา
คูท่ ี่แตกต่าง
ภูมิลาเนา
N
S.D.
F Ratio
p
x

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
อื่นๆ

350
341
67

4.03
3.96
4.13

0.56
0.73
0.55

2.223

0.109

ไม่พบ

จากตารางที่ 50 พบว่า กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
ตารางที่ 51

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ จาแนก
ตามภูมิลาเนา
คูท่ ี่แตกต่าง
ภูมิลาเนา
N
S.D.
F Ratio
p
x

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
อื่นๆ

348
325
66

3.84
3.87
3.88

0.64
0.84
0.78

0.123

0.884

ไม่พบ

จากตารางที่ 51 พบว่า กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
ตารางที่ 52

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงจาแนก
ตามภูมิลาเนา
คูท่ ี่แตกต่าง
ภูมิลาเนา
N
S.D.
F Ratio
p
x

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
อื่นๆ

350
336
67

3.88
3.83
4.03

0.54
0.74
0.61

3.002

0.051

ไม่พบ

จากตารางที่ 52 พบว่า กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
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ตารางที่ 53

แสดงความแตกต่างของการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสจาแนก
ตามภูมิลาเนา
คูท่ ี่แตกต่าง
ภูมิลาเนา
N
S.D.
F Ratio
p
x

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
อื่นๆ

350
339
67

3.65
3.51
3.59

0.47
0.68
0.61

4.522*

0.011

1>2

หมายเหตุ * p  0.05
จากตารางที่ 53 พบว่า กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา”
ด้ านสัมผัสไม่แตกต่างกัน
แต่กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปแตกต่างจากกลุม่ ที่มีภมู ิลาเนา
อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสด้ านตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสมากกว่ากลุม่ ที่
มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านรูป และด้ านสัมผัสแตกต่างกัน แต่มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส ด้ านกลิน่
และด้ านเสียงไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 54
เพศ
อายุ

การศึกษา
รายได้ ต่อเดือน

อาชีพ

สถานภาพสมรส
ภูมลิ าเนา

แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆ
สัมผัส

รู ป

เสียง

รส

กลิ่น

ญ>ช
(0.05)
50-59ปี >20-29ปี
มากกว่า59ปี >20-29ปี
(0.001)
-

-

-

-

-

น้ อยกว่า20ปี >20-29ปี
มากกว่า59ปี >20-29ปี
(0.05)
-

50-59ปี >20-29ปี
มากกว่า59ปี >20-29ปี
(0.001)
-

30-39ปี >20-29ปี

-

(0.05)
-

-

10,000-19,999>มากกว่า49,999
20,000-29,999>มากกว่า49,999
30,000-39,999>มากกว่า49,999
(0.001)
ลูกจ้ างชัว่ คราว>ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้ างชัว่ คราว>อื่นๆ
(0.001)
สมรส>โสด
(0.001)
เชียงใหม่>กรุงเทพ
อื่นๆ>กรุงเทพ
(0.01)

น้ อยกว่า10,000>10,000-19,999
20,000-29,999>10,000-19,999

-

-

(0.001)
ธุรกิจส่วนตัว>อื่นๆ

ธุรกิจส่วนตัว>อื่นๆ

ธุรกิจส่วนตัว>อื่นๆ

(0.01)
สมรส>โสด
(0.001)
-

(0.001)
สมรส>โสด
(0.05)
-

(0.01)
สมรส>โสด
(0.001)
-

20,000-29,999>10,000-19,999
20,000-29,999>มากกว่า49,999
(0.001)
ลูกจ้ างชัว่ คราว>ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว>ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(0.001)
สมรส>โสด
(0.001)
กรุงเทพ>เชียงใหม่
(0.05)
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ตารางที่ 54 เป็ นการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรด้ านต่างๆกับ
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆ จะเห็นได้ วา่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านสัมผัสที่แตกต่างกันมากที่สดุ ถึง 6 ด้ าน ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ
สถานภาพสมรส และภูมิลาเนา มีเพียงด้ านการศึกษาเท่านันที
้ ่ไม่ปรากฎผลของความแตกต่าง ซึง่
จากการทดสอบสมมติฐาน
ก็ได้ พบว่าลักษณะทางประชากรด้ านการศึกษานี ้เป็ นลักษณะทาง
ประชากรเพียงด้ านเดียวเท่านัน้ ที่ไม่มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านใดที่แตกต่างกันเลย
รองลงมา คือมิติสมั ผัสด้ านรูป ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 5 ด้ าน
ได้ แก่ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนา มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูปที่
แตกต่างกัน รองลงมา คือมิติสมั ผัสด้ านเสียง ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 4
ด้ าน ได้ แก่ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่
แตกต่างกัน รองลงมา คือมิติสมั ผัสด้ านรส ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 3 ด้ าน
ได้ แก่ อายุ อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่แตกต่างกัน และลาดับ
สุดท้ าย คือมิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกันเพียง 2 ด้ านเท่านัน้
ได้ แก่ อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่แตกต่างกัน
นอกจากนี ้ ตารางที่ 54 ยังแสดงให้ เห็นอีกว่ากลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน
ได้ แก่ อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสทุกด้ านที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ รองลงมา คืออายุ ซึง่ มีเพียงมิติสมั ผัสด้ านกลิน่ เท่านันที
้ ่มีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน รองลงมา คือ
รายได้ ตอ่ เดือน ผู้บริโภคมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสและกลิน่ ไม่แตกต่างกัน แต่เป็ นที่น่าสังเกตุวา่ ใน
ส่วนของการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส ด้ านรูป และด้ านเสียงนัน้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเป็ นอย่างมากที่ระดับ 0.001 ทังหมด
้
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ตอนที่ 6

ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของลักษณะทางประชากร
ต่ อตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2

กับความภักดี

สมมติฐานที่ 2 “ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน
มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่างกัน”
ตัวแปรลักษณะทางประชากร ได้ แก่
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้ ตอ่ เดือน
- อาชีพ
- สถานภาพสมรส
- ภูมิลาเนา
ตารางที่ 55

แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามเพศ
ผลความ
เพศ
N
S.D. t.value
p
x
แตกต่าง

ชาย
หญิง

292
461

3.68
3.81

0.65
0.61

-2.627

0.102

ไม่พบ

จากตารางที่ 55 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 56

แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามอายุ
ผลความ
อายุ
N
S.D. F Ratio
p
x
แตกต่าง

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

19
235
188
129
127
55

3.51
3.58
3.78
3.78
3.87
4.30

0.56
0.62
0.60
0.66
0.56
0.41

14.915***

0.000

6>1
6>2
6>3
6>4
6>5

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 56 พบว่า กลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
แตกต่างจากทุกกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มี
แนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าทุกกลุม่
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ตารางที่ 57

แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ผลความ
ระดับการศึกษา
N
S.D. F Ratio
p
x
แตกต่าง

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

15
89
54
415
156
24

3.85
3.81
3.77
3.77
3.73
3.65

0.82
0.75
0.64
0.60
0.62
0.64

0.414

0.839

ไม่พบ

จากตารางที่ 57 พบว่า กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 58

แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามรายได้ ตอ่
เดือน
ผลความ
รายได้ ตอ่ เดือน
N
S.D. F Ratio
p
x
แตกต่าง

น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 – 49,999 บาท
มากกว่า 49,999 บาท

236
188
119
76
42
92

3.65
3.79
3.82
3.80
3.94
3.80

0.71
0.60
0.55
0.58
0.66
0.54

2.586*

0.025

5>1
5>2
5>3
5>4
5>6

หมายเหตุ * p  0.05
จากตารางที่ 58 พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 40,000-49,999 บาท มีความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างจากทุกกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยกลุม่ ที่มี
รายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 40,000-49,999 บาท มีแนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
มากกว่าทุกกลุม่
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ตารางที่ 59 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามอาชีพ
ผลความ
อาชีพ
N
S.D. F Ratio
p
x
แตกต่าง

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ

141
165
168
50
63
166

4.00
3.76
3.73
3.44
3.79
3.68

0.56
0.56
0.57
0.86
0.67
0.65

7.775***

0.000

1>2
1>3
1>4
1>5
1>6

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 59 พบว่า กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
แตกต่างจากทุกกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มี
แนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าทุกกลุม่
ตารางที่ 60

แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา”
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
N
S.D. F Ratio
p
x
โสด
สมรส
อื่นๆ

380
358
15

3.60
3.93
4.07

0.64
0.57
0.30

29.573***

0.000

จาแนกตาม
ผลความ
แตกต่าง

2>1
3>1

หมายเหตุ *** p  0.001
จากตารางที่ 60 พบว่า กลุม่ ผู้ที่มีสถานภาพสมรส และกลุม่ ที่มีสถานภาพอื่นๆ มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างจากกลุม่ ผู้ที่มีสถานภาพโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ผู้ที่มีสถานภาพสมรส และกลุม่ ที่มีสถานภาพอื่นๆ มีแนวโน้ มที่จะมีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่ากลุม่ ผู้ที่มีสถานภาพโสด
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ตารางที่ 61 แสดงความแตกต่างของความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” จาแนกตามภูมิลาเนา
ผลความ
ภูมิลาเนา
N
S.D. F Ratio
p
x
แตกต่าง

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
อื่นๆ

350
336
67

3.84
3.68
3.77

0.59
0.65
0.65

5.737**

0.003

1>2

หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 61 พบว่า กลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” แตกต่างจากกลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยกลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” มากกว่ากลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ ผู้บริโภคที่มีเพศ และการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผ้ บู ริโภคที่มีอายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส
และภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
ตอนที่ 7

ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างการรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอย
คา” กับความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3

สมมติฐานที่ 3 “การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา””
ตารางที่ 62

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านรูป กับความภักดีตอ่
ตราสินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
1. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป
0.460**
2. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา
หมายเหตุ **p  0.01
จากตารางที่ 62 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 63

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านรส กับความภักดีตอ่
ตราสินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
1. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส
0.468**
2. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา
หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 63 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”ด้ านรส มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 64

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านกลิน่ กับความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
1. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่
0.459**
2. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา
หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 64 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 65

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านเสียง กับความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
1. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง
0.523**
2. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา
หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 65 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 66

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าด้ านสัมผัส กับความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา”
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
1. การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส
0.619**
2. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา
หมายเหตุ ** p  0.01
จากตารางที่ 66 พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ดังนัน้ ผลการทดสอบจากตารางที่ 61 - 65 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 3

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การรับรู้มติ ิสมั ผัส และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง” เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อ การรับรู้มิติสมั ผัส และความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” ของผู้บริโภค
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคสินค้ า
“ดอยคา” ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 768 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
ตารางแสดงจานวนร้ อยละในการแจกแจง ซึง่ เป็ นสถิตบิ รรยายเบื ้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
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษา โดยสามารถสรุปผลการวิจยั
ดังต่อไปนี ้

สรุ ป และอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณโดยการสารวจจากแบบสอบถามจานวน 768 ชุด ทังใน
้
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ตวั แปรที่ศกึ ษา
ได้ ดงั นี ้
1. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา”
2. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
3. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
4. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
5. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1
6. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3

1. ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สดุ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพ
อาจารย์ นักศึกษา แม่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็ นโสด และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดของลักษณะทางประชากรดังต่อไปนี ้
เพศ
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง จานวน 465 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.5 และเป็ นเพศชายจานวน 303 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.5
อายุ
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีจานวนมากที่สดุ คือ 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ
31.4 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.1 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.5 รองลงมามีอายุมากกว่า 59 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ
7.2 และกลุม่ ตัวอย่างมีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5
การศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนมากที่สดุ คือ 426 คน คิดเป็ นร้ อยละ
55.5 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จานวน 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.3 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา จานวน 55 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.2 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 และกลุม่
ตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษามีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0
รายได้ ตอ่ เดือน
กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 10,000 – 19,999 บาท มีจานวนมากที่สดุ คือ
246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 รองลงมาคือรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 190 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.7 รองลงมาคือรายได้ ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.5 รองลงมาคือรายได้ มากกว่า 49,999 บาท จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 รองลงมาคือ
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รายได้ ระหว่าง 30,000 – 39,999 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 และกลุม่ ตัวอย่างที่มี
รายได้ ระหว่าง 40,000 – 49,999 บาท มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5
อาชีพ
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา แม่บ้าน มีจานวนมากที่สดุ คือ 174
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.7 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัท และราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 168
คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 21.9 ทังสองกลุ
้
ม่ อาชีพ รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 144 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 รองลงมาคืออาชีพอิสระ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.3 และกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีอาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.5
สถานภาพสมรส
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นโสด มีจานวนมากที่สดุ คือ 391 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.9 รองลงมาคือ
สมรสแล้ ว มีจานวน 361 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.0 และกลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ เช่น
หย่าร้ าง หรื อ แยกกันอยูช่ วั่ คราว มีจานวนน้ อยที่สดุ คือ 16 คิดเป็ นร้ อยละ 2.1
ภูมิลาเนา
กลุม่ ตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีจานวนมากที่สดุ คือ 351 คน คิดเป็ นร้ อยละ
45.7 รองลงมาคือผู้ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 348 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.3 และกลุม่
ตัวอย่างที่มีจานวนน้ อยที่สดุ อาศัยอยูใ่ นจังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงราย ลาปาง พิษณุโลก อยุธยา
นนทบุรี ชลบุรี นครศรี ธรรมราช ภูเก็ต มีจานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.0

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
ผลการวิจยั จากการเก็บแบบสอบถามจานวน 768 ชุด พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้บริโภค
สินค้ า “ดอยคา” ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,000 – 19,999 บาท มีอาชีพเป็ นครู อาจารย์ นักศึกษา และ
แม่บ้าน มากที่สดุ โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาเหตุที่ผลการวิจยั ในเรื่ องของลักษณะทางประชากรเป็ นเช่นนี ้ สามารถอภิปรายผลได้ วา่
เนื่องจากสถานที่เก็บแบบสอบถามของร้ ายดอยคาหลายแห่งตังอยู
้ ใ่ นสถาบันการศึกษา
เช่น
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทาให้ มีกลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพครู
อาจารย์และนักศึกษา เป็ นจานวนมากที่สดุ ส่วนสาเหตุที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
นัน้ อาจมาจากสภาวะการณ์ในปั จจุบนั ซึง่ มีประชากรที่ทางานอยูใ่ นสถาบันการศึกษาจานวนมาก
มีความรู้ที่สงู ขึ ้นกว่าแต่ก่อน สามารถพึง่ พาตนเองได้ และอาจคิดว่าการแต่งงานเป็ นสิง่ ที่ไม่จาเป็ น
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อย่างในอดีต บางส่วนอาจไม่นิยมการที่จะมีครอบครัว สาหรับอาชีพนักศึกษานันก็
้ ยงั อยูใ่ นวัยที่
กาลังศึกษาเล่าเรี ยน และยังอยูใ่ นสถานภาพโสดเป็ นส่วนใหญ่ และยังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญา
ตรี และการนิยมซื ้อสินค้ าในร้ านดอยคานัน้ ก็เพราะความสะดวกเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากร้ านดอย
คาตังอยู
้ ใ่ นสถาบันการศึกษาอยูแ่ ล้ ว ไม่ต้องเดินทางไปซื ้อที่อื่นอีก
ถึงแม้ วา่ การเก็บแบบสอบถามจะเก็บในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจานวน
เท่ากัน แต่การที่ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นัน้
อาจเนื่องมาจาก กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครนัน้ มี
ภูมิลาเนาและอาจมีการประกอบอาชีพอยูใ่ นกรุงเทพมหานครจริง ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม่นนั ้
ส่วนหนึง่ อาจเป็ นผู้ที่มาประกอบอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่
เป็ นการชัว่ คราวเท่านัน้ โดยไม่ได้ มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่อย่างถาวร

