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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค 
ที่มีต่อสินค้าตราดอยค า 

The Relationship Among Media Exposure, Attitude and Consumption 
Behaviour Towards Doi Kham Products 

ชนิตา สาใจ และ อ.ดร.โมไนยพล  รณเวช 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ยังศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า  ความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า และความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มี
อายุ 18-60 ปี เป็นผู้เปิดรับสื่อเกี่ยวกับสินค้าตราดอยค าและเป็นผู้บริโภคสินค้าตราดอยค าในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสินค้าตราดอยค า  
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าตราดอยค า  
2 ครั้ง/เดือน โดยประเภทข่าวสารที่เปิดรับเป็นประจ า คือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีเหตุผลใน 
การเปิดรับข่าวสาร เพราะชื่นชอบในสินค้าดอยค าหรือสินค้านั้นๆ  ส าหรับทัศนคติของผู้บริโภคสินค้า
ตราดอยค า จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและ
ทัศนคติทุกด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดในเชิงบวก  ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริโภคสินค้าตรา
ดอยค ามีทัศนคติต่อด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ทัศนคตต่ิอด้านราคา และอันดับสุดท้ายคือ ทัศนคตต่ิอด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษา
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พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสินค้า
ตราดอยค า2ครั้ง/เดือน มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าตราดอยค าส่วนใหญ่เพ่ือบริโภคเอง  
ส่วนเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าตราดอยค า เพราะสินค้ามีคุณภาพ/มั่นใจในคุณภาพ ส าหรับประเภท
สินค้าตราดอยค าที่ซื้อเป็นประจ า คือ น้ าผลไม ้100% มีจ านวนเงินที่ซื้อสินค้าตราดอยค าโดยเฉลี่ยต่อ
ครั้งอยู่ที่ 100 บาท ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตราดอยค า เพราะคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับด้านแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า จากการศึกษาพบว่า  
มีแนวโน้มอยู่ในระดับตั้งใจ  เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มตั้งใจที่
จะซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ระดับตั้งใจอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ตั้งใจที่จะแนะน าให้คนอ่ืนซื้อสินค้าในครั้ง
ต่อไป อยู่ในระดับตั้งใจ  ตั้งใจในการแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้ อ่ืนทดลองสินค้าอยู่ในระดับตั้งใจ 
 และอันดับสุดท้ายคือ ตั้งใจที่จะทดลองสินค้าใหม่ๆ อยู่ในระดับตั้งใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค าจาก
สื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด (อินเทอร์เน็ต) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค า และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การเปิดรับสื่อที่ เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค าจากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด 
(อินเทอร์เน็ต) ความถี่  (ครั้ง/เดือน)  ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าตราดอยค า 
ส าหรับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม  
ทัศนคติที่มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของสินค้าตราดอยค า พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่ในการซื้อสินค้าตราดอยค า 
ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ส าหรับทัศนคติที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 
ทัศนคติที่มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของสินค้าตราดอยค า พบว่า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสินค้า 
ตราดอยค า  
ค าส าคัญ : สินค้าตราดอยค า การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค แนวโน้มพฤติกรรม 

Abstract 

This research aims to study the media exposures, attitudes, behaviors and 

behavior trends of consumers towards Doi Kham products in Bangkok Metropolitan 

area.  Besides, the research also studies the relationship between media exposures 

and consumers’ attitudes towards Doi Kham products,  
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the relationship between attitudes and consumption behaviors towards Doi Kham 

products, and the relationship between attitudes and consumption behavior trends 

towards Doi Kham products.  The research uses the quantitative research method 

particularly through the format of survey research by gathering data from 300 sample 

participants in Bangkok Metropolitan area aged of 18  – 60  years old who expose to 

the media towards Doi Kham products and also consume its products. 

