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บทคัดย่อ
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการ

รับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ (2) ศึกษาการ

ส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสท่ีมีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 

406 คน ใช้การเก็บแบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ 

ผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) รูปแบบการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรส ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมโดย

พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

อบุลราชธานี อย่างมนีัยส�าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และการส่งเสริมการตลาดสนิคา้ประเภทซอสปรงุรสสามารถน�าไปใช้ในการ

พยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 78.3 (R2 = .783)

ค�าส�าคัญ: การส่งเสริมการตลาด กระบวนการรับรู้ ซอสปรุงรส 

Abstract
 The purposes of this research were to (1) compare the individual characteristics influencing  

consumer’s perception process of seasoning sauce product’s marketing promotion in Mueang district, Ubon 

Ratchathani province and (2) study the influence of marketing promotion of seasoning sauce product’s that 

affected perception process of customer in Mueang district, Ubon Ratchathani province. The data  

were collected by using questionnaires. The samples were 406 consumers from Mueang district, Ubon  

Ratchathani province selected by convenience sampling. The data were analyzed by using statistical software. 

Statistical analysis in this study were percentages, frequencies, mean, t-test, F-test and multiple regressions 

analysis.

 The results showed (1) the differences of individual characteristics in term of age, occupation, 

marital status and incomes per month influenced on the perception process of seasoning sauce product’s 

marketing promotion with a statistically significant value of 0.01, (2) the pattern of seasoning sauce product’s 
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marketing promotion were sales promotion, personal selling, direct marketing and public relations which 

influenced perception process of customer in Mueang district, Ubon Ratchathani province with a  

statistically significant value of 0.01. It could forecast the change of perception process with the percentage 

of 78.3 (R2 = .783)
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บทน�า

 ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจในประเทศไทยมี

การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ

และความต้องการผู้บริโภค อีกท้ังจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจ

การที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 

การผลิต เห็นได้จากจ�านวนผู ้ประกอบการในปี 2556  

มีจ�านวนผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 9  

ของจ�านวนผู้ประกอบการของกลุ่มเดียวกันในปี 2554 

(ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2557) ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการเลอืกซือ้สนิค้าทีม่าก

ขึน้ การปรบัตวัเพือ่ให้อยูร่อดในสภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิ 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อผู้ประกอบการ

 ส�าหรบัแนวโน้มการบรโิภคอาหารของกลุม่สินค้า

แปรรูปในปี 2557 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.5 เมื่อที่เทียบกับปี 2556 หรือคิดเป็นมูลค่า ประมาณ  

3.4 แสนล้านบาท (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2557)  

โดยหนึ่งในสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ

แข่งขนักนัในตลาดปัจจบุนั คอื ซอสปรงุรส ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติ

จากการแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร หนึ่งในสินค้า 

ทีเ่ป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภค ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนันัน้ ทีน่ยิม

ประกอบอาหารรับประทานกันในครัวเรือน นอกจากนี้ 

อตัราการขยายตวัของจ�านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ตลอด

หลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ซอสปรุงรสมีมูลค่าการซื้อขายใน

ตลาดสูงถึง 34,452 ล้านบาท ในปี 2556 และมีแนวโน้ม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4 ในปี 2557 (กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 2557) 

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุด

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย มีพื้นที่

ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร มีจ�านวน

 ประชากรมากกว่า 1,800,000 คน (กรมการ

ปกครอง 2557) และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อีกทั้งยังมีเส้น

ทางในการขนส่งทางบกเพื่อรองรับต่อการส่งออกไปยัง

ประเทศใกล้เคยีงอกีสองประเทศ ได้แก่ ประเทศกมัพชูาและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท�าให้เกิดการ

แข่งขนัทางธรุกจิเพิม่มากขึน้ในพืน้ที ่จงึท�าให้มกีารน�าเครือ่ง

มือทางการตลาดต่างๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อสร้างความได้

เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาด โดยหนึ่ง

ในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญในการสร้างความต้องการ

สินค้าแก่ผู้บริโภค คือ การส่งเสริมการตลาด ซึ่งเครื่องมือ

ทางการตลาดที่ส�าคัญที่กลุ่มผู้ประกอบการได้มีการน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น

ในการช่วยสร้างความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสใน

การจ�าหน่ายสนิค้า และใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สาร

ทางการตลาดเพือ่แจ้งข้อมลูข่าวสาร การอธบิายคณุลกัษณะ

ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

เจตคตต่ิอผลติภณัฑ์และภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกจิการผ่านการ

ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ โดยรูปแบบ

ของการส่งเสรมิการตลาดทีพ่บเหน็ในปัจจบุนั ประกอบด้วย 

(1) การโฆษณา (Advertising) (2) การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) (3) การส่งเสริมโดยพนักงานขาย 