2. พฤติกรรมการซือ้ สินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างนิยมซื ้อผักเมืองหนาวมากที่สดุ โดยซื ้อมาเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 6 ปี
ส่วนใหญ่นาไปใช้ หรื อบริโภคเองภายในครอบครัว โดยนิยมซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ที่ร้านดอยคามาก
ที่สดุ โดยซื ้อประมาณเดือนละ 2 - 3ครัง้ โดยมีรายละเอียดของพฤติกรรมการซื ้อดังต่อไปนี ้
สินค้ าที่นิยมซื ้อ
ผลการวิจยั พบว่า สินค้ าที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื ้อมากที่สดุ คือ ผักเมืองหนาว
รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋ อง ผลไม้ เมืองหนาว รองลงมาคือ พืชไร่ และ
ดอกไม้ เมืองหนาว ส่วนสินค้ า “ดอยคา” ที่กลุม่ ตัวอย่างมีการซื ้ออยูใ่ นระดับน้ อย หรื อประมาณ
เดือนละครัง้ คือ สมุนไพร ไม้ กระถาง ของประดิษฐ์ ดอกไม้ แห้ ง และไม้ ป่าและไม้ ไผ่
ระยะเวลาที่ได้ ซื ้อสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” มาเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 6 ปี มาก
ที่สดุ มีจานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.47 รองลงมาคือ ผู้ซื ้อมาเป็ นระยะเวลานาน 3 – 4 ปี
จานวน 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.05 รองลงมาคือ ผู้ซื ้อมาเป็ นระยะเวลา 1 – 2 ปี จานวน 173
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.53 รองลงมาคือ ผู้ซื ้อมาเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 1 ปี จานวน 121 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 15.76 และน้ อยที่สดุ คือ กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อมาเป็ นระยะเวลา 5 – 6 ปี มีจานวน 86 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 11.19
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เหตุผลในการซื ้อสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เพื่อนาไปใช้ หรื อบริโภคเองภายในครอบครัว มี
จานวนมากกว่านาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของฝาก โดยผู้ที่นาไปใช้ หรื อไปบริโภคเองมีจานวน 697
คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.34 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึง่ ของผู้ที่นาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของ
ฝาก ซึง่ มีจานวน 338 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.66
สถานที่ที่นิยมซื ้อสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างนิยมซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ที่ร้านดอยคามากที่สดุ คือ จานวน 576 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.2 รองลงมา คือ ที่ห้างสรรพสินค้ า จานวน 399 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.23 รองลงมา คือ
ร้ านสะดวกซื ้อ จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.07 รองลงมา คือ สนามบิน/สถานีขนส่ง จานวน
151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.06 และที่สนามกีฬา/สวนสาธารณะเป็ นจานวนน้ อยที่สดุ คือ 47 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 3.44
ความถี่ในการซื ้อสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เดือนละ 2 - 3ครัง้ มากที่สดุ จานวน 235 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.6 รองลงมาคือ อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ จานวน 213 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.73
รองลงมาคือ เกือบทุกวัน จานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.74 รองลงมาคือ เดือนละครัง้ จานวน
87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.33 และน้ อยกว่าเดือนละครัง้ เป็ นจานวนน้ อยที่สดุ คือ 43 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.6

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
เนื่องจาก “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่มีชื่อเสียงในเรื่ องของผลิตผลทางการเกษตรเมืองหนาว
อีกทังยั
้ งได้ รับการยอมรับในเรื่ องของความสด สะอาด และปลอดภัย (มูลนิธิโครงการหลวง, 2549)
ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผ้ บู ริโภคจานวนมากให้ ความสนใจซื ้อและบริโภคผักเมืองหนาว ซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบหลักที่เป็ นที่นิยมในการประกอบอาหารประจาวันในครอบครัวสมัยใหม่
อีกทังใน
้
ปั จจุบนั ผักเมืองหนาวยังมีราคาไม่แพงเหมือนในอดีต เนื่องจากสามารถผลิตได้ เองภายในประเทศ
ทาให้ ผ้ บู ริโภคหาซื ้อมาบริโภคได้ ไม่ยากนัก และผู้บริโภคเองก็ยงั นิยมซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ที่ร้าน
“ดอยคา” เพราะว่าสามารถหาซื ้อผักสดคุณภาพดีได้ ในตู้แช่ที่ทนั สมัย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของทรงเกียรติ สังฆมณี (2538) และ ปวีณา ลี ้ตระกูล (2544) ซึง่ พบว่า ผู้ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ส่วน
ใหญ่นิยมซื ้อผักสด ไปบริโภค โดยนิยมไปซื ้อที่ร้านค้ าของโครงการหลวงโดยตรง
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กลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ส่วนใหญ่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เดือนละ 2 – 3 ครัง้ เพื่อ
นาไปใช้ หรื อบริโภคเองภายในครอบครัว สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ เนื่องจาก สินค้ า “ดอยคา” ส่วนใหญ่
เป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ รับความนิยมในการบริ โภคเป็ นผลผลิตประเภทผัก และผลไม้ เมือง
หนาว ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ วา่ ผู้บริโภคอาจจาเป็ นต้ องแวะเวียนมาซื ้อสินค้ าที่ร้านดอยคา เพื่อความ
สดใหม่ของสินค้ า ซึง่ การซื ้อผักหรื อผลไม้ ประมาณเดือนละ 2 – 3 ครัง้ ก็น่าจะมีความพอดีกบั การ
บริโภคเองภายในครอบครัว ในเวลาเดียวกัน ผู้บริโภคก็อาจจะซื ้อสินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูป
ซึง่ เป็ นสินค้ าที่เป็ นที่นิยมของผู้บริโภคในลาดับรองลงมาพร้ อมกันไปด้ วย
ซึง่ สินค้ าประเภท
ผลิตภัณฑ์แปรรูปหรื ออาหารกระป๋ องนันสามารถเก็
้
บไว้ ได้ นานกว่า
และอาจไม่จาเป็ นต้ องซื ้อ
สินค้ าประเภทนี ้ทุกครัง้ ที่ไปซื ้อสินค้ าประเภทผักและผลไม้ ก็ได้
ในส่วนของระยะเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างมีการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” นัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การซื ้อสินค้ า “ดอยคา” มาเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 6 ปี มากที่สดุ นัน่ หมายความว่า ผู้บริโภค
สินค้ า “ดอยคา” ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าประจา มีระดับการซื ้อซ ้าค่อนข้ างมาก หรื ออาจกล่าวได้ วา่ มี
ความผูกพันกับสินค้ านันแล้
้ ว เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า และมีรูปแบบการซื ้อ
สินค้ าในช่วงเวลาหนึง่ ๆ
ซึง่ หมายความว่าต้ องมีการเกิดพฤติกรรมการซื ้อซ ้าขึ ้นอย่างแน่นอน
(Jacoby and Chestnut, 1978: 9) ซึง่ ผลการวิจยั ในเรื่องนี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทรงเกียรติ
สังฆมณี (2538) เรื่ อง “พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ดอยคาของโครงการหลวงในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่” ที่พบว่า ผู้บริโภคมีความพอใจในสินค้ าดอยคา และจะมีการซื ้อสินค้ าอีก

3. การรั บรู้ มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
โดยภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสมากที่สดุ รองลงมาคือการรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านเสียง รองลงมาคือ การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ รองลงมาคือ การรับรู้มิติสมั ผัสด้ าน
สัมผัส และลาดับสุดท้ ายคือ การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากรายข้ อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ ชื่อของสินค้ าทา
ให้ ราลึกถึงในหลวง ซึง่ เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง โดยมีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ เป็ นลาดับแรก ในขณะ
ที่ลาดับที่มีคา่ เฉลี่ยรองลงมา 3 ลาดับ เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสทังสิ
้ ้น รองลงมาเป็ นมิตสิ มั ผัส
ด้ านเสียงที่ทาให้ ทราบว่าบุคคลที่กลุม่ ตัวอย่างรู้จกั กล่าวถึงสินค้ า “ดอยคา” ในแง่ดี ส่วนลาดับที่ 6
เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่กล่าวว่าสินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการ
อุปโภคและบริโภค อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 ลาดับแรกนัน้ ไม่มี
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูปอยูเ่ ลย น่าอาจแสดงให้ เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญกับมิติสมั ผัส
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ตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปค่อนข้ างน้ อยกว่ามิติสมั ผัสด้ านอื่นๆ โดยมีรายละเอียดการรับรู้มิติ
สัมผัสในแต่ละด้ าน เรี ยงตามลาดับการรับรู้ดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ สินค้ ามีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีมากที่สดุ เป็ น
ลาดับแรก รองลงมาคือ สินค้ าให้ รสชาติความเป็ นผักและผลไม้ เมืองหนาว รองลงมาคือ สินค้ ามี
รสชาติที่สดสะอาด มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และลาดับสุดท้ ายคือ สินค้ ามีรสชาติที่อร่อยถูกปาก
โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียง
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ ชื่อสินค้ าทาให้ ราลึกถึงในหลวงมากที่สดุ เป็ นลาดับแรก ซึง่ มี
คะแนนค่าเฉลีย่ ในระดับมากที่สดุ
และสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยการรู้มิติสมั ผัสด้ านอื่นๆ
รองลงมาคือ บุคคลที่ท่านรู้จกั กล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี รองลงมาคือ สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี
รองลงมาคือ ชื่อสินค้ ามีความไพเราะ โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก ส่วนมิติสมั ผัสด้ านเสียงที่กลุม่
ตัวอย่างมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ชื่อสินค้ าถูกเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆ บ่อยครัง้
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ สินค้ ามีกลิ่นหอมและสดสะอาดแบบธรรมชาติ และรับรู้วา่ สินค้ า
มีกลิน่ อายของผักและผลไม้ เมืองหนาวในระดับที่ใกล้ เคียงกัน
โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
ทังหมด
้
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ สินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภคมากที่สดุ
เป็ น
ลาดับแรก รองลงมาคือ สินค้ าใช้ แล้ วเกิดความภูมิใจ รองลงมาคือ สินค้ าทาให้ ท่านสัมผัสถึงผัก
และผลไม้ เมืองหนาว รองลงมาคือ สินค้ าสามารถเก็บไว้ ได้ นาน รองลงมาคือ สินค้ ามีราคาที่
เหมาะสม รองลงมาคือ สินค้ ามีพนักงานขายที่บริการได้ น่าประทับใจ โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับ
มาก ส่วนมิตสิ มั ผัสด้ านสัมผัสที่กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สินค้ ามีการจัด
งานประจาปี ได้ อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ สินค้ าหาซื ้อได้ ง่ายและสะดวก เป็ นลาดับสุดท้ าย
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ หีบห่อ/ภาชนะบรรจุที่มีลกั ษณะสดใหม่มากที่สดุ เป็ นลาดับแรก
รองลงมาคือ สินค้ ามีตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและจดจาได้ ง่าย รองลงมาคือ สินค้ ามีขนาดได้
มาตรฐานและสะดวกต่อการพกพา โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
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ส่วนมิติสมั ผัสด้ านรูปที่กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ หีบห่อ/ภาชนะ
บรรจุมีความแข็งแรงทนทาน รองลงมาคือ หีบห่อ/ภาชนะบรรจุออกแบบได้ สวยงาม และหีบห่อ/
ภาชนะบรรจุมีสีสนั ที่สะดุดตา เป็ นลาดับสุดท้ าย