The research finds that the sample participants expose to media of  

Doi Kham products through the internet as the medium the most and the most 

frequency of news exposures towards Doi Kham products of the sample participants 

is 2  times a month.  The research also indicates that the sample participants expose 

to the products’ information as they are satisfied with such Doi Kham products as  

the main reason.  For the consumers’ attitudes towards Doi Kham products,  

the research reveals that the sample participants’ attitudes consisting of both the 

overall marketing mix and all-side attitudes in positive way namely as the attitudes 

towards products, prices, distribution channels, and marketing promotion activities, and 

being respectively ranked from the most to the least as the attitudes towards products, 

distribution channels, prices, and marketing promotion activities.   

In addition, the research explains the consumption behaviors towards Doi Kham 

products that the sample participants, buying Doi Kham products twice a month, are 

the majority group who reason the main purpose of buying Doi Kham products as for 

their own consumptions, and the main reason of buying such products is because of 

having confidence towards good quality of such products.  The 100-percent fruit juice 

products are the product of Doi Kham which the sample participants purchase the 

most in terms of frequency and the average amount of money purchasing products 

each time is 100  baht and the main factor on making decision of buying Doi Kham 

products is the products’ good quality. The research also signifies  

the stratification of consumption behavior trends towards Doi Kham products of the 

sample participants are in the intent-to-purchase level which is being respectively 
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ranked from the most to the least: the sample participants strongly intend to continue 

purchasing the products in the next time is ranked at the most, the sample participants 

intend to persuade other people to purchase the products in the next time, the 

sample participants intend to introduce such products to other people to try, and the 

sample participants intend to try new products is ranked at the least. 

The result of testing the research’s hypothesis indicates that there is none 

of significant meaning of the relationship between the media exposure towards Doi 

Kham products from the most answered media medium (the internet) together with 

the frequency of news exposures towards Doi Kham products (times per a week) and 

the overall attitudes of consumers towards the components of overall marketing mix 

of Doi Kham products.  Moreover, there is none of the relationship between the media 

exposure towards Doi Kham products from the most answered media medium (the 

internet) together with the frequency of news exposures towards Doi Kham products 

(times per a week) and the consumers’ attitudes towards Doi Kham products in terms 

of products, prices, distribution channels, and marketing promotion activities.  

Furthermore, the research finds that, in term of the consumers’ attitudes towards the 

components of the overall marketing mix, there is a relationship between the 

consumers’ attitudes towards products, prices, distribution channels and marketing 

promotion activities of Doi Kham products and the frequency of purchasing Doi Kham 

products (times per a week).  Apart from that, there is also a relationship between the 

attitudes towards the components of the overall marketing mix, products, prices, 

distribution channels and marketing promotion activities of Doi Kham products and the 

consumption behavior trends of Doi Kham products. 

Keyword : Doi Kham, Media Exposure, Attitude, Consumption Behaviour 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีจุดก าเนิดจากการเสด็จแปรพระราชฐานทาง
ภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี  
พ.ศ. 2507 พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากล าบากของราษฎรของชาวไทยภูเขา  จึงทรง
มอบหมายให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  เป็นประธานอ านวยโครงการหลวงฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวหลากชนิด และเพ่ือตัดปัญหาการโก่งราคาจากพ่อค้าคนกลาง  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการจัดตั้ง   
โรงงานหลวงส าเร็จรูปแห่งแรก ขึ้นที่อ าเภอาาง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับซื้อผลผลิตจากราษฎรมา
แปรรูป และเริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515 เป็นต้นมา ก ำเนิดดอยค ำ.สืบค้นเมื่อ  

28 มกราคม 2559 จาก  http://www.doikham.co.th/about.php?id=1 และเพ่ือความคล่องตัว

ของการด าเนินธุรกิจ จึง ให้แยกการบริหารในส่วนของโรงงานในรูปบริษัท  จึงได้จัดตั้งเป็น 
บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีสถานะเป็นนิติบุคคล เริ่มด าเนินกิจการในเชิงธุรกิจเพ่ือรับ
ซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากมูลนิธิฯและเกษตรกรในพ้ืนที่ด้วยราคาที่เป็นธรรม น ามาผลิตและจัด
จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้สัญลักษณ์ ดอยค า  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสินค้าใหม่และปรับเปลี่ยน
ตราสินค้าให้ทันสมัย  โดยคงสัญลักษณ์พระราชทานไว้ด้านบนตัวอักษรดอยค า และได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและระบบการผลิตที่ทันสมัย ด้านการตลาด ดอยค า 