(Personal Selling) (4) การตลาดทางตรง (Direct  

Marketing) (5) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

 จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า องค์ประกอบหนึ่งที่

ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ จึงนิยม 

ใช้เครื่องมือทางการตลาดของการส่งเสริมการตลาดในการ

ส่ือสารข้อมลูข่าวสารต่างๆ รวมถงึการสร้างทศันคตต่ิอภาพ

ลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้าง

ความต้องการในการบริโภคสินค้าแก่ผู้บริโภคด้วยรูปแบบ

การส่งเสริมการตลาดต่างๆ ผ่านกระบวนการรับรู ้ของ 

ผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ส่ิงเร้า (2) การแปล 

ความหมาย ท�าให้เกดิ (3) การรบัรูแ้ละน�าไปสูก่ารตอบสนอง

ต่อไป

 จากการศกึข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่สนิค้าประเภท

ซอสปรุงรส ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและมีโอกาส

เติบโตได้ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อนึ่งจากการทบทวน

งานวจิยัส่วนใหญ่ ศกึษาเกีย่วกบัสนิค้าอปุโภค บรโิภคทัว่ไป 

ยังไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินค้าประเภท

ซอสปรุงรส ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการส่งเสริมการตลาด 

ของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้  
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เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีสนใจ สามารถน�า

ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่ง

เสริมตลาดเพื่อให้สอดคล้องต่อผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

กระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภท

ซอสปรุงรสของผู ้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี

 2. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการตลาดของสินค้า

ประเภทซอสปรงุรสทีม่ผีลต่อกระบวนการรบัรูข้องผูบ้รโิภค

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรอบแนวความคิด

3 
ประชากรมากกว่า 1,800,000 คน (กรมการ

ปกครอง 2557) และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อีกทั้งยังมี
เส้นทางในการขนส่งทางบกเพื่อรองรับต่อการส่งออกไป
ยังประเทศใกล้เคียงอีกสองประเทศ ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท า
ให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ จึงท าให้
มีการน าเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ในตลาด โดยหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญในการ
สร้างความต้องการสินค้าแก่ผู้บริโภค คือ การส่งเสริม
การตลาด ซึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญที่กลุ่ม
ผู้ประกอบการได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นในการช่วยสร้างความ
ต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า 
และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร การอธิบายคุณลักษณะต่างๆ 
ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเจต
คติต่อผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการผ่านการ
ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้  โดย
รูปแบบของการส่งเสริมการตลาดที่พบเห็นในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย (1) การโฆษณา (Advertising) (2) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) (3) การส่งเสริม
โดยพนักงานขาย (Personal Selling) (4) การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) (5) การประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) 

จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า องค์ประกอบหนึ่งที่
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ จึง
นิยมใช้เครื่องมือทางการตลาดของการส่งเสริมการตลาด
ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ทัศนคติต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนการสร้างความต้องการในการบริโภคสินค้าแก่
ผู้บริโภคด้วยรูปแบบการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย (1) สิ่ง
เร้า (2) การแปลความหมาย ท าให้เกิด (3) การรับรู้และ
น าไปสู่การตอบสนองต่อไป 

จากการศึกข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มสินค้า
ประเภทซอสปรุงรส ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและมี

โอกาสเติบโตได้ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อนึ่งจากการ
ทบทวนงานวิจัยส่วนใหญ่ ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค 
บริโภคทั่วไป ยังไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
สินค้าประเภทซอสปรุงรส ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการ
ส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผล
ต่อกระบวนการรับรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่สนใจ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมตลาดเพื่อให้
สอดคล้องต่อผู้บริ โภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
กระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การส่งเสริมโดย

พนักงานขาย 
- การตลาดทางตรง 
- การประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการรับรู้ 
- สิ่งเร้า 

- การแปล
ความหมาย 

- การ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้

Hunt & Ruben (1993) การเปิดรบัสารใดๆ นัน้ย่อมมคีวาม

แตกต่างไปตามลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้เปิดรับ

ข่าวสาร ดังต่อไปนี้

  (1) อายุ (Age) อายุของกลุ่มผู้รับข่าวสารเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บุคคลมีความเหมือนหรือแตกต่างกันใน

เรื่องความคิดและพฤติกรรม

  (2) เพศ (Sex) ผู้หญิงและผู้ชาย มักจะมีความ

แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม ทัศนคติ 

เพราะสังคมและวัฒนธรรมก�าหนดบทบาทและกิจกรรม 

ทั้งสองเพศไว้ต่างกัน

  (3) สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  

(Socio – Economic Status) สถานะภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ และพื้นฐานทาง

ครอบครวัจะมอีทิธพิลต่อค่านยิม ความคิด ความเช่ือ ตลอด

จนพฤติกรรมของบุคคล

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้น�าแนวคิดข้างต้น ซ่ึงมีความ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู ้ในการเปิดรับข้อมูลของ 

ผู้บริโภคมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 สุรางค์ จันทร์เอม (2524) ได้แบ่งล�าดับของ 

การรับรู้ไว้เป็นข้อๆ โดยล�าดับแรก คือ การจัดระบบการ

รวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส ล�าดับที่สอง คือ 

กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเอาเรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยอวัยวะ

รับสัมผัสเป็นสื่อกลาง และล�าดับสุดท้าย คือ กระบวนการ

ที่ เกิดขึ้นระหว่างส่ิงเร ้าและการตอบสนองต่อส่ิงเร ้า  

ดังภาพที่ 2 

4 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ 
Hunt & Ruben (1993) การเปิดรับสารใดๆ 

นั้นย่อมมีความแตกต่างไปตามลักษณะประชากรศาสตร์
ของกลุ่มผู้เปิดรับข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) อายุ (Age) อายุของกลุ่มผู้รับ
ข่าวสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

(2) เพศ (Sex) ผู้หญิงและผู้ชาย มักจะมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม 
ทัศนคติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมทั้งสองเพศไว้ต่างกัน 

(3) สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Socio – Economic Status) สถานะภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ เช้ือชาติ และ
พื้นฐานทางครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อค่านิยม ความคิด 
ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคล 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดข้างต้น ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ในการเปิดรับข้อมูลของ
ผู้บริโภคมาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  

สุรางค์ จันทร์เอม (2524: 107) ได้แบ่งล าดับ
ของการรับรู้ไว้เป็นข้อๆ โดยล าดับแรก คือ การจัดระบบ
การรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส ล าดับที่
สอง คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเอาเรื่องราวต่างๆ โดย
อาศัยอวัยวะรับสัมผัสเป็นสื่อกลาง และล าดับสุดท้าย 
คือ กระบวนการที่ เกิดขึ้นระหว่างสิ่ ง เร้าและการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดังภาพท่ี 2  

 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการรับรู ้

 
เสรี วงษ์มณฑา (2542(ข)) กล่าวว่า ขั้นตอน

การรับรู้ (Perception Process) แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่  1  การ เปิดรับข้อมูลที่ ได้ เลือกสรร 
(Selective Exposure)  เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาส

ให้ข้อมูลเข้าสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลีย่นไป
ชมช่องอื่น เป็นต้น 

ขั้นที่  2 การตั้ งใจรับข้อมูลที่ ได้ เลือกสรร 
(Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง 

ขั้นที่ 3 ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร 
(Selective Comprehension) ผู้บริโภคจะตั้งใจรับ
ข่าวสาร แต่การตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่าอยู่
กับทัศนคติ ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ 

ขั้นที่ 4 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร 
(Selective Retention) หมายถึงการที่ผู้บริโภคจดจ า
ข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการ
เปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว 

จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ล า ดั บ ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการรับรู้ข้างต้น จึงได้สรุปล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการรับรู้เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ดังภาพที่ 3  

ขั้นที่ 1 สิ่งเร้ามากระทบอวัยวะสัมผัส  
ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสมัผสัวิ่งไปยังระบบ

ประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีสมอง 
ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็น

ความรู้ความเข้าใจ  
 
 สิ่งเร้า การแปลความหมาย การรับรู ้

 
 
ภาพที่ 3 กระบวนการรับรู ้

2) แนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด 
Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของ การ

ส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้บุคคล
หรือไม่ ใช้บุคคล  โดยการติดต่อสื่อสารนั้นมีหลาย
ประการเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือ
ส่วนประสมการติดต่อสื่อสาร (Promotion mix or 
Communication mix) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 
ความพยายามที่จะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมาย 

 สิ่งเร้า การรับรู ้ การตอบสนอง 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการรับรู้

 เสรี วงษ์มณฑา (2542(ข)) กล่าวว่า ขั้นตอนการ

รับรู้ (Perception Process) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  

ดังต่อไปนี้

 ขั้นที่  1  การเป ิดรับข ้อมูลที่ ได ้ เลือกสรร  

(Selective Exposure)  เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้

ข้อมูลเข้าสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชม

ช่องอื่น เป็นต้น

 ขั้นที่  2 การตั้ ง ใจรับข ้อมูลที่ ได ้ เ ลือกสรร  

(Selective Attention) เกดิขึน้เมือ่ผู้บรโิภคเลือกทีจ่ะตัง้ใจ

รับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

 ขั้นที่ 3 ความเข้าใจในข้อมูลที่ได ้เลือกสรร  

(Selective Comprehension) ผู้บรโิภคจะตัง้ใจรบัข่าวสาร 

แต่การตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่าอยู่กับทัศนคติ 

ความเชื่อมั่น และประสบการณ์
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 ขั้นที่ 4 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร 

(Selective Retention) หมายถงึการทีผู่บ้รโิภคจดจ�าข้อมลู

บางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับ

ข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว

 จากการทบทวนล�าดับขั้นตอนของกระบวนการ

รับรู้ข้างต้น จึงได้สรุปล�าดับขั้นตอนของกระบวนการรับรู้

เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพที่ 3 

 ขั้นที่  1 สิ่งเร้ามากระทบอวัยวะสัมผัส 

 ขั้นที ่ 2 กระแสประสาทสัมผัสว่ิงไปยังระบบ

ประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สมอง

 ขั้นที่  3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความ

รู้ความเข้าใจ 

4 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ 
Hunt & Ruben (1993) การเปิดรับสารใดๆ 

นั้นย่อมมีความแตกต่างไปตามลักษณะประชากรศาสตร์
ของกลุ่