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
โดยภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรสมากที่สดุ เป็ น
ลาดับแรก ซึง่ เป็ นเรื่ องปกติโดยทัว่ ไปของผู้ผลิตสินค้ าประเภทอาหารที่มกั จะต้ องการให้ ผ้ บู ริโภคพึง
พอใจในรสชาติของอาหารเป็ นหลัก แต่ผลการวิจยั กลับพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ สินค้ า
“ดอยคา” มีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีมากที่สดุ เป็ นลาดับแรก และมีการรับรู้วา่
สินค้ า “ดอยคา” มีรสชาติที่อร่อยถูกปาก เป็ นลาดับสุดท้ าย นัน่ อาจเป็ นเพราะชื่อเสียงของสินค้ า
“ดอยคา” ในเรื่ องของความสด สะอาด และปลอดภัย รวมถึงการที่สนิ ค้ า “ดอยคา” ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย มีการควบคุมการใช้ ป๋ ยุ และยาในระบบการปลูก และวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้ างในผลผลิตที่นาออกจาหน่ายแก่ผ้ บู ริโภค (มูลนิธิโครงการหลวง, 2549) และอาจเป็ นไปได้ วา่
การที่กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้วา่ สินค้ า “ดอยคา” มีรสชาติที่อร่อยถูกปาก เป็ นลาดับสุดท้ ายในด้ าน
นี ้ นัน่ อาจเป็ นเพราะว่า เมื่อเทียบกับสินค้ าประเภทอื่นชนิดเดียวกันแล้ ว ผู้บริโภคอาจคิดว่า สินค้ า
“ดอยคา” ไม่ได้ มีรสชาติที่แตกต่างหรื อโดดเด่นกว่าสินค้ ายี่ห้ออื่นมากนัก แต่กลุม่ ตัวอย่างกลับให้
ความสาคัญ และมีการรับรู้วา่ สินค้ า “ดอยคา” มีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ มากกว่ารสชาติที่อร่อยถูก
ปากของสินค้ า
และซื ้อสินค้ าด้ วยความมัน่ ใจว่าจะสามารถบริโภคได้ อย่างปลอดภัยไร้ สารพิษ
แทนที่จะซื ้อสินค้ ายี่ห้ออื่นๆ ที่อาจมีรสชาติที่อร่อยถูกปากไม่แพ้ กนั แต่กลับไม่แน่ใจในเรื่ องของ
ความสด สะอาดของสินค้ านันๆ
้
ลาดับที่สอง เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้
ว่าชื่อสินค้ าทาให้ ราลึกถึงในหลวงมากที่สดุ เป็ นลาดับแรก ซึง่ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยการรู้มิติสมั ผัสด้ านอื่นๆ รองลงมาคือ บุคคลที่ผ้ บู ริโภครู้จกั กล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี
รองลงมาคือ สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ผลจากการวิจยั ใน
ข้ อนี ้ อาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริโภคมีการรับทราบมาก่อนแล้ วว่าสินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่ผลิตโดย
โครงการหลวง ซึง่ เป็ นโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และอาจเป็ นไปได้
ว่า ผู้บริโภคส่วนหนึง่ มีความต้ องการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เพื่อแสดงออกซึง่ ความภักดีและความ
ซาบซึ ้งในพระบารมีของพระองค์ท่าน ซึง่ เป็ นสิง่ ที่สามารถสร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั ผู้บริโภคใน
ฐานะเป็ นประชาชนชาวไทยได้ ไม่มากก็น้อย และผู้บริโภคมีการเลือกรับรู้ ผา่ นประสบการณ์ตรง
ของตนเองว่าชื่อตราสินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าของโครงการในพระราชดาริ ซึง่ สิง่ นี ้เองได้ ถกู หล่อ
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หลอมให้ ผ้ บู ริโภคได้ ร้ ูจกั กับตราสินค้ า “ดอยคา” มาตังแต่
้ ต้น (ธงชัย สันติวงศ์, 2540: 104) จนอาจ
กล่าวได้ วา่ เมื่อพูดถึงตราสินค้ า “ดอยคา” เมื่อใด ผู้บริโภคย่อมทราบได้ ในทันทีวา่ เป็ นสินค้ าของ
โครงการหลวงนัน่ เอง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปวีณา ลี ้ตระกูล (2544) ที่พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ของสินค้ า “ดอยคา” ว่าเป็ นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
เป็ นปั จจัยหนึง่ ซึง่ มีผลต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า
สินค้ า ”ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสื่อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่อบุคคล
สื่อมวลชน รวมถึงตัวผู้บริโภคเอง ทาให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับรู้และได้ ยินเกี่ยวกับสินค้ าผ่านสื่อต่างๆ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือบุคคลใกล้ เคียง เช่น เพื่อน พ่อ แม่ พี่ น้ อง ในด้ านดีอยู่
ตลอดเวลาในระดับมาก
นอกจากนี ้ ผู้บริโภคยังมีการรับรู้อีกว่าชื่อสินค้ า “ดอยคา” มีความไพเราะ เนื่องมาจาก คา
ว่า “ดอยคา” มีความหมายที่สามารถสื่อให้ สมั ผัสถึงพื ้นที่ภเู ขาในบริเวณเมืองหนาว ซึง่ ชื่อใน
ลักษณะนี ้อาจกล่าวได้ วา่ สามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั พื ้นอารมณ์และความรู้สกึ ได้ (หทัยชนก เต
ชะรัตนวิโรจน์, 2549: 43) หรื ออาจกล่าวได้ วา่ ชื่อ “ดอยคา” เป็ นส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพของตรา
สินค้ า (Brand personality) ให้ โดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์แตกต่างจากตราสินค้ าอื่นอย่างเห็นได้
ชัด และสิ่งนี ้เองยิ่งทาให้ ตราสินค้ านี ้มีพลังและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ บู ริโภคได้ ในที่สดุ (Aaker,
1996: 69)
ส่วนมิติสมั ผัสด้ านเสียงที่กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ชื่อสินค้ าถูก
เผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆ บ่อยครัง้ นัน้ อาจมาจากสาเหตุที่ “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่ไม่ได้ มีการโฆษณา
หรื อประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ มากนัก จะมีก็เพียงแต่การจัดงานประจาปี ของโครงการหลวง ซึง่
ก็มีเพียงปี ละ 1 ครัง้ เท่านัน้ และมักจะจัดขึ ้นในต่างจังหวัด ย่อมทาให้ ผ้ บู ริโภคไม่ได้ เห็นหรื อรับรู้
ผ่านสื่อมากนัก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของทรงเกียรติ สังฆมณี (2538) ที่พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ของสินค้ า “ดอยคา” ยังมีน้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สินค้ า “ดอยคา”
กลับกลายเป็ นสินค้ าที่สามารถเห็นได้ บอ่ ยครัง้ มากขึ ้นตามสถานที่ตา่ งๆ ทังในห้
้ างสรรพสินค้ า หรื อ
ร้ านสะดวกซื ้อตามสนามกีฬาและสวนสาธารณะบางแห่ง ทังนี
้ ้ เนื่องจากโครงการหลวงได้ ใช้ พื ้นที่
เพื่อจัดจาหน่ายสินค้ า “ดอยคา” และสินค้ าของโครงการหลวงในสนามกีฬาและสวนสาธารณะ
หลายแห่งด้ วยกัน จึงทาให้ ผ้ บู ริโภคเริ่มคุ้นเคยและรู้จกั กับน ้าผลไม้ “ดอยคา” จากสถานที่พกั ผ่อน
และออกกาลังกายเหล่านี ้ แทนที่จะรับรู้หรือเห็นผ่านสื่อประเภทอื่น นอกจากนี ้ โครงการหลวงยังได้
มีการจัดงานประจาปี ขึ ้นในจังหวัดใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ซึง่ ย่อมส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตราสินค้ า “ดอยคา” เพิ่มมากขึ ้นในอนาคต
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ลาดับที่สาม เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านกลิน่ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้
ว่าสินค้ ามีกลิน่ หอมและสดสะอาดแบบธรรมชาติ และรับรู้วา่ สินค้ ามีกลิน่ อายของผักและผลไม้
เมืองหนาวในระดับที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
นัน่ เป็ นเพราะผู้บริโภคซึง่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ส่วนใหญ่จะนิยมซื ้อผลผลิตประเภทผักเมืองหนาว มากที่สดุ ซึง่
ผักเมืองหนาวของ “ดอยคา” เองก็เน้ นในเรื่ องของความสดใหม่ และจาหน่ายผักเมืองหนาวที่
ค่อนข้ างแตกต่างจากผักยี่ห้ออื่นๆ โดยเน้ นผักเมืองหนาวที่ปลูกในภาคเหนือ เช่นพริกยักษ์ บร๊ อค
โคลี่ หรื อ ปวยเล้ ง ซึง่ ผักยี่ห้ออื่นๆไม่คอ่ ยมีจาหน่าย ส่วนสินค้ า “ดอยคา” ประเภทสินค้ าแปรรูป
และอาหารกระป๋ องนัน้ ผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา” เอง ก็อาจไม่ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องของกลิน่
ของสินค้ าแปรรูปกับอาหารกระป๋ องมากนัก เนื่องจากไม่ได้ ซื ้อสินค้ าประเภทนี ้มากเท่าผักเมือง
หนาว
และสินค้ าแปรรูปส่วนใหญ่ก็อาจสูญเสียกลิน่ ที่พงึ ประสงค์ไปแล้ ว
ในขณะที่ผา่ น
กระบวนการแปรรูป ในขณะที่ ผู้ผลิตสินค้ า ”ดอยคา” เองก็ไม่มีความต้ องการที่จะเพิ่มกลิน่
สังเคราะห์เข้ าไปในอาหารแปรรูป เนื่องจากต้ องการให้ สนิ ค้ ามีรสชาติที่คงความเป็ นธรรมชาติมาก
ที่สดุ
และการเพิ่มกลิน่ สังเคราะห์เข้ าไป ย่อมจะทาให้ สนิ ค้ าขาดความน่าเชื่อถือในเรื่ องของ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ า
ลาดับที่สี่ เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัส ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีการ
รับรู้วา่ สินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภคมากที่สดุ เป็ นลาดับแรก เนื่องจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่สามารถสัมผัสได้ ถึงประโยชน์ รวมทังคุ
้ ณค่าของสินค้ า “ดอยคา” อย่างแท้ จริง ไม่วา่ จะ
ซื ้อเพื่อนาไปใช้ สอยหรื อเพื่อการบริโภค เป็ นการรับรู้คณ
ุ ลักษณะของสินค้ าที่สามารถสัมผัสได้ จริง
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุจินดา ศรี วฒ
ั นะ และ อิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ (2549) ที่พบว่าคุณค่า
ทางโภชนาการของสินค้ า “ดอยคา” เป็ นปั จจัยสาคัญประการต้ นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมากที่สดุ
ส่วนการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่วา่ สินค้ า “ดอยคา” ใช้ แล้ วเกิดความภูมิใจนัน้ ก็ไป
สอดคล้ องกับการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่พบว่า ผู้บริโภครับรู้วา่ สินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่อยู่
ภายใต้ โครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริโภคมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ มีสว่ นร่วมกับการใช้ สนิ ค้ าเพื่ออุดหนุนโครงการในพระราชดาริ
ส่วนผลการวิจยั ด้ านการรับรู้มิติสมั ผัสที่พบว่า สินค้ า “ดอยคา” ทาให้ เกิดการรับรู้สมั ผัสถึง
ผักและผลไม้ เมืองหนาวนัน้ เป็ นผลที่สอดคล้ องกับการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ที่พบว่า ผู้บริโภคมี
การรับรู้วา่ สินค้ า “ดอยคา” มีกลิน่ อายของผักและผลไม้ เมืองหนาว ซึง่ ก็เป็ นสาเหตุมาจากการที่
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สินค้ า “ดอยคา” ที่ผ้ บู ริโภคซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ส่วนใหญ่นิยมซื ้อ ก็คือผลผลิต
ประเภทผักเมืองหนาว มากที่สดุ
สาหรับผลการวิจยั ที่พบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่วา่ สินค้ า “ดอยคา”
สามารถเก็บไว้ ได้ นาน อยูใ่ นระดับมากนัน้ ก็เป็ นผลวิจยั ที่สอดคล้ องกับการรับรูมิตสิ มั ผัสด้ านรูป ที่
พบว่า ผู้บริโภคสามารถสัมผัสและรู้สกึ ได้ ถึงความสดใหม่ของผลผลิตที่อยูภ่ ายในหีบห่อนันๆ
้ และ
สามารถทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการรับรู้ได้ ถึงรูปลักษณ์ของหีบห่อที่สดใหม่ของสินค้ าได้ อย่างแท้ จริง ซึง่
สาเหตุประการนี ้ ย่อมส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคเชื่อว่า ถ้ าได้ ซื ้อสินค้ าที่สดใหม่ ก็ยอ่ มเก็บไว้ ได้ นานกว่า
เช่นเดียวกัน
ส่วนผลการวิจยั ที่พบว่า สินค้ า “ดอยคา” มีราคาที่เหมาะสมนัน้ อาจเป็ นเพราะผู้บริโภคที่
ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เป็ นผู้ที่มีสถานภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีความต้ องการบริโภคสินค้ าที่มี
คุณภาพ ตัวสินค้ า “ดอยคา” เอง ก็เป็ นสินค้ าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่ องของผลผลิตทาง
การเกษตรเมืองหนาว ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นที่ร้ ูกนั ในกลุม่ ผู้บริโภคว่า ผลผลิตประเภทนี ้ มีราคาแพง
แต่เมื่อได้ มาบริโภคสินค้ า “ดอยคา” แล้ ว กลับไม่ร้ ูสกึ เช่นนัน้ เนื่องจากเป็ นผลผลิตที่สามารถผลิต
ได้ ในประเทศไทย จึงไม่ร้ ูสกึ ว่าแพงอย่างที่ควรจะเป็ น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปวีณา ลี ้
ตระกูล (2544) และสุจินดา ศรี วฒ
ั นะ และ อิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ (2549) ที่พบว่า ราคาของสินค้ า
“ดอยคา” มีความเหมาะสมกับคุณภาพ และเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคส่วนใหญ่เลือกซื ้อ
สินค้ า
สาหรับการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่วา่ สินค้ า “ดอยคา” มีพนักงานขายที่บริการได้ น่า
ประทับใจ โดยมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมากนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ สาเหตุน่าจะมาจาก ผู้ที่เป็ นพนักงาน
ขายส่วนใหญ่เองก็รับรู้ และสานึกอยูด่ ้ วยตนเองว่า สินค้ าที่ตนขายอยู่ เป็ นสินค้ าที่อยูภ่ ายใต้
โครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ดังนัน้ พนักงานขายก็ถือว่าเป็ นตัวแทน
ของโครงการในพระราชดาริ ซึง่ ต้ องเป็ นตัวแทนที่มีความสุภาพอ่อนโยน และสามารถสร้ างความ
ประทับใจให้ กบั ผู้บริโภคได้ เช่นเดียวกับการที่ผ้ บู ริโภคประทับใจในสินค้ า และตัวโครงการ
ส่วนมิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง ก็คือ การที่สนิ ค้ า
มีการจัดงานประจาปี ได้ อย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคยังไม่คิดว่า สินค้ า “ดอยคา”
มีการจัดงานประจาปี อย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจัดงานเพียงปี ละ 1 ครัง้ และส่วนมากมักจะ
จัดขึ ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ย่อมไม่ทาให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับทราบข้ อมูลได้ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ที่
จะสามารถตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ ซึง่ อาจทาให้ ผ้ บู ริโภคไม่ได้ รับการกระตุ้นจากสิง่
เร้ าที่เป็ นการจัดงานได้ มากเพียงพอนัน่ เอง (ธงชัย สันติวงศ์, 2540: 104) ส่วนการรับรู้มิติสมั ผัส
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ด้ านสัมผัสที่ผ้ บู ริโภครับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และเป็ นลาดับสุดท้ ายนัน้ ก็คือ การที่สนิ ค้ า “ดอย
คา” หาซื ้อได้ ง่ายและสะดวก ผลการวิจยั ในข้ อนี ้ย่อมแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคยังไม่เชื่อว่าสินค้ า
“ดอยคา” มีจาหน่ายอยูท่ วั่ ไป มีการจัดจาหน่ายที่ยงั ไม่แพร่หลาย และยังไม่สะดวกในการซื ้อสินค้ า
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทรงเกียรติ สังฆมณี (2538) ชมดาว สิกขะมณฑล และคณะ (2548)
และธีระวัลย์ สงวนศิลป์ (2549) ที่กล่าวว่า ร้ านที่จาหน่ายสินค้ า “ดอยคา” ยังมีอยูน่ ้ อย และหาซื ้อ
ยาก ควรเพิ่มจานวนร้ านค้ าให้ มากขึ ้น โดยอาจเพิม่ ขึ ้นในห้ างสรรพสินค้ า หรื อสถานที่ที่มีคน
หนาแน่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สินค้ า “ดอยคา” เริ่มมีการดาเนินการจัดจาหน่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น และสามารถพบเห็นได้ ตามห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ า และที่ชมุ ชน
โดยทัว่ ไปมากกว่าที่เคย
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบชันใน
้ หรื อ Brand DNA ของตราสินค้ า “ดอยคา” ก็คอื การ
เป็ นสินค้ าทางการเกษตรเมืองหนาวของโครงการหลวง ที่จดั ว่าเป็ นความแตกต่าง (Essence) ของ
ตราสินค้ า “ดอยคา” ซึง่ เป็ นหนึง่ ในมิตสิ มั ผัสด้ านสัมผัส โดยเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริโภคน่าจะมีการรับรู้
มากกว่าสัมผัสด้ านอื่นๆ แต่ผลการวิจยั กลับไม่เป็ นเช่นนัน้ ผู้บริโภคกลับมีการรับรู้ถึงประโยชน์
(Benefit) ในการอุปโภคและบริโภคสินค้ า “ดอยคา” ซึง่ เป็ นองค์ประกอบชันนอก
้
(Tangible
assets) มากกว่า ผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้สามารถที่จะอภิปรายได้ วา่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มีการเริ่ม
เข้ าสูต่ ลาด และเป็ นที่ยอมรับในยุคแรกจากชื่อเสียงของการเป็ นผลผลิตทางการเกษตรเมืองหนาว
และความน่าเชื่อถือศรัทธาในโครงการหลวง แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึง่ ผู้บริโภคได้ รับรู้และ
สัมผัสถึงประโยชน์อย่างแท้ จริงที่ได้ จากกว่าอุปโภคและบริโภคสินค้ า “ดอยคา” มากขึ ้นเรื่ อยๆ จน
ในที่สดุ ผู้บริโภคย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้จากเดิมมาเป็ นการเล็งเห็นประโยชน์ในตัวสินค้ า
อย่างแท้ จริง
ลาดับสุดท้ าย เป็ นการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป โดยกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่า
หีบห่อ/ภาชนะบรรจุที่มีลกั ษณะสดใหม่มากที่สดุ เป็ นลาดับแรก สาเหตุน่าจะเป็ นเพราะสินค้ า
“ดอยคา” ที่ผ้ บู ริโภคนิยมมากที่สดุ คือผักเมืองหนาว ดังนัน้ ผู้ผลิตสินค้ าย่อมต้ องให้ ความสาคัญ
กับการออกแบบหีบห่อที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความรู้สึกได้ ถึงความสดใหม่ของผลผลิตที่อยูภ่ ายในหีบ
ห่อนันๆ
้
และสามารถทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการรับรู้ได้ ถึงรูปลักษณ์ของหีบห่อที่สดใหม่ของสินค้ าได้
อย่างแท้ จริง ถึงแม้ วา่ สินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่มีชื่อเสียงและเน้ นในเรื่ องผลผลิตประเภทสินค้ า
บริโภค ซึง่ น่าจะโดดเด่นในเรื่ องของรสชาติมากกว่า แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถสร้ างความรู้สกึ ที่แตกต่างจากสินค้ าของคูแ่ ข่งรายอื่นๆได้ (Aaker, 1996: 28) ถือ
เป็ นข้ อได้ เปรี ยบของตราสินค้ าทุกประเภท เป็ นการช่วยเสริมในเรื่ องมิตสิ มั ผัสด้ านรสชาติให้ กบั
สินค้ านันได้
้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าประเภทอาหาร ที่ต้องสร้ างความรู้สกึ สดสะอาด
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มากกว่าจะเน้ นที่ความสวยงามของหีบห่อ เนื่องจากผู้บริโภคย่อมเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของตัว
สินค้ าที่ใช้ บริโภคเป็ นหลัก ซึง่ “ดอยคา” ได้ มีการใช้ รูปแบบของหีบห่อผักเมืองหนาวโดยใช้ ถงุ ใส
เป็ นหลัก เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเห็นและรับรู้ได้ ถึงความสดใหม่ของสินค้ าที่อยูภ่ ายใน ผลของงานวิจยั ชิ ้น
นี ้ได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่า ผู้บริโภคได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องของความสวยงาม หรื อสีสนั ของหีบห่อ
หรื อภาชนะบรรจุของสินค้ า “ดอยคา” น้ อยกว่าความรู้สกึ สดใหม่ของหีบห่อหรื อภาชนะบรรจุ ซึง่
ผู้บริ โภคมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของทรงเกียรติ สังฆมณี (2538) และ
ปวีณา ลี ้ตระกูล (2544) ที่พบว่า ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยสาคัญที่ผ้ บู ริโภคเลือกซื ้อ
สินค้ า “ดอยคา” และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของธีระวัลย์ สงวนศิลป์ (2549) ที่พบว่า ผู้บริโภคสินค้ า
“ดอยคา” มีความสนใจในตัวของผลิตภัณฑ์มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก รวมทังยั
้ งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของสุจินดา ศรีวฒ
ั นะ และอิสรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ (2548) ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทผัก
ผลไม้ กรอบตราดอยคา เหนือกว่าผักผลไม้ กรอบของกลุม่ สินค้ าโอทอป และผักผลไม้ กรอบจาก
ต่างประเทศในด้ านรสชาติ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ และรู้สกึ ภูมิใจเมื่อซื ้อ แต่ด้อยกว่าในความ
สวยงามของภาชนะบรรจุ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั “ดอยคา” ได้ มีการพัฒนาการออกแบบหีบห่อ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ดทู นั สมัยมากยิง่ ขึ ้น โดยจะเห็นได้ จากหีบห่อหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ าอาหาร
กระป๋ อง หรื อน ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม ที่ดโู ดดเด่นมากยิ่งขึ ้นในชันวาง
้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเมื่อก่อน
จากผลการวิจยั ที่พบว่าโดยภาพรวมแล้ ว กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอย
คา” ด้ านรสมากที่สดุ และมีการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูปน้ อยที่สดุ นัน่
หมายความว่ากลุม่ ตัวอย่างได้ ให้ ความสนใจกับรสชาติและชื่นชอบในรสชาติที่สดใหม่ ถูกปากของ
ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่ามิตสิ มั ผัสด้ านอื่นๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกัน อย่างไรก็ตามกลุม่ ตัวอย่าง
กลับมองว่ามิติสมั ผัสด้ านรูปของตราสินค้ า “ดอยคา” ยังไม่คอ่ ยมีความโดดเด่นมากนัก ทังในเรื
้ ่อง
ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบหีบห่อ หรื อรูปลักษณ์ภายนอกทังหมดของ
้
“ดอยคา” ทัง้
ที่ความเป็ นจริงแล้ ว มิติสมั ผัสด้ านรูปของตราสินค้ าต่างๆ ควรจะเป็ นมิตสิ มั ผัสประการแรกที่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสนใจเป็ นลาดับแรก ซึง่ ผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Milward Brown Global Research Institution (Lindstorm, 2005: 25) ที่พบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับสิ่งที่มองเห็นหรื อรูปลักษณ์ภายนอกของตราสินค้ ามากที่สดุ ถึงร้ อยละ 58

4. ความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างมีความภักดีตอ่ สินค้ า “ดอยคา” โดยทัว่ ไปอยูใ่ นระดับมาก มีเพียงเรื่ องเดียว
เท่านันที
้ ่กลุม่ ตัวอย่างมีความผูกพันอยูใ่ นระดับปานกลาง คือเรื่ องของการไม่ซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆ
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ในประเภทเดียวกันแทน ถ้ าสินค้ า “ดอยคา” ไม่มีขาย โดยมีรายละเอียดของความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” ดังต่อไปนี ้
ทัศนคติตอ่ สินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างคิดว่าสินค้ า “ดอยคา” มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความรู้สกึ ดีเมื่อได้ ใช้ สนิ ค้ า “ดอย
คา” และมีความชื่นชอบสินค้ า “ดอยคา” ในระดับที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีความรู้สกึ ดีอยูใ่ นระดับมาก
ทังหมด
้
ความพึงพอใจในสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจสินค้ า “ดอยคา” รู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีคณ
ุ ภาพดีตามที่
คาดหวัง และคิดว่าสินค้ า “ดอยคา” สามารถตอบสนองความต้ องการได้ ในระดับมากทังหมด
้
โอกาสที่พดู ถึงสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างมีโอกาสในการพูดถึงสินค้ า “ดอยคา” เมื่อนึกถึงผลผลิตทางการเกษตรเมือง
หนาว เมื่อเห็นร้ าน/สัญลักษณ์ “ดอยคา” เมื่อจะไปหาซื ้อสินค้ า “ดอยคา” และเมื่อ “ดอยคา” ออก
สินค้ าใหม่สตู่ ลาด ในระดับมากทังหมด
้
ความผูกพันต่อสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างมีความผูกพันต่อสินค้ า “ดอยคา” โดยรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีความ
แตกต่าง และดีกว่าสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน มีความสนใจสินค้ า “ดอยคา” มากกว่า
สินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน มีความรู้สกึ ผูกพันกับสินค้ า “ดอยคา” และจะยังคงซื ้อ
สินค้ า “ดอยคา” ถึงแม้ วา่ สินค้ าเกษตรอื่นๆ มีการส่งเสริมการขาย โดยมีความผูกพันอยูใ่ นระดับ
มาก แต่ผ้ ตู อบแบบสอบถามจะไม่ซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆในประเภทเดียวกันแทน ถ้ าสินค้ า “ดอยคา”
ไม่มีขาย โดยมีความผูกพันอยูใ่ นระดับปานกลาง
แนวโน้ มการซื ้อสินค้ า
กลุม่ ตัวอย่างจะแนะนาให้ คนที่ร้ ูจกั ที่ต้องการซื ้อสินค้ าเกษตร ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” และจะ
ต้ องการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ในครัง้ ต่อไป โดยมีแนวโน้ มในการซื ้ออยูใ่ นระดับมากทังหมด
้

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
ในเรื่ องของทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” นัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” อยูใ่ นระดับมาก โดยเชื่อว่าสินค้ า “ดอยคา” มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความรู้สกึ ดีเมื่อได้ ใช้
สินค้ า “ดอยคา” และมีความชื่นชอบสินค้ า “ดอยคา” สามารถอภิปรายผลได้ วา่ โดยภาพรวม
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เนื่องจากมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ า ซึง่ ก่อนที่ผ้ บู ริโภคจะมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าได้ นนั ้ ย่อมต้ องมีการเปิ ดรับ มีการรับรู้ และมีการกลัน่ กรองข้ อมูลสินค้ า
จากประสบการณ์ในการใช้ และบริโภคสินค้ ามาก่อน (Randall, 2000: 45-46) หรื ออาจได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม จากบุคคลใกล้ ชิด จากสื่อมวลชน หรื อจากการสื่อสาร
การตลาดรูปแบบต่างๆ ของสินค้ าซึง่ เป็ นข้ อมูลเชิงบวก และสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้ า
(O’Malley, 1991: 107-108) ซึง่ ทังประสบการณ์
้
ตรง และการได้ รับข้ อมูลเชิงบวกของสินค้ า ย่อม
ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ สินค้ า และชื่นชอบในตราสินค้ าในที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ปวีณา ลี ้ตระกูล (2544) ที่พบว่า ผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา” เลือกซื ้อสินค้ า “ดอยคา” เนื่องจาก
ชื่อเสียงของตราสินค้ านัน่ เอง
ในส่วนของความพึงพอใจในตราสินค้ า “ดอยคา” พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ
สินค้ า “ดอยคา” เนื่องจากรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีคณ
ุ ภาพดีตามที่คาดหวัง และคิดว่าสินค้ า
“ดอยคา” สามารถตอบสนองความต้ องการได้ โดยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากนัน้ สามารถ
อภิปรายผลได้ วา่ สินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริโภคได้ อย่าง
แท้ จริง เนื่องจากผู้บริโภคได้ รับความพึงพอใจทังทางด้
้
านการใช้ งาน และได้ รับคุณค่าทางจิตใจ
ด้ วย ซึง่ นาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคในที่สดุ (Solomon, 1996: 290) อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ วา่ ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจในตราสินค้ า “ดอยคา” อยูก่ ่อนแล้ ว ผู้ผลิตสินค้ า “ดอยคา” ก็
ยังควรตระหนัก และคานึงว่าความพึงพอใจในคุณภาพนันเป็
้ นสิง่ สาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อ
สามารถนามาพัฒนาปรับปรุงตราสินค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น (Aaker, 1991: 50) รวมทังการศึ
้
กษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับตัวสินค้ า และความต้ องการของผู้บริโภคให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อนามาสร้ างสรรค์ให้ ตราสินค้ า
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ มากยิ่งขึ ้นไปอีก ถึงแม้ วา่ ผู้บริโภคเองอาจจะเชื่อ
มาก่อนว่า สินค้ า “ดอยคา” สามารถตอบสนองความต้ องการของตนได้ อยูแ่ ล้ วก็ตาม (Reichheld,
1996: 302-303)
สาหรับโอกาสที่พดู ถึงสินค้ า “ดอยคา” กลุม่ ตัวอย่างมีโอกาสในการพูดถึงสินค้ า “ดอยคา”
เมื่อนึกถึงผลผลิตทางการเกษตรเมืองหนาว เมื่อเห็นร้ าน/สัญลักษณ์ “ดอยคา” เมื่อจะไปหาซื ้อ
สินค้ า “ดอยคา” และเมื่อ “ดอยคา” ออกสินค้ าใหม่สตู่ ลาด ในระดับมากทังหมด
้
ซึง่ หมายความว่า
ผู้บริโภคมีความรู้สกึ ต้ องการพูดถึง แนะนา หรื อบอกต่อไปยังผู้อื่นที่ตนเองรู้จกั อาจกล่าวได้ วา่
ผู้บริโภคทาหน้ าที่เป็ นกระบอกเสียงให้ กบั ตราสินค้ าโดยไม่ร้ ูตวั โดยการที่ผ้ บู ริโภคพูดถึงสินค้ านัน้
ไม่วา่ จะเป็ นการพูดเพื่อแนะนาหรื อไม่ก็ตาม แต่การกล่าวถึงสินค้ าที่ตนเองใช้ อยู่ ย่อมทาให้ บคุ คล
รอบข้ างเกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้ าในที่สดุ (Aaker, 1991: 46)
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ในส่วนของความผูกพันต่อสินค้ า “ดอยคา” กลุม่ ตัวอย่างมีความผูกพันต่อสินค้ า “ดอยคา”
โดยให้ ความเห็นว่าสินค้ า “ดอยคา” มีความแตกต่าง และดีกว่าสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภท
เดียวกัน มีความสนใจสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน มีความรู้สกึ
ผูกพันกับสินค้ า “ดอยคา” และจะยังคงซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ถึงแม้ วา่ สินค้ าเกษตรอื่นๆ มีการ
ส่งเสริมการขาย โดยมีความผูกพันอยูใ่ นระดับมาก สามารถอภิปรายผลได้ วา่ ผู้บริโภคกลุม่ นี ้เป็ น
กลุม่ ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า (Committed customer) อย่างแท้ จริง เนื่องจากผู้บริโภค
กลุม่ นี ้ มีความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้ า รวมทังมี
้ ความภูมิใจในการใช้ สนิ ค้ าที่เขาได้ ค้นพบ และเป็ นผู้ใช้
สินค้ าตรา “ดอยคา” อย่างเปิ ดเผย (Aaker, 1991: 40)
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกล่าวว่าอาจซื ้อสินค้ าเกษตรอื่นๆ ในประเภทเดียวกันแทน ถ้ า
สินค้ า “ดอยคา” ไม่มีขาย นัน่ หมายความว่า สินค้ า “ดอยคา” ยังไม่ใช่สินค้ าที่ไม่มีคแู่ ข่งที่อยูใ่ น
ระดับใกล้ เคียงกัน ผู้บริโภคสามารถเปลีย่ นใจที่จะซื ้อสินค้ ายี่ห้ออื่นได้ อยู่ ซึง่ ไม่ใช่เรื่ องที่น่ากังวล
อะไร เพราะถ้ าหากสินค้ า “ดอยคา” กลับมาวางตลาดเหมือนเดิม ผู้บริโภคก็ยอ่ มหันกลับมาซื ้อเช่น
เคย สาเหตุมาจากการที่ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติที่ดี มีความพึงพอใจในตัวสินค้ ามาก่อน และส่วนใหญ่
ยังเป็ นกลุม่ ที่มีความต้ องการในตราสินค้ านัน้ ซึง่ ความรู้สกึ ดังกล่าวย่อมเกิดขึ ้นจากการที่ตราสินค้ า
“ดอยคา” มีวิธีการนาเสนอและยึดหลักปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง (Treat the consumers right) ในสิง่ ที่
ผู้บริโภคคาดหวัง ซึง่ เป็ นหลักในการสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ าประการแรก (Aaker, 1991: 50)
ในส่วนของแนวโน้ มการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” กลุม่ ตัวอย่างจะแนะนาให้ คนที่ร้ ู จกั ที่ต้องการ
ซื ้อสินค้ าเกษตร ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” และจะต้ องการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ในครัง้ ต่อไป โดยมี
แนวโน้ มในการซื ้ออยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
ผลวิจยั ในข้ อนี ้ สอดคล้ องและต่อเนื่องมาจากการที่
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้ า ซึง่ เป็ นสิ่งที่นาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อซ ้า (Solomon, 1996: 290)
ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ วา่ นอกเหนือจากการที่ผ้ บู ริโภคมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าใช้ เอง และมี
การซื ้อซ ้าแล้ ว ผู้บริโภคยังมีการแนะนาสินค้ าไปสูค่ นที่ร้ ูจกั อีกด้ วย นัน่ หมายความว่า ผู้บริโภคมี
การตอบสนองพฤติกรรมตนเอง ในรูปแบบการซื ้อซ ้าในตราสินค้ า ซึ่งเป็ นคุณลักษณะหนึง่ ของผู้มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Jacoby and Chestnut, 1978: 9) และเป็ นที่แน่นอนว่า กลุม่ ผู้บริโภค
กลุม่ นี ้ย่อมต้ องมีแนวโน้ มการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ในครัง้ ต่อๆไป ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของทรง
เกียรติ สังฆมณี (2538) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีความพอใจจากการซื ้อ และจะซื ้อสินค้ าซ ้าอีก
โดยภาพรวมแล้ ว ผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้ อาจ
เนื่องมาจากความพึงพอใจในสินค้ า และปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบภายนอกอื่นๆ ซึง่ ไม่เพียงแต่จะ
ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเท่านัน้ แต่ผ้ ูบริโภคยังเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าโดยไม่
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รู้ตวั ซึง่ เป็ นการเกิดพฤติกรรมการซื ้อซ ้าอย่างน้ อยสองครัง้ ในช่วงเวลานันๆ
้ ขึ ้นได้ (Jacoby &
Chestnut, 1978: 3)