ได้ใช้งบประมาณการตลาดกว่า 30 ล้านบาท ในการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยเลือกช่องทางที่เข้าถึง
ผู้บริโภคมากที่สุดคือ สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการให้ ข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์  เป็นพ้ืนที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค พร้อมกันนั้นยังได้ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากเดิมจ าหน่ายที่ร้านดอยค าและร้านค้าโครงการหลวง โดยเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายกว่า 10,000 
แห่งทั่วประเทศ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ร้านค้าชั้นน าทั่วไป และส่งออกไปยังภูมิภาค
อาเซียนอีกด้วย สืบค้นจาก กองบรรณาธิการ.(2009 ธันวาคม).กรณีศึกษาความส าเร็จการพัฒนา
ม า ต ร ฐ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด้ ว ย วิ ถี พ อ เ พี ย ง  สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 8  ม ก ร า ค ม  2 5 5 9 

http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ146_p29-31.pdf 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในด้านของการปรับตัวทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดต่างๆของ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด นั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาว่า   

http://www.doikham.co.th/about.php?id=1
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การปรับตัวในด้านต่างๆของดอยค านั้น  ในมุมมองของผู้บริโภคสินค้าตราดอยค าได้มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อและทัศนคติอย่างไรต่อสินค้าตราดอยค า รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค า
เป็นอย่างไร และส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของการบริโภคที่มีในอนาคตอย่างไรบ้าง  จึงเกิดความ
สนใจและเลือกศึกษาในหัวข้อ “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค ที่มีต่อสินค้า 
ตราดอยค า” โดยมุ่งหวังว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแนวทาง  
การก าหนดนโยบาย การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึนในอนาคต 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อ สินค้าตราดอยค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
สินค้าตราดอยค า 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อสินค้าตรา
ดอยค า 

4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อ
สินค้าตราดอยค า 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อสินค้าตราดอยค า 

2.  ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าดอยค ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ที่มีต่อสินค้าตราดอยค า 

3.  ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าดอยค ามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าตราดอยค า 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 

1. ทฤษฏีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) การเปิดรับข่าวสาร
ของแต่ละบุคคลนั้นจะมีการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ความพึงพอใจ  
ความต้องการ ค่านิยม ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเอง  
โดยผู้วิจัยจะน าทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับทัศนคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าตราดอยค า 

2. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติ หมายถึงความคิด ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และการกระท าของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเป็นผลมาจากกระบวนการทางจิตวิทยาที่ 
เกิดจากการรับรู้ ความคิด การเรียนรู้ อารมณ์ ที่จะส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือ
เชิงลบต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดนี้มาใช้ในการทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าดอยค ากับพฤติกรรมการบริโภค  และแนวโน้ม
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค า 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การศึกษาถึง
กระบวนการต่างๆที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพ่ือท าการเลือกสรรการซื้อ การใช้  
การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิดหรือประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาต่างๆให้ได้รับความพอใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีนี้มาใช้มาวิเคราะห์และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค าและอธิบายการเกิดพฤติกรรม
การบริโภคของผู้บริโภคได้ 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ผู้วิจัยจะน าแนวความคิด
นี้มาวิเคราะห์และอธิบายถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าตราค า ทั้งทัศนคติโดยรวม ทัศนคติที่มี
ต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และน ามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างแบบสอบถามวัดทัศนคติของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการบริโภค และแนวโน้ม
พฤติกรรมการบริโภค 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อสินค้าตราดอยค า”เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีอายุ 18-60 ปี 
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ที่ เป็นผู้ ที่ เปิดรับสื่อ เกี่ ยวกับสินค้าตราดอยค าและเป็นผู้ บริ โภคสินค้าตราดอยค าในเขต
กรุงเทพมหานครในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 300 คน 