5. ลักษณะทางประชากร กับการรั บรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ไม่
แตกต่างกัน ในขณะที่ผ้ บู ริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนา
ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยที่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป ด้ านรส ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส ที่แตกต่างกัน
แต่จะมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน
โดยเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับการรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านต่างๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ความแตกต่างกันของลักษณะทางประชากรถึง 6 ด้ าน
ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนา มีผลให้ เกิดการรับรู้มติ ิ
สัมผัสด้ านสัมผัสที่แตกต่างกันมากที่สดุ
มีเพียงด้ านการศึกษาเท่านันที
้ ่ไม่ปรากฎผลของความ
แตกต่าง รองลงมา คือมิตสิ มั ผัสด้ านรูป ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 5 ด้ าน
ได้ แก่ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาเนา มีการรับรู้มิตสิ มั ผัสด้ านรูปที่
แตกต่างกัน รองลงมา คือมิติสมั ผัสด้ านเสียง ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 4
ด้ าน ได้ แก่ อายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่
แตกต่างกัน รองลงมา คือมิติสมั ผัสด้ านรส ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 3 ด้ าน
ได้ แก่ อายุ อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่แตกต่างกัน และลาดับ
สุดท้ าย คือมิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ซึง่ กลุม่ ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกันเพียง 2 ด้ านเท่านัน้
ได้ แก่ อาชีพ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด
ของความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ดังต่อไปนี ้
เพศกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป ด้ าน
รส ด้ านกลิน่ และด้ านเสียง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เพศชายและเพศหญิงมี
การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านสัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสมากกว่าเพศชาย
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อายุกบั การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป และ
ด้ านรส แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีการรับรู้ มิติสมั ผัสตราสินค้ า
“ดอยคา” ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดย
กลุม่ ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูปมากกว่า
กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี และกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มีแนวโน้ มที่จะรับรู้มิติสมั ผัสตรา
สินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส มากกว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ส่วนกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 50–59 ปี
และกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส
มากกว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี แต่กลุม่ อายุทกุ กลุม่ มีการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษากับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทัง้ 5
ด้ านไม่แตกต่างกัน
รายได้ ตอ่ เดือนกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านรูป ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ที่
มีรายได้ 20,000 – 29,999 บาท มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรูป ด้ านเสียง และ
ด้ านสัมผัส มากกว่ากลุม่ ที่มีรายได้ 10,000 – 19,999 บาท และกลุม่ ที่มีรายได้ มากกว่า 49,999
บาท แต่ทกุ กลุม่ มีการรับรู้มิตสิ มั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส และด้ านกลิน่ ไม่แตกต่างกัน
อาชีพกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทุกด้ าน
แตกต่างกัน โดยมีการรับรู้มติ ิสมั ผัสด้ านเสียง และด้ านกลิน่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส ด้ านรูป และด้ านรสแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยที่กลุม่ อาชีพลูกจ้ างชัว่ คราวมีการรับรู้มติ ิสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
ด้ านสัมผัส และด้ านรูปมากกว่ากลุม่ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัวมีการรับรู้มิติ
สัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส ด้ านกลิน่ ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส มากกว่ากลุม่ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และกลุม่ อาชีพอื่นๆ
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สถานภาพสมรสกับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทัง้
5 ด้ านแตกต่างกัน โดยมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรส แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัส ด้ านรูป ด้ านเสียง และด้ านกลิน่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยที่กลุม่ ผู้สมรสมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทุก
ด้ านมากกว่ากลุม่ คนโสด
ภูมิลาเนากับการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่าง
กัน โดยกลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสมากกว่ากลุม่ ที่มี
ภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่
กลุม่ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป มากกว่ากลุม่
ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่ทกุ กลุม่ มีการรับรู้
มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ด้ านรส ด้ านกลิน่ และด้ านเสียงไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
จะเห็นได้ วา่ จากผลการศึกษา ผู้บริโภคสินค้ า “ดอยคา” ที่มีลกั ษณะทางประชากรที่
แตกต่างกันแทบทุกกลุม่ มีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกัน ยกเว้ นระดับ
การศึกษาเท่านัน้ ที่ถึงแม้ วา่ ผู้บริโภคจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ทาให้ การรับรู้มิติ
สัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ในด้ านใดแตกต่างกันเลย อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั พบว่า มิติสมั ผัส
ด้ านกลิน่ ของสินค้ า “ดอยคา” เป็ นมิตสิ มั ผัสที่ผ้ บู ริโภคไม่คอ่ ยได้ ให้ ความสาคัญมากนัก มีเพียง
กลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว และกลุม่ ผู้ที่สมรสแล้ วเท่านันที
้ ่ให้ ความสาคัญในเรื่ องกลิน่ โดยมีการรับรู้
มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ มากกว่าผู้บริโภคกลุม่ อื่นๆ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะผู้บริโภคที่มีธุรกิจส่วนตัว มีความ
พิถีพิถนั ในเรื่ องของการเลือกซื ้อสินค้ ามากกว่ากลุม่ อื่นๆ ซึง่ ในการพิจารณาเลือกซื ้อสินค้ านอกจาก
รูปลักษณ์ รสชาติของสินค้ าแล้ ว ยังพิถีพิถนั และให้ ความสาคัญกับกลิน่ ของสินค้ าซึง่ เน้ นในเรื่ อง
ของกลิน่ ที่สดใหม่ และเป็ นธรรมชาติด้วย ซึง่ คนกลุม่ อื่นอาจไม่ได้ ให้ ความสาคัญมากนัก เนื่องจาก
ผู้มีธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่มกั เป็ นผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้ างมัน่ คง และอาจมี
เวลาและโอกาสในการเลือกจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าที่มากกว่า และสามารถเลือกสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี
มาบริโภคก็เป็ นได้ ซึง่ ถ้ าหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ ว โดยส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่มีธุรกิจส่วนตัว ก็มกั เป็ นผู้
ที่มีครอบครัว และเป็ นผู้สมรสแล้ ว ก็จงึ เป็ นลักษณะทางประชากรที่สอดคล้ องกับการที่ผ้ บู ริโภคทัง้
สองกลุม่ นี ้มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ มากกว่ากลุม่ อื่นๆ
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นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป ด้ านเสียง และด้ านสัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันค่อนข้ างมาก โดย
เห็นได้ จากการที่ผ้ บู ริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่แตกต่างกันแทบทุกกลุม่ มีการรับรู้มิติสมั ผัส
ด้ านเสียงและด้ านสัมผัสที่แตกต่างกัน โดยที่เพศหญิง อายุ 50 ปี ขึ ้นไป รายได้ ตอ่ เดือนประมาณ
20,000 – 29,999 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีสถานภาพสมรส และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็ นผู้บริโภคที่มีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูป ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส
มากกว่ากลุม่ อื่นๆ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นเพราะผู้บริโภคที่มีลกั ษณะตามที่กล่าวมา เป็ นกลุม่
สตรี ที่มีประสบการณ์ มีวฒ
ุ ภิ าวะค่อนข้ างสูง มีความละเอียด และมักจะทาหน้ าที่เกี่ยวกับการดูแล
งานบ้ านและครอบครัว
ดังนันกลุ
้ ม่ สตรี กลุม่ นี ้จึงมักจะให้ ความสาคัญในการเลือกซื ้อสินค้ า
มากกว่าคนกลุม่ อื่น โดยมักจะเลือกซื ้อสินค้ าที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคนชื่นชม และกล่าวถึงในแง่ดี
และอาจซื ้อเพราะเป็ นสินค้ าที่สร้ างความภูมิใจให้ กบั ตนเองด้ วย เนื่องจากสตรี กลุม่ นี ้อาจกล่าวได้
ว่ามีความพร้ อมในเรื่ องของการดาเนินชีวิต ไม่ต้องดิ ้นรนในด้ านอื่นมากนัก และย่อมต้ องแสวงหา
สิง่ ที่ดที ี่สร้ างความภูมิใจให้ ชีวิตเพื่อสนองตอบความต้ องการขึ ้นสูงให้ กบั ตนเอง ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของสุจินดา ศรี วฒ
ั นะ และอิสรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ (2548) ซึง่ พบว่าสินค้ า “ดอยคา” เป็ น
สินค้ าที่ผ้ บู ริโภคกลุม่ นี ้รู้สกึ ภูมิใจเมื่อได้ ซื ้อ
ผลการวิจยั พบว่า มีเพียงด้ านการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้บริโภคเท่านัน้ ที่ไม่ได้ ทาให้
ผู้บริโภครู้สกึ ว่าจะมีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงและสัมผัสที่แตกต่างกันแต่อย่างใด สาเหตุที่เป็ น
เช่นนี ้ ทาให้ ทราบว่าคนในทุกระดับการศึกษาต่างก็ทราบว่าสินค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าในโครงการ
ในพระราชดาริ ซึง่ ทาให้ ราลึกถึงในหลวง และคนในทุกระดับการศึกษาต่างก็รับทราบอีกด้ วยว่า
คนส่วนใหญ่มีการกล่าวถึงสินค้ า “ดอยคา” ในแง่ดีอยูต่ ลอดเวลา เนื่องจากรับรู้วา่ สินค้ า “ดอยคา”
เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีอย่างแท้ จริง
ส่วนผลของการวิจยั ที่เกี่ยวกับมิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่พบว่า การที่คนที่ทกุ กลุม่ การศึกษา มี
ความเห็นสอดคล้ องต้ องกันว่าสินค้ า “ดอยคา” มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภคนัน้ ย่อม
แสดงให้ เห็นว่า คนทุกกลุม่ การศึกษามีการยอมรับว่าสินค้ ามีประโยชน์ตอ่ ตนเองจริง นอกจากนี ้
คนทุกกลุม่ การศึกษายังรับรู้เกี่ยวกับสัมผัสที่วา่ สินค้ าใช้ แล้ วเกิดความภูมิใจ ซึง่ ในฐานะที่เป็ นคน
ไทย ไม่วา่ จะมีระดับการศึกษาต่างกันเพียงใด ทุกคนย่อมภูมิใจที่ได้ ใช้ สนิ ค้ าไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสินค้ าในโครงการในพระราชดาริ
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าประหลาดใจว่า ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการ
รับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆ ที่แตกต่างกัน โดยกลุม่ อายุระหว่าง 20-29 ปี มีแนวโน้ มที่จะมีการรับรู้มิติ
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สัมผัสด้ านรูป ด้ านรส ด้ านเสียง และด้ านสัมผัสน้ อยกว่ากลุม่ อื่นๆ ทังๆ
้ ที่ความเป็ นจริงแล้ ว กลุม่
ผู้บริโภคกลุม่ นี ้ น่าจะเป็ นผู้ที่มีความสนใจและมีการรับรู้ในเรื่ องต่างๆ จากสื่อได้ อย่างรวดเร็ว และ
ค่อนข้ างมากกว่ากลุม่ อื่นๆ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ อาจเป็ นไปได้ วา่ น่าจะมาจากสาเหตุที่ตราสินค้ า
“ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่มีกลุม่ เป้าหมายค่อนข้ างเฉพาะกลุม่ โดยส่วนใหญ่เน้ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มี
ความเชื่อถือและคุ้นเคยกับตราสินค้ านี ้มาก่อน ซึง่ กลุม่ ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ส่วนใหญ่
อาจยังไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายที่เคยใช้ หรื อเคยบริโภคตราสินค้ า “ดอยคา” มาก่อน เนื่องจากเป็ นกลุม่
ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้ นในการใช้ ชีวิตทางาน ยังมีความเร่งรี บในการดาเนินชีวิตประจาวันมากกว่ากลุม่ อื่นๆ
ทาให้ อาจไม่มีเวลาในการพินิจพิจารณา หรื อพิถีพิถนั ในเรื่ องของสินค้ าที่ตนเองใช้ ในการอุปโภค
และบริโภคมากนัก

6. ลักษณะทางประชากร กับความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอย
คา” ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผ้ บู ริโภคที่มีอายุ รายได้ ตอ่ เดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และ
ภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยที่กลุม่ ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 59 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 40,000-49,999 บาท
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีสถานภาพสมรส และอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้ มว่าจะ
มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าผู้บริโภคกลุม่ อื่น โดยมีรายละเอียดของลักษณะทาง
ประชากรกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ดังต่อไปนี ้
เพศกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อายุกบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างจากทุก
กลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีแนวโน้ มที่จะมี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าทุกกลุม่
ระดับการศึกษากับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ไม่
แตกต่างกัน
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รายได้ ตอ่ เดือนกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 40,000-49,999 บาท มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่างจากทุกกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม่ ที่มีรายได้ ตอ่ เดือน
ระหว่าง 40,000-49,999 บาท มีแนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าทุกกลุม่
อาชีพกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างจากทุก
กลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีแนวโน้ มที่จะมีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” มากกว่าทุกกลุม่
สถานภาพสมรสกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส และกลุม่ ที่มีสถานภาพอื่นๆ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” แตกต่างจากกลุม่ ผู้ที่มีสถานภาพโสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยกลุม่
ผู้ที่มีสถานภาพสมรส และกลุม่ ที่มีสถานภาพอื่นๆ มีแนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอย
คา” มากกว่ากลุม่ ผู้ที่มีสถานภาพโสด
ภูมิลาเนากับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
กลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
แตกต่างจากกลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
โดยกลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้ มที่จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
มากกว่ากลุม่ ผู้ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
จากผลการวิจยั ที่พบว่า เพศ และการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ได้ ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความภักดี
ต่อตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่างกันนัน้ อาจเป็ นเพราะผู้บริโภคทังเพศชาย
้
และเพศหญิง ที่บริโภค
สินค้ า “ดอยคา” ต่างก็ใส่ใจและให้ ความสาคัญในเรื่ องของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร
ประเภทผักและผลไม้ เมืองหนาว ซึง่ อาจมีความพิเศษหรื อแตกต่างจากสินค้ าบริโภคประเภทอื่น
ตรงที่วา่ สินค้ าประเภทนี ้ ไม่ใช่สินค้ าที่ผ้ บู ริโภคโดยทัว่ ไปมีความจาเป็ นต้ องใช้ ในชีวิตประจาวัน
หากแต่สนิ ค้ า “ดอยคา” เป็ นสินค้ าที่ยกระดับในเรื่ องของผลผลิตทางการเกษตรเมืองหนาว ที่เน้ น
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะกลุม่ ที่สนใจเป็ นหลัก ดังนันอาจเป็
้
นไปได้ วา่ ไม่วา่ เพศชายหรื อเพศหญิงที่
นิยมเลือกใช้ หรื อบริโภคสินค้ า “ดอยคา” ต่างก็เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักอย่างแท้ จริงของสินค้ า