การวิจัยครั้ งนี้ค านวณขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่นที่  95% และก าหนดความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 % ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรได้ขนาดตัวอย่าง 300 คน ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)  ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้ 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคสินค้าตราดอยค า พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร 2 ครั้ง/เดือน 
ด้านประเภทข่าวสารที่เปิดรับเป็นประจ า พบว่า เปิดรับข่าวสารในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีเหตุผล
ในการเปิดรับข่าวสารเพราะชื่นชอบในสินค้าดอยค าหรือสินค้านั้นๆ 

ด้านทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าตราดอยค า จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ 
ต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและทัศนคติทุกด้านในเชิงบวก ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริโภคสินค้าตราดอยค ามีทัศนคติต่อด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ทัศนคติต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ทัศนคติต่อด้านราคา และอันดับสุดท้ายคือ ทัศนคติต่อด้าน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อสินค้าตราดอยค า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่
ในการซื้อสินค้าตราดอยค า 2 (ครั้ง/เดือน) มากที่สุด มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าตราดอยค าส่วน
ใหญ่เพ่ือบริโภคเอง ส่วนเหตุผลที่เลือกซ้ือสินค้าตราดอยค า เพราะสินค้ามีคุณภาพดี/มั่นใจในคุณภาพ  
ส าหรับประเภทสินค้าตราดอยค าที่ซื้อเป็นประจ า คือ น้ าผลไม้ 100%  มีจ านวนเงินที่ซื้อสินค้าตรา
ดอยค าโดยเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 100 บาท ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ าตราดอยค า 
เป็นเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ด้านแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า จากการศึกษาพบว่า  
มีแนวโน้มอยู่ในระดับตั้งใจ  เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มตั้งใจที่
จะซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ระดับตั้งใจอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ตั้งใจที่จะแนะน าให้คนอ่ืนซื้อสินค้าในครั้ง
ต่อไป อยู่ในระดับตั้งใจ  ตั้งใจในการแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้ อ่ืนทดลองสินค้าอยู่ในระดับตั้งใจ  
และอันดับสุดท้ายคือ ตั้งใจที่จะทดลองสินค้าใหม่ๆ อยู่ในระดับตั้งใจ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค า
จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด (อินเทอร์เน็ต) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวม
ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค า   
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค าจากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด 
(อินเทอร์เน็ต) ความถี่  (ครั้ง/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าตราดอยค า 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์ประกอบ
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่
ในการซื้อสินค้าตราดอยค า ความถี่ (ครั้ง/เดือน) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทัศนคติของ
ผู้บริโภคสินค้าตราดอยค าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่ในการซื้อสินค้าตราดอยค า ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า ทัศนคติมีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค ามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าตราดอยค า และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าตราดอยค าด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค า 
 

อภิปรายผล 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค าจากสื่อที่มีผู้ตอบมาก

ที่สุด (อินเทอร์เน็ต) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อ
องค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค า 

จากผลการศึกษา พบว่า การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสินค้าตราดอยค าจากสื่อที่มีผู้ตอบมาก
ที่สุด (อินเทอร์เน็ต) ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อ
องค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค า  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี ของ แนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ  ทอดด์ ฮันท์ 
และเบรนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อ้างถึงในปรมะ สตะเวทิน , 
2541:122-124 ) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร มีดังนี้ 1.ความต้องการ  
(Need) 2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) 3.เป้าหมาย (Goal) 4.ความสามารถ 
(Capability) 5.กา ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์  ( Unity) 6.ลี ล า ในกา รสื่ อ ส า ร  ( Communication Style)  
7.สภาวะ (Context) 8.ประสบการณแ์ละนิสัย ความต้องการ ทัศนคติ  ความชอบ ความเชื่อ ตลอดจน
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ค่ านิ ยมของตน  นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ง านวิ จั ย ของ  สั นติ  สอนสมบู รณ์  ( 2556) 
ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร พบว่า 
พฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่ออันดับที่1 (โทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจ าหน่ายของข้าวพันดี 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่ในการซื้อสินค้า 
ตราดอยค า ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมของสินค้าตราดอยค ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถี่ในการซื้อสินค้าตรา
ดอยค า ความถี่ (ครั้ง/เดือน) คือ ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าตราดอยค า มีความชื่นชอบ
มั่นใจในสินค้าตราดอยค า ก็จะมีความถี่ในการซื้อสินค้าตราดอยค าบ่อยครั้งไปด้วย สอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค ของเทรียนดิส (Traindis, 1971) ที่กล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ กับ พฤติกรรม (Attitude and Behavior) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติกับ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อ ทัศนคติ ของบุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม 
ทัศนคติ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะ พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมา
จาก ทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม นิสัย และผลที่คาดการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดย การสื่อสาร  
(Attitude Change: Communication)  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ตาทิน (2550,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษา ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม พบว่า ทัศนคติต่อสินค้าตราดอยค าใน 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค า 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติมีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมของสินค้าตราดอยค า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค า 

จากผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติมีต่อองค์ประกอบทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมของสินค้าตราดอยค า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตราดอยค า
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 หน้า 5) กล่าวว่า ทัศนคติ ของบุคคลสามารถ
ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อาจโดยการได้รับข้อมูล ข่าวสารจากผู้อ่ืน หรือจากสื่อต่างๆ ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของ ทัศนคติ ในส่วนของ การรับรู้  
เชิ งแนวคิด (Cognitive Component) และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ ง เปลี่ยนแปลง 
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องค์ประกอบส่วนอ่ืนจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยกล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบของทัศนคติในส่วน
ของการรับรู้  เชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลง จะท าให้องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ ( Affective 
Component) และองค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลี่ยนแปลง
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ จุติภัค ภาระพงษ์ (2556,บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง 
“พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้ อ่านในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารโวยาจ” 
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติทั้ง 4 ด้านทีมีต่อนิตยสารโวยาจของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารโวยาจ ทั้งในด้านความตั้งใจที่จะอ่านและ
ความตั้งใจที่จะแนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอ่ืนต่อนิตยสารโวยาจ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ประเด็นทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค าด้านผลิตภัณฑ์  เป็นประเด็นที่
มีทัศนคติเชิงบวกมาก จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์มาก ถือว่าเป็น
จุดแข็งของดอยค า ดังนั้น ทางดอยค าจึงควรรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้า ให้สินค้ามีคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการ และที่ส าคัญคือ ดอยค าควรท าการสื่อสารเพ่ือตอกย้ า
ภาพลักษณ์ของธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่การด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรใน
พ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลต่อผลผลิตที่ดี ท าให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ดี เป็นการคืนก าไรสู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. ประเด็นทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าตราดอยค าด้านราคา พบว่า ทัศนคติด้านราคา  
ในประเด็น “ราคาสินค้าถูกกว่าสินค้ายี่ห้ออ่ืนในระดับคุณภาพเดียวกัน” มีทัศนคติเชิงบวกน้อยกว่า
ประเด็นอ่ืน ดังนั้น ทางดอยค าจึงควรท าการสื่อสารถึงความแตกต่างของสินค้าตราดอยค ากับสินค้า
คู่แข่งว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าดอยค านอกจากจะได้รับสินค้าที่คุณภาพดีมี
มาตรฐานแล้ว  ยังมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นการคืนก าไรสู่สังคมผ่านการซื้อสินค้าอีก 