119
ประเภทนี ้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทังชายและหญิ
้
งจะชื่นชอบและมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
เท่าเทียมกัน
ส่วนระดับการศึกษานัน้ ก็ไม่ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” แตกต่าง
กันเช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้ วา่ การศึกษาที่สงู ขึ ้นอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทาให้ บคุ คลสามารถ
ประกอบอาชีพที่มีรายได้ มากยิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั มีคนจานวนมากที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูงแต่ก็
ไม่สามารถสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง อาจไม่มีงานทา หรื อมีเงินเดือนประจา นอกจากนี ้ผู้มีการศึกษาสูง
บางกลุม่ ก็อาจประสบปั ญหาทางการเงินและธุรกิจได้ เช่นกัน ในขณะที่ผ้ มู ีการศึกษาน้ อยจานวนไม่
น้ อยที่สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ เป็ นกอบเป็ นกา หรื อถึงแม้ วา่ อาจมีรายได้ ไม่มากนัก
แต่ก็ใช้ จ่ายได้ อย่างพอเพียงตามสถานภาพ ซึง่ กลุม่ คนผู้มีการศึกษาสูงไม่อาจทาได้ เนื่องจากคิดว่า
มีสถานภาพทางสังคม และมีการศึกษาที่สงู กว่า ทังๆที
้ ่ความเป็ นจริงแล้ ว การศึกษาที่สงู กว่านัน้
ไม่ได้ หมายความว่าจะสามารถสร้ างรายได้ ที่ดีเสมอไป ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริโภคที่มีความ
ภักดีตอ่ สินค้ า “ดอยคา” นัน้ เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีมีการศึกษาในทุกระดับ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าผู้บริโภคใส่
ใจในเรื่ องของสุขภาพและความสะอาดของอาหารมากน้ อยเพียงใดมากกว่า
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ผู้บริโภคที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างแท้ จริงนัน้ คือ
กลุม่ ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 59 ปี มีรายได้ ตอ่ เดือน 40,000 – 49,999 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว มีสถานภาพสมรส และมีภมู ลิ าเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ วา่ ผู้บริโภคที่มี
ลักษณะทางประชากรดังกล่าว เป็ นผู้ที่มีลกั ษณะทางประชากรอยูใ่ นระดับสูงในสังคม อาจกล่าว
ได้ วา่ มีคนจานวนไม่มากนักที่จะเข้ าข่ายผู้ที่มีลกั ษณะทางประชากรเช่นนี ้ สามารถสรุปได้ ว่า ผู้ที่มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” เป็ นผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมสูงนันเอง
้

7. ความสัมพันธ์ ระหว่ างกับการรับรู้ มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า “ดอยคา” กับความภักดี
ต่ อตราสินค้ า “ดอยคา”
การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ทุกด้ านมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” ในระดับสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรูปที่มีความสัมพันธ์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในระดับสูง ได้ แก่
1. หีบห่อ/ภาชนะบรรจุที่มีลกั ษณะสดใหม่
2. ตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและจดจาได้ ง่าย
3. มีขนาดได้ มาตรฐานและสะดวกต่อการพกพา
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การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านรสที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในระดับสูง ได้ แก่
1. มีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
2. สินค้ าให้ รสชาติความเป็ นผักและผลไม้ เมืองหนาว
3. สินค้ ามีรสชาติที่สดสะอาด มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
4. สินค้ ามีรสชาติที่อร่อยถูกปาก
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในระดับสูง ได้ แก่
1. สินค้ ามีกลิน่ หอมและสดสะอาดแบบธรรมชาติ
2. สินค้ ามีกลิน่ อายของผักและผลไม้ เมืองหนาว
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านเสียงที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในระดับสูง ได้ แก่
1. ชื่อสินค้ าทาให้ คิดถึงในหลวง
2. บุคคลที่ท่านรู้จกั กล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี
3. สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ าในแง่ดี
4. ชื่อสินค้ ามีความไพเราะ
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในระดับสูง ได้ แก่
1. สินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภค
2. สินค้ าใช้ แล้ วเกิดความภูมใิ จ
3. สินค้ าทาให้ ท่านสัมผัสถึงผักและผลไม้ เมืองหนาว
4. สินค้ าสามารถเก็บไว้ ได้ นาน
5. สินค้ ามีราคาที่เหมาะสม
6. สินค้ ามีพนักงานขายที่บริการได้ น่าประทับใจ

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
จากผลการวิจยั พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า “ดอยคา” ในทุกด้ าน มีความสัมพันธ์
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ในระดับสูง นัน่ ย่อมแสดงให้ เห็นว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
“ดอยคา” ไม่ได้ เกิดขึ ้นเอง จากความบังเอิญ หรื อเพียงแค่เคยซื ้อสินค้ าแล้ วรู้สกึ ชอบเท่านัน้ ในทาง
ตรงกันข้ าม ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” เกิดขึ ้นจากการรับรู้มิติสมั ผัสทุกด้ าน ทังในด้
้ านรูป
ด้ านรส ด้ านกลิน่ ด้ านเสียง และด้ านสัมผัสของสินค้ า “ดอยคา” อย่างแท้ จริง ซึง่ สามารถสรุปได้
จากระดับค่าเฉลี่ยของการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆ
ที่มีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก
ต่างก็มี
ความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้ เกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ทังสิ
้ ้น
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ผลการวิจยั ที่พบว่า มิติสมั ผัสด้ านเสียงมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอย
คา” ก็เป็ นสิง่ ที่สามารถอธิบายได้ ไม่ยากนัก เนื่องจากเสียงของสื่อ ไม่วา่ จะเป็ นเสียงจากสื่อมวลชน
หรื อเสียงจากสื่อบุคคล ย่อมเปรี ยบเสมือนกระบอกเสียงให้ กบั ตราสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจาก
เสียงจากสื่อเหล่านี ้ย่อมทาหน้ าที่เป็ นผู้แนะนา บอกกล่าวถึงตราสินค้ าที่ตนเองใช้ อยูเ่ ป็ นประจา
ให้ กบั เพื่อน ลูกค้ า หรื อประชาชนโดยทัว่ ไป ซึง่ เป็ นสิง่ ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้ ลกู ค้ าใหม่เข้ า
มาทดลองใช้ สนิ ค้ า (Attracting new customers) (Aaker, 1991: 46) และเสียงจากสื่อนี ้เองก็เป็ น
กลยุทธ์อย่างหนึง่ ในการสร้ างคุณค่าให้ กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” (Strategic value of
brand loyalty) ได้ เป็ นอย่างดี
ในส่วนของมิตสิ มั ผัสด้ านสัมผัสที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานขายของสินค้ า “ดอยคา” ก็เป็ นส่วน
ที่ก่อให้ เกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ได้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากพนักงานขายเป็ น
องค์ประกอบหนึง่ ของภาพลักษณ์ตราสินค้ า และสามารถช่วยให้ คาแนะนาเกี่ยวกับสินค้ า และ
แก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ สิง่ นี ้เองที่อาจเป็ นส่วนประกอบอย่างหนึง่ ที่ทาให้ ลกู ค้ ามีความรู้สกึ ดีใน
บริการ และรู้สกึ ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจากการซื ้อสินค้ า เป็ นหลักของการสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ในต้ นทุน (Create switching costs) และเป็ นหลักการให้ สงิ่ เพิม่ เติมเป็ นการพิเศษ หรื อการ
ให้ บริการพิเศษ (Provide extras) ซึง่ เป็ นหลักในการสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Building
brand loyalty) (Aaker, 1991: 50) ที่นกั การตลาดมืออาชีพได้ ให้ ความสาคัญในการสร้ างแบรนด์
อยูแ่ ล้ ว
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ที่พบว่าน่าสนใจที่สดุ ประการหนึง่ ก็คือ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดของการรับรู้มิติสมั ผัสในทุกด้ านของผู้บริโภคแล้ ว อาจกล่าวได้ วา่ ผู้บริโภคเกิดความภักดีตอ่
ตราสินค้ า “ดอยคา” ส่วนหนึง่ เนื่องมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าตราสินค้ า “ดอยคา” ทาให้
ราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั หรือในหลวงของปวงชนชาวไทย และตราสินค้ า “ดอยคา”
เป็ นสินค้ าที่อยูใ่ นโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ซึง่ เป็ นการรับรู้มิติ
สัมผัสด้ านเสียง และสิง่ นี ้ก็นบั ได้ วา่ เป็ นคุณค่า (Value) ที่เกิดจากตราสินค้ า (Aaker, 1996: 74) ที่
สาคัญอย่างหนึง่ ของตราสินค้ า “ดอยคา” ที่สามารถสร้ างความแตกต่างจากตราสินค้ าอื่นๆ ใน
ประเภทเดียวกันได้ อย่างสิ ้นเชิง และเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถจดจา และแยกแยะตราสินค้ า
“ดอยคา” จากตราสินค้ าอื่นได้ จากการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านนี ้ นัน่ เอง (ธงชัย สันติวงษ์ , 2539: 84)

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การรับรู้มิติสมั ผัสและความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง” ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทราบถึงการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆทัง้ 5 ด้ านของตราสินค้ า “ดอย
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คา” ว่ามีการรับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆอย่างไร และยังได้ รับทราบอีกว่าผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า “ดอยคา” หรื อไม่ อย่างไร รวมถึงการได้ รับทราบถึงสาเหตุที่การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านต่างๆ มี
ผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา” อย่างไรอีกด้ วย
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่อาจมีประโยชน์ตอ่ ตราสินค้ า “ดอยคา”
ดังต่อไปนี ้
1. ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้มิติสมั ผัส 10 อันดับแรกของผู้บริโภคนัน้ ไม่มีมติ ิสมั ผัส
ด้ านรูปอยูเ่ ลย นอกจากนี ้ ผู้บริโภคเองก็ยงั มีการรับรู้วา่ หีบห่อของสินค้ า “ดอยคา” มีความสวยงาม
มีความแข็งแรงทนทาน และมีสีสนั สะดุดตา อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน้ นัน่ หมายความว่า มิติ
สัมผัสด้ านรูปของตราสินค้ า “ดอยคา” อาจยังไม่โดดเด่นพอที่จะดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ดังนัน้
โครงการหลวงจึงควรให้ ความสนใจในเรื่ องของการออกแบบหีบห่อ และรูปลักษณ์ตราสินค้ า “ดอย
คา” เพื่อสร้ างความโดดเด่นให้ มากยิ่งขึ ้น
2. ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกันทุกกลุม่ ไม่ร้ ูสกึ ว่ามี
การรับรู้มิติสมั ผัสด้ านกลิน่ ที่แตกต่างกันแต่อย่างใด
นัน่ อาจเป็ นเพราะมิตสิ มั ผัสด้ านกลิน่ ของ
สินค้ า “ดอยคา” เป็ นมิตสิ มั ผัสที่ผ้ บู ริโภคอาจไม่คอ่ ยได้ ให้ ความสาคัญมากนัก ดังนัน้ โครงการ
หลวงอาจต้ องให้ ความสาคัญในเรื่ องของการคิดค้ น
หรื อรังสรรค์กลิน่ ที่เป็ นธรรมชาติให้ กบั ตัว
สินค้ าให้ มากยิ่งขึ ้น ทังกั
้ บตัวผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเอง หรื ออาจมีการเพิ่มชนิดสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับกลิน่ โดยตรงเข้ าไป เพื่อทาให้ สนิ ค้ า “ดอยคา” มีมติ ิสมั ผัสด้ านกลิน่ ที่โดดเด่นมากยิ่งขึ ้น เช่น
เครื่ องหอม เครื่ องสาอางค์ น ้าอบ แป้ง หรื อแม้ แต่เครื่ องดื่มบางชนิดที่อาจมีกลิ่นหอมแรง เช่นชา
สมุนไพร เป็ นต้ น
3. ผลการศึกษา พบว่า มิติสมั ผัส 3 ด้ านที่ผ้ บู ริโภคมีการรับรู้ในสินค้ า “ดอยคา”
ค่อนข้ างมาก คือ มิติสมั ผัสด้ านรส ด้ านเสียง และด้ านสัมผัส ดังนัน้ โครงการหลวงจึงควรที่จะให้
ความใส่ใจ และพัฒนามิตสิ มั ผัสทัง้ 3 ด้ านนี ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการรับรู้ ดังกล่าวไว้ ให้ คงอยู่
ตลอดไป
4. ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ าผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ เป็ นมิติสมั ผัส
ด้ านเสียงอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านัน้
นัน่ หมายความว่า โครงการหลวงอาจต้ องทาการเพิ่ม
ช่องทางให้ การเผยแพร่หรื อประชาสัมพันธ์ตราสินค้ าผ่านสื่อต่างๆ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ ผู้บริโภคให้
มากยิง่ ขึ ้น เพื่อเป็ นการขยายกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่
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5. ผลการศึกษา พบว่า มิติสมั ผัสด้ านสัมผัสที่ผ้ บู ริโภครับรู้ได้ ในระดับปานกลางนัน้ คือ
การจัดงานประจาปี และการหาซื ้อสินค้ า “ดอยคา” นันหมายความว่
้
า โครงการหลวงควรมีการ
พัฒนาในเรื่ องของช่องทางการจัดจาหน่ายให้ มากยิ่งขึ ้น รวมทังควรมี
้
การจัดงานประจาปี ซึง่ อาจ
จัดขึ ้นปี ละ 2 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย และควรจัดขึ ้นทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด เพื่อทาให้ เกิดการ
รับรู้ในด้ านนี ้มากยิ่งขึ ้น
6. ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ สินค้ า “ดอยคา” โดยทัว่ ไปอยูใ่ นระดับมาก
มีเพียงเรื่ องเดียวเท่านันที
้ ่กลุม่ ตัวอย่างมีความภักดีอยูใ่ นระดับปานกลาง นัน่ คือเรื่ องของการไม่ซื ้อ
สินค้ าเกษตรอื่นๆในประเภทเดียวกันแทน ถ้ าสินค้ า “ดอยคา” ไม่มีขาย ย่อมแสดงให้ เห็นว่า
ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนใจไปซื ้อสินค้ ายี่ห้ออื่นแทนสินค้ า “ดอยคา” ได้ ถ้ าหากสินค้ า “ดอยคา” ไม่มี
ขาย ดังนัน้ โครงการหลวง จึงควรสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริโภคโดยการตรวจสอบสินค้ าของตน
ว่าขาดตลาดหรื อไม่ และควรผลิตสินค้ าให้ ทนั ต่อความต้ องการของผู้บริโภค มิฉะนัน้ อาจทาให้
ผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้ ายี่ห้ออื่นแทนได้ ในที่สดุ

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั การรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ า และความภักดีตอ่ ตราสินค้ าประเภท
อื่นๆ เพื่อสามารถเปรี ยบเทียบได้ วา่ ผู้บริโภคมีการรับรู้มิติสมั ผัสตราสินค้ าและมีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าประเภทต่างๆอย่างไร
2. ความมีการศึกษาวิจยั ด้ านการตลาดโดยใช้ แนวคิด และทฤษฏีใหม่ๆ ที่อาจมีประโยชน์
ต่อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย และงานวิจยั ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
3. ควรมีการศึกษาวิจยั ในด้ านอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผลผลิตในด้ านอื่นๆ ของโครงการ
หลวง

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
“ก้ าวที่ 3 ดอยคา จาก Local สู่ Global ถึง Local.” 15 พฤษภาคม 2549. ผู้จดั การรายสัปดาห์:
17.
ชมดาว สิกขะมณฑล จันทร์ สดุ า จริยวัฒนวิจิตร และจันทร์ เพ็ญ แสงประกาย. “พฤติกรรมและ
ความต้ องการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง:
กรณีศกึ ษาในเขตกรุงเทพมหานคร”
รายงานการวิจยั สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2548.
ชัยพร วิชชาวุธ. จุลสารจิตวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2525.
“ดอยคาเปลี่ยนโฉมสร้ างภาพลักษณ์ใหม่.” 11 - 14 พฤศจิกายน 2550. ฐานเศรษฐกิจ: 27.
ทรงเกียรติ สังฆมณี. “พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคาของโครงการหลวง ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
ธงชัย สันติวงศ์. หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
ธงชัย สันติวงศ์. พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
ธีระวัลย์ สงวนศิลป์. “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ตราดอยคาของร้ านดอยคาบริเวณ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ปั ญหาพิเศษเกษตรศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2549.
“แบรนด์'ดอยคา'เกาะกระแสคนรักสุขภาพ ออกน ้าผลไม้ รสใหม่ตงเป
ั ้ ้ ายอดขายโตได้ 10%.” 24 26 พฤษภาคม 2550. ฐานเศรษฐกิจ: 31.
ปวีณา ลี ้ตระกูล. “ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ออุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ดอยคาของโครงการหลวงในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” รายงานการวิจยั เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่. 2544.
“สถาบันอาหารหนุนพัฒนา“ดอยคา”.” 2 สิงหาคม 2548. ผู้จดั การรายวัน: 5.
มูลนิธิโครงการหลวง. ประวัติความเป็ นมา [ออนไลน์]. เข้ าถึงได้ จาก: http://www.doikham.com,
2549.
วิทวัส ชัยปาณี. Creative Brand: สร้ างแบรนด์อย่างสร้ างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แสง
ดาว, 2548.

125
วิเชียร เกตุสงิ ห์. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
สุจินดา ศรี วฒ
ั นะ และอิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ . “การทดสอบการรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง”
รายงานการวิจยั ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
สุจินดา ศรี วฒ
ั นะ และอิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ . “การทดสอบการรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่ บดโครงการหลวง” รายงานการวิจยั ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
สุจินดา ศรี วฒ
ั นะ และอิศรพงษ์ พงษ์ ศิริกลุ . “การทดสอบการรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่ โครงการหลวง” รายงานการวิจยั ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. ประชากรจากการทะเบียน เนื ้อที่ ความหนาแน่น และบ้ าน จาแนกตาม
ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2548. [ออนไลน์]. เข้ าถึงได้ จาก: http://www.nso.go.th, 2549.
หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์. Brand Sense กลยุทธ์สร้ างแบรนด์ทรงพลังด้ วยรูป รส กลิ่น เสียง
และสัมผัส. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ยเู รก้ า, 2549.
“หม่อมเจ้ าภีศเดช รัชนีเล่าเรื่องโครงการหลวง”. แค้ มปิ ง้ ท่องเที่ยว. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 264, กันยายน
2549. 24.
ภาษาอังกฤษ
Aaker, D. A. Managing brand equity: Capitalizing on value of a brand name. New York,
NY: Free Press, 1991.
Aaker, D. A. Building Strong Brands. New York, NY: The Free Press, 1996.
Assael, H. Consumer behavior and marketing action. (6th ed.) Cincinnati, Ohio:
International Thompson Publishing, 1998.
Chaudhuri, A. Does Brand Loyalty mediate brand equity outcomes? Journal of
Marketing Theory & Practice, 7, 136-146, 1999.
Jacoby, J. & Chestnut, R. W. Brand Loyalty: Measurement and management. New York,
NY: John Wiley & Son, 1978.
Kotler, P. Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
Lindstrom, M. Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight,
and Sound. New York, NY: Free Press, 2005.
Murphy, J. M. Brand strategy. QY, England: Director Books, 1992.
O’Malley, D. Brand means business. Accountancy, 107, 107-108, 1991.

126
Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J.. Marketing Communications. Eaglewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall, 2001.
Randall, G. Branding: A practical guide to planning your strategy. (2nd ed.). London,
Great Britain: Clays Ltd. ST Ives, 2000.
Reichheld, F. F. The Loyalty Effect. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996.
Solomon, M. R. Consumer behavior: Buying, having, and being. (3rd ed.). Eaglewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.
Torgerson, W. S. Theory and Methods of Scaling. NY: John Wiley and Sons, 1958.

ภาคผนวก

128

แบบสอบถาม
การรับรู้มิตสิ ัมผัส และความภักดีต่อตราสินค้ า “ดอยคา” ของมูลนิธิโครงการหลวง
แบบสอบถามนี ้
เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ผู้วิจยั ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เป็ นจริงมากที่สดุ ผู้วิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้
___________________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้ าข้ อความที่เป็ นจริงตามความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
1. เพศ
( ) 1.1. ชาย

( ) 1.2. หญิง

( ) 2.1. น้ อยกว่า 20ปี
( ) 2.4. 40 – 49 ปี

( ) 2.2. 20 – 29 ปี
( ) 2.5. 50 – 59 ปี

( ) 2.3. 30 – 39 ปี
( ) 2.6. มากกว่า 59 ปี

( ) 3.2. มัธยมศึกษา
( ) 3.5. ปริญญาโท

( ) 3.3. อาชีวศึกษา
( ) 3.6. ปริญญาเอก

2. อายุ

3. การศึกษา
( ) 3.1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา
( ) 3.4. ปริญญาตรี

4. รายได้ ต่อเดือน/บาท (เฉพาะตนเอง)
( ) 4.1. น้ อยกว่า 10,000
(
( ) 4.4. 30,000 – 39,999
(
5. อาชีพ
( ) 5.1. ธุรกิจส่วนตัว
(
( ) 5.4. ลูกจ้ างชัว่ คราว
(
6. สถานภาพสมรส
( ) 6.1. โสด

) 4.2. 10,000 – 19,999
) 4.5. 40,000 – 49,999

( ) 4.3. 20,000 – 29,999
( ) 4.6. มากกว่า 49,999

) 5.2. พนักงานบริษัท
) 5.5. อาชีพอิสระ

( ) 5.3. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 5.6. อื่นๆ……………….

( ) 6.2. สมรส

7. ภูมิลาเนา (ที่อาศัยอยู่ในปั จจุบัน)
( ) 7.1. กรุงเทพมหานคร
( ) 7.2. จังหวัดเชียงใหม่

( ) 6.3. อื่นๆ (ระบุ) ..............
( ) 7.3. อื่นๆ (ระบุ) ..............
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ (Purchasing behavior)
โปรดทาเครื่องหมาย ในช่ องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
1. ท่ านมีการซือ้ สินค้ า “ดอยคา” ประเภทต่ างๆ อย่ างไร (โดยประมาณ)
มากที่สดุ = เกือบทุกวัน
มาก = อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้
ปานกลาง = เดือนละ2-3 ครัง้
น้ อย = เดือนละครัง้
น้ อยที่สดุ = น้ อยกว่าเดือนละครัง้
ประเภทของสินค้ า “ดอยคา” ที่ท่านซือ้
มาก
ที่สดุ

มาก

ระดับการซือ้
ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

1.1. ผักเมืองหนาว เช่น ปวยเหล็ง พริกยักษ์ เซเลอรี่ เบบี ้แครอท ซุกินี แรดิช
1.2. สมุนไพร เช่น โรสแมรี่ พาร์ สลีย์ ทาย์ม มินท์ โอริกาโน ดิล เสค ซาร์ โมมาย
1.3. ดอกไม้ เมืองหนาว เช่น คาร์ เนชัน่ แกลดิโอลัส กุหลาบ ปั กษาสวรรค์
1.4. ผลไม้ เมืองหนาว เช่น พลับ กีวี สตรอเบอรี่ เสาวรส ราสเบอรี่ อโวคาโด
1.5. พืชไร่ เช่น กาแฟอาราบิก้า ถัว่ แดงหลวง ข้ าวสาลี ลินิน
1.6. ไม้ กระถาง เช่น ไอวี่ อะเซเลีย ลิลลี่ ทิวลิป ไฮเดรนเยีย แดฟฟอดิล
1.7. ไม้ ป่าและไม้ ไผ่ เช่น กระถินณรงค์ใต้ หวัน อบเชยญวน ไผ่หมาจู
1.8. ดอกไม้ แห้ ง เช่น หญ้ านิ ้วทอง ลูกหวาย ฝั กตะแบก ปุยฝ้าย คนโฑสีดา
1.9. ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋ อง เช่น ผลไม้ อบแห้ ง แยม
1.10. ของประดิษฐ์ และอื่นๆ เช่น หมวกหวาย พัด กระเช้ า กรอบรูป ร่ม
2. ท่ านซือ้ สินค้ า “ดอยคา” มาเป็ นระยะเวลานานเท่ าใด (โดยประมาณ)
( ) 2.1. น้ อยกว่า 1 ปี
( ) 2.2. 1 – 2 ปี
( ) 2.3. 3 – 4 ปี
( ) 2.4. 5 – 6 ปี
( ) 2.5. มากกว่า 6 ปี
3. เหตุผลที่ท่านซือ้ สินค้ า “ดอยคา” (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) 3.1. เพื่อนาไปใช้ หรื อบริโภคเองในครอบครัว
( ) 3.2. เพื่อนาไปใช้ เป็ นของขวัญหรื อของฝาก
( ) 3.3. อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
4. ท่ านซือ้ สินค้ า “ดอยคา” ในสถานที่ใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) 4.1. ร้ านดอยคา
( ) 4.2. ห้ างสรรพสินค้ า
( ) 4.3. สนามกีฬา/สวนสาธารณะ
( ) 4.4. ร้ านสะดวกซื ้อ
( ) 4.5. สนามบิน/ สถานีขนส่ง ( ) 4.6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............
5. ท่ านซือ้ สินค้ า “ดอยคา” บ่ อยครัง้ เพียงใด (โดยประมาณ)
( ) 5.1. เกือบทุกวัน
( ) 5.2. อย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ ( ) 5.3. เดือนละ2-3 ครัง้
( ) 5.4. เดือนละครัง้
( ) 5.5. น้ อยกว่าเดือนละครัง้ ( ) 5.6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................

ไม่เคย
ซื ้อ
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ส่ วนที่ 3 การรับรู้มิตสิ ัมผัสตราสินค้ า (Brand Sense Dimension)
โปรดทาเครื่องหมาย ในช่ องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ท่ านรับรู้เกี่ยวกับสินค้ า “ดอยคา” ในประเด็นต่ อไปนีอ้ ย่ างไร
การรั บรู้ มติ สิ ัมผัสตราสินค้ า
1. มิตสิ ัมผัสด้ านรู ป

ระดับการรั บรู้
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ไม่แน่ใจ

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ไม่แน่ใจ

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ไม่แน่ใจ

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ไม่แน่ใจ

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

ไม่แน่ใจ

1.1. หีบห่อ/ภาชนะบรรจุ/สินค้ า “ดอยคา” ออกแบบได้ สวยงาม
1.2. หีบห่อ/ภาชนะบรรจุ/สินค้ า “ดอยคา” มีสีสนั ที่สะดุดตา
1.3. หีบห่อ/ภาชนะบรรจุ/สินค้ า “ดอยคา” มีความแข็งแรงทนทาน
1.4. หีบห่อ/ภาชนะบรรจุ/สินค้ า “ดอยคา” มีลกั ษณะที่สดใหม่
1.5. สินค้ า “ดอยคา” มีขนาดได้ มาตรฐานและสะดวกต่อการพกพา
1.6. สินค้ า “ดอยคา” มีตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและจดจาได้ ง่าย
2. มิตสิ ัมผัสด้ านรส

2.1. สินค้ า “ดอยคา” มีรสชาติที่อร่อยถูกปาก
2.2. สินค้ า “ดอยคา” มีรสชาติที่สดสะอาด มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
2.3. สินค้ า “ดอยคา” มีรสชาติที่เป็ นธรรมชาติปราศจากสารเคมี
2.4. สินค้ า “ดอยคา” ให้ รสชาติความเป็ นผักและผลไม้ เมืองหนาว
3. มิตสิ ัมผัสด้ านกลิ่น

3.1. สินค้ า “ดอยคา” มีกลิน่ หอมสดสะอาดแบบธรรมชาติ
3.2. สินค้ า “ดอยคา” มีกลิน่ อายของผักและผลไม้ เมืองหนาว
4. มิตสิ ัมผัสด้ านเสียง

4.1. ชื่อสินค้ า “ดอยคา” มีความไพเราะ
4.2. ชื่อสินค้ า “ดอยคา” ทาให้ ราลึกถึงในหลวง
4.3. ชื่อสินค้ า “ดอยคา” ถูกเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆบ่อยครัง้
4.4. สื่อมวลชนกล่าวถึงสินค้ า “ดอยคา” ในแง่ดี
4.5. บุคคลที่ท่านรู้จกั กล่าวถึงสินค้ า “ดอยคา” ในแง่ดี
5. มิตสิ ัมผัสด้ านสัมผัส

5.1. สินค้ า “ดอยคา” ใช้ แล้ วเกิดความภาคภูมิใจ
5.2. สินค้ า “ดอยคา” สามารถเก็บไว้ ได้ นาน
5.3. สินค้ า “ดอยคา” สะดวกและหาซื ้อได้ ง่าย
5.4. สินค้ า “ดอยคา” ให้ ท่านสัมผัสถึงผักและผลไม้ เมืองหนาว
5.5. สินค้ า “ดอยคา” มีราคาที่เหมาะสม
5.6. สินค้ า “ดอยคา” มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อการอุปโภคและบริโภค
5.7. สินค้ า “ดอยคา” มีการจัดงานประจาปี ได้ อย่างเหมาะสม
5.8. สินค้ า “ดอยคา” มีพนักงานขายที่บริการได้ น่าประทับใจ
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ส่ วนที่ 4 ความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand loyalty)
โปรดทาเครื่องหมาย ในช่ องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น มากที่สดุ = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้ อย = 2 น้ อยที่สดุ = 1 ไม่แน่ใจ = 0