3. ในประเด็นทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าตราดอยค าด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
พบว่า ในประเด็น “มีความสะดวกในการซื้อสินค้าตราดอยค า เพราะมีร้านดอยค าหลายสาขาในเขต
กรุงเทพฯ” และ “ท าเลที่ตั้งสถานที่จัดจ าหน่ายหาง่าย สะดวกในการเดินทาง” มีทัศนคติเชิงบวกน้อย
กว่าประเด็นอ่ืน ซึ่งสวนทางกับประเด็น “สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซ้ือและห้างสรรพสินค้าชั้นน า” 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ทางดอยค าควรปรับเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเพ่ิมช่องทาง  
จัดจ าหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นน าให้มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่ผู้บริโภค
สะดวกในการซื้อสินค้าที่สุด และควรมีการพิจารณาปรับปรุงท าเลที่ตั้งของร้านดอยค า ที่นอกจากจะ
ท าการเพ่ิมสาขาและตัวแทนจ าหน่ายแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสถานที่ตั้ง ที่ต้องมีความสะดวกในการ
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เดินทาง มีจุดสนใจสังเกตได้ง่าย มีสถานที่จอดรถ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้บริโภคสินค้า
และเป็นการเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย   

4. ประเด็นทางด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีทัศนคติเชิงบวกที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ในทุกๆด้าน ดังนั้น ดอยค าควรมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดมากขึ้นกว่าเดิม เช่น มีการจัด
โปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้มากขึ้น หลากหลายกว่าเดิม และดึงดูดความสนใจให้น่าซื้อ เพราะเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริโภคต้องการ ในด้านกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงของรางวัล  กิจกรรมสร้างการมีส่วน
ร่วม ทางดอยค า ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
มากกว่าเดิมให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ในด้านเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม (Sponsorship) ด้านนี้ยังเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มไม่แพร่หลาย ทางดอยค าควรมีการ
ท า Sponsorship ให้หลายหลายกลุ่มมากขึ้น และท าการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้นเพ่ือให้
ผู้บริโภคเข้าใจ น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ด้านโฆษณาสินค้าตราดอยค าให้มีความน่าสนใจ ดอยค าควร
ปรับเปลี่ยนโฆษณาให้โดนใจผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ปรับการท าโฆษณาที่ดึงดูดใจ เกิดการ
จดจ าในแบรนด์ อาจเพ่ิมช่องทางโฆษณาผ่านมวลชนมากขึ้น เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น และในด้านพนักงานขายประจ าร้านดอยค าหรือพนักงานประจ าบูธส่งเสริมการขายทาง 
ดอยค าควรมีการาึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและจิตวิทยาการให้บริการ เพราะพนักงานจะได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้อง ไปพร้อมกับการให้บริการที่สุภาพเป็นมิตร น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร 

5. ประเด็นทางด้านทัศนคติของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภค พบว่า เมื่อทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมแล้ว ดอยค าจึงควรให้ความส าคัญกับ
ทัศนคติของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมที่ดีที่จะทดลองสินค้าใหม่ มีความตั้งใจที่จะ
ซ้ือสินค้าในครั้งต่อไป และส่งผลต่อแนวโน้มของพฤติกรรมความตั้งใจในการแนะน าหรือบอกต่อให้
ผู้อื่นทดลองสินค้าตราดอยค า และแนะน าให้ผู้อ่ืนซื้อสินค้าดอยค าในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยหัวข้อนี้ในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมการวิจัยคุณภาพ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) หรือ การสนทนากลุ่ม ( Focus Group) เพ่ือให้
ได้รายละเอียดเชิงลึกที่มีประสิทธิผลในการวางแผนการตลาดและสื่อสารการตลาด ให้ตอบสนองได้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ 18-60 ปี ส าหรับในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มอ่ืนๆด้วย เช่น 
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ท าการศึกษาประชากรทั่วประเทศ หรือกลุ่มอายุอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่ม
ตัวอย่างมากขึ้น ที่อาจแตกต่างไปในแต่ละพ้ืนที่ 

3. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าตราดอยค า ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปร
อ่ืนๆที่น่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อดอยค า เช่น การรับรู้ ความรู้ การสร้างภาพลักษณ์ ความคาดหวัง 
หรือความพึงพอใจ เป็นต้น เพ่ือผลการศึกษาสามารถน าไปวางแผนการตลาดได้คลอบคลุมมากข้ึน 

 

รายการอ้างอิง 
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