ท่ านมีความคิดเห็นต่ อสินค้ า “ดอยคา” อย่ างไร
ความคิดเห็นต่ อสินค้ า “ดอยคา”
1. ทัศนคติต่อสินค้ า “ดอยคา”

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

1.1. ท่านมีความชื่นชอบสินค้ า “ดอยคา”
1.2. ท่านมีความรู้สกึ ที่ดีเมื่อได้ ใช้ สนิ ค้ า “ดอยคา”
1.3. ท่านมีความรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้ สนิ ค้ า “ดอยคา”
1.4. ท่านรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีภาพลักษณ์ที่ดี
2. ความพึงพอใจในสินค้ า “ดอยคา”

2.1. ท่านคิดว่าสินค้ า “ดอยคา” ตอบสนองความต้ องการของท่านได้
2.2. ท่านรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีคณ
ุ ภาพดีตามที่ท่านคาดหวัง
2.3. ท่านรู้สกึ พึงพอใจสินค้ า “ดอยคา”
3. โอกาสที่พูดถึงสินค้ า “ดอยคา”

3.1. ท่านจะพูดถึงสินค้ า เมื่อ “ดอยคา” ออกสินค้ าใหม่สตู่ ลาด
3.2. ท่านจะพูดถึงสินค้ า เมื่อท่านจะไปหาซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
3.3. ท่านจะพูดถึงสินค้ า เมื่อท่านเห็นร้ านหรื อสัญลักษณ์ “ดอยคา”
3.4. ท่านจะพูดถึง “ดอยคา” เมื่อท่านนึกถึงอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อผลิตผล
ทางการเกษตรเมืองหนาว
4. ความผูกพันต่ อตราสินค้ า “ดอยคา”

4.1. ท่านมีความรู้สกึ ผูกพันกับสินค้ า “ดอยคา”
4.2. ท่านรู้สกึ ว่าสินค้ า “ดอยคา” มีความแตกต่าง และดีกว่าสินค้ ายี่ห้ออื่น
ในประเภทเดียวกันที่ท่านเคยซื ้อ
4.3. ท่านสนใจสินค้ า “ดอยคา”มากกว่าสินค้ ายี่ห้ออื่นในประเภทเดียวกัน
4.4. ท่านจะไม่เลือกซื ้อสินค้ ายี่ห้ออื่นในประเภทเดียวกันแทน ถ้ าสินค้ า
“ดอยคา” ไม่มีขาย
4.5. ท่านจะยังคงเลือกซื ้อสินค้ า “ดอยคา” อยู่ ถึงแม้ วา่ สินค้ ายี่ห้ออื่นใน
ประเภทเดียวกัน มีการลดราคาหรื อมีการส่งเสริมการขายอื่นๆ
5. แนวโน้ มการซือ้ สินค้ า “ดอยคา”

5.1. ท่านจะต้ องการซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ในครัง้ ต่อไป
5.2. หากมีคนที่ท่านรู้จกั ต้ องการซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ ท่านจะแนะนาให้ เขา
เลือกซื ้อสินค้ า “ดอยคา”
ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณทุกท่ านที่สละเวลาและให้ ความร่ วมมืออย่ างดีย่งิ
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ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ชือสินค้ า “ดอยคา”
ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้ ชื่อตราสินค้ า “ดอยคา” ประกอบด้ วย ผักเมือง
หนาว สมุนไพร ดอกไม้ เมืองหนาว ผลไม้ เมืองหนาว พืชไร่ ไม้ กระถาง ไม้ ป่าและไม้ ไผ่ ดอกไม้ แห้ ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋ อง และของประดิษฐ์ และอื่นๆ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ผักเมืองหนาว ได้ แก่ ผักกาดหอมห่อ (Head lettuce) กระเทียมต้ น (Leek) เซเลอรี่
(Celery) แตงกวายาว (Cucumber) ถัว่ ลันเตา (Garden pea) ปวยเหล็ง (Spinach) พริกยักษ์
(Sweet pepper) กะหลา่ ปลีแดง (Red cabbage) เบบี ้แครอท (Baby carrot) ผักกาดฮ่องเต้ (Pai
- Tsai) ถัว่ แขก (Bush bean) มะเขือเทศ (Tomato) ซุกินี (Zucchini) แรดิช (Radish) มะเขือม่วง
(Eggplant) พาร์ สเลย์ (Parsley) เฟนเนล (Fennel) บีท (Beet) ฟั กทองญี่ปนุ่ (Pumpkin) กะหลา่
ปม (Kohlrabi) เอนไดว์ (Endive) โกโบ้ (Kobo) มะเขือเทศเซอรี่ (Cherry tomato) ฟั กจานบิน
(Sommer squash) ผักกาดหางหงส์ (Michilli) แครอท (Carrot) พริกยักษ์ เหลือง (Yellow pepper)
ถัว่ เข็ม (Needle bean) ผักกาดหวาน (Cos lettuce) ผักกาดหอมบัตเตอร์ เฮด (Butter head
letuce) ผักกาดหอมใบแดง (Red leaf lettuce) หอมญี่ปนุ่ (Japanese Bunching Onion) ผัก
สลัด (Lettuce) หน่อไม้ ฝรั่ง (Asparagus) มะเขือเทศลูกโต (Table tomato) เทอร์ นิพ (Turnip)
มะระขาว (White balsam pear) ถัว่ แระญี่ปนุ่ (vegetable Soybean) กะหลา่ ดาว (Brusels
sprouts) กะหล่าปลีซาวอย (Cabbage savoy) อาติโช๊ ค (Artichoke) รูบาร์ บ (Rhubarb) แรดิชิโอ
(Radicchio) พริกแมกซิกนั (Mexican paper) กะหล่าปมม่วง (Red kohlrabe) ฟั กทองสีส้ม
(Pumpkin (Yellow) พาร์ สเล่ย์รูท (Parsley root) สวิทชาร์ ต (Swisschard) ถัว่ ลันเตากินเมล็ด
(Sugar pea) รอกเก็ตสลัด (Rocket salad) ฟั กมะพร้ าว (Summer squash (Table ace) ฟั กคอ
หงส์ (Summer squash (Sundance) ฟั กบัตเตอรนัท (Butter nut, Summer squash) ถัว่ เทียน
(Yellow bush bean) กุยช่ายขาว (Chinese chive (White ghuy chai) กรี นลิพชิโครี (Green
leave chicory) ข้ าวโพดหวาน (Sugar sweet corn)
2. สมุนไพร ได้ แก่ ตังกุย (Angelica) มาร์ โจแรม (Marjoram) เซอร์ วิล (Chervil) ทาย์ม
(Thyme) เสค (Sage) มินท์ (Mint) รู (Rue) พาร์ สลีย์ (Parsley) ดิล (Dill) เลมอนทาย์ม (Lemon
thyme) ไชว์ (Chive) โรสแมรี่ (Rosemary) แทรากอน (Tarragon) เลมอนบาร์ ม (Lemon balm)
โอริกาโน (Origano) บุก (Konjuc) เบซิล (Basil Sweet) ซาร์ โมมาย (Chamomile) ซอเรล (Sorrel)
เนทเตอร์ (Nettle) เอื ้องหมายนา (Costus) ซัมเมอร์ ซาววอรี่ (Summer savory)
3. ดอกไม้ เมืองหนาว ได้ แก่ กุหลาบ (Rose) คาร์ เนชัน่ (Carnation) ปั กษาสวรรค์
(Strelizia reginae) เยอร์ บีร่า (Gerbera) สแตดิสเพอร์ ริซลิ (Statice perezil) อัลสโรมีเรี ย
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(Alstroemeria) แกลดิโอลัส (Gladiolus) จิปโซฟิ ลล่า (Gypsophila) แคลล่าลิลลี่ (Calla lily)
เบญจมาศ (Chrysanthemum) เฮลิโคเนีย (Heliconia) ใบเฟิ น (Fern) สแตติสชินตัม้ (Statice
(Limonium sinuatum) พุซซี่ วิลโล่ (Pussy Willow) อกาเพนทัส (Agapanthus) กุหลาบหมู
(Miniature Rose) พิงค์แอสเตอร์ (Pink Aster) ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) พีค๊อก (Aster
Ericoidus)
4. ผลไม้ เมืองหนาว ได้ แก่ มะละกอ (Papaya) บ๊ วย (Japanese apricot) ท้ อ (Peace)
พลัม (Plum) เสาวรส (Passion fruit) แอปเปิ ล้ (Apple) ทับทิม (Pomegranate) สาลี่ (Chinese
pear) อโวคาโด (Avocado) พลับ (Persimmon) กีวี (Kiwi) สตรอเบอรี่ (Strawberry) ราสเบอรี่
(Raspberry) องุ่นไม่มีเมล็ด (Seedless grape)
5. พืชไร่ ได้ แก่ ลินิน (Linseed) กาแฟอาราบิก้า (Arabica coffee) ถัว่ แดงหลวง (Red
kidney bean) ข้ าวสาลี (Wheat)
6. ไม้ กระถาง ได้ แก่ สน (Conifers) ไอวี่ (Ivy) อะเซเลีย (Azalea) เบญจมาศ
(Chrysanthemum) อัฟริกนั ไวโอเล็ต (African violet) เฟิ น (Fern) ฟูเซีย (Fuchsia) ไซโกรแคคตัส
(Zygrocactus) ไฮเดรนเยีย (Hydraengea) คริสต์มาส (Christmas) บีโคเนีย (Begonie) กุหลาบ
หิน (Kalanchoe) แคลล่าลิลลี่ (Calla lily) ฟรี เซีย (Freesia) แดฟฟอดิล (Daffodills) ทิวลิป
(Tulips) ไฮยาซิน (Hyacinthes) คาล์ซโิ อลาเรี ย (Calceolaria) ซิเนอร์ ราเรี ย (Cineraria) พริมลู า่
(Primula) รานันคูลสั (Ranunculus)
7. ไม้ ป่าและไม้ ไผ่ ได้ แก่ กระถินณรงค์ไต้ หวัน (Taiwan acacia) เพาโลว์เนีย (Paulonia)
แฟรกซินสั (Griffith’s ash) ลิควิดแดมเบอร์ (Liquidamber) อบเชยญวน (Cinnamomum
camphora) ไผ่หมาจู๋ (Dendrocalamus latiflorus)
8. ดอกไม้ แห้ ง ได้ แก่ หญ้ านิ ้วทอง (Dog wail) ลูกหวาย(Rattan fruit) กระถินทุง่ (Dwari
xyris) หญ้ าตุ้มหู (Small cotton flower) ดักแด้ (Cocoom branch) คนโฑสีดา (Miniature vase)
หญ้ าตีนตะขาบ (Milipede grass) สานเงิน (Thai gypsophella) หนวดเจ้ าชู้ (Cat srass) ตะล่อม
ดอย (Tarom doi) คนโฑพระอินทร์ (Angle vase) ดอกไผ่ห้วยลึก (Weeping bamboo) ละออง
ฝ้าย (Laoung file) ชมพูทิพย์ (Mo mo flower pod) เครื อประดับดาว (Baby rose) ดาวเงินดาว
ทอง (Immotelles) ข้ าวโอ๊ ต (Oat) หญ้ าหัวใจ (Heart Grass) ฝั กตะแบก (Lagerstroenea) ดาว
ชมพู (Pink star) หญ้ าน ้าค้ าง (Spray grass) ปอแก้ ว (Hibiscus pod) หญ้ าสายรุ้ง (Whip grass)
งา (Sesame pod) สาคูทิพย์ (Sogo bunch) ปุยฝ้าย (Cotton flower) สามร้ อยยอด (Sam roi
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yod) ไข่มกุ (Pearl flower) หญ้ าไข่กบ (Tadpole grass) ซุปเปอร์ สวีท(Supersweet flower) ลินิน
(Linseed pod) หญ้ าขี ้หนู (Keenoo grass) บัวดิน (Earth star) ดาวอังคารจิ๋ว (Small mars) ดาว
อังคารใหญ่ (Big mars) พูเ่ ทียนทอง (Gold candle flower) ดาวค้ างฟ้า (Hanging star) มูลี่
(Bamboo screen) บัวชื่น (Handmade sun flower)
9. ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋อง ได้แก่ น ้ากระเจีย๊ บเข้มข้น (Roset paste) น ้า
เก๊ กฮวยเข้ มข้ น (Chrysanthemum paste) น ้าเสาวรสเข้ มข้ น (Concentrate passion paste) น ้า
บ๊ วยเข้ มข้ น (Japanese apricot paste) น ้าสตรอเบอรี่ เข้ มข้ น (Strawberry paste) น ้ามะเขือเทศ
เข้ มข้ น (Tomato paste) น ้าฝรั่งพร้ อมดื่ม (Guava juice) น ้าลี ้นจี่พร้ อมดื่ม (Lychee juice) น ้า
กระเจี๊ยบพร้ อมดื่ม (Roset juice) น ้าพลัมพร้ อมดื่ม (Plum juice) น ้าผึ ้งลิ ้นจี่ (Lychee honey)
น ้าผึ ้งลาไย (Longan honey) แยมสตรอเบอรี่ (Strawberry jam) แยมพลัม (Plum jam) แยมสาลี่
(Pear jam) แยมท้ อ (Peach jam) สาลี่อบแห้ งแช่อิ่ม (Dried pear) แป้งข้ าวสาลี (Wheat
powder) แยมฝรั่ง (Guava jam) ขนมปั ง (Bread) ลูกอมท้ อ (Peach candy) ลูกอมพลัม (Plum
candy) บ๊ วยดอง (Pickled japanese apricot) ผักดองปรุงรส (Pickled vegetable) สตรอเบอรี่
อบแห้ ง (Dried strawberry) ถัว่ แดงหลวงในน ้าเกลือ (Red kidney bean in syrup)
เห็ดแชมปิ ญองในน ้าเชื่อม เห็ดหอมแห้ ง ผักแห้ งอนามัย กาแฟคัว่ ต้ นหอมอบแห้ ง กระเทียมต้ น
อบแห้ ง ท้ อลอยแก้ ว ท้ อแช่น ้าผึ ้ง ท้ อสุกแช่อิ่ม พลัมแช่อิ่ม สตรอเบอรี่ ลอยแก้ ว ลี ้นจี่แช่อิ่มอบแห้ ง
มะละกอแก้ ว ข้ าวโพดเม็ด ข้ าวโพดครี ม ลาไยในน ้าเชื่อม ลิ ้นจี่ลอยแก้ ว สาลี่ลอยแก้ ว เงาะลอย
แก้ ว เงาะในน ้าเชื่อมสอดไส้ สบั ปะรด ผักกาดดอง ดอกเก๊ กฮวยแห้ ง
10. ของประดิษฐ์ และอื่นๆ ได้ แก่ หมวกหวายแขวน (Hat) พัดเชียงใหม่ (Bamboo silk
fan) กระเช้ าหวาย (Kroshoul) กระเช้ าลูกสน (Vase) หัวใจหวาย (Rattan heart) หมวก (Rattan
hat) กรอบรูป (Window frame) พวงคริสต์มาส (Christmas wreath) พัดหวายแขวน (Fan) ร่ม
เชียงใหม่ (Chiangmai flower umbrella) สลัดถาด (Salad) อุปกรณ์น ้าหยด หนังสือ (Books)
และสิ่งพิมพ์ตา่ งๆอื่นๆ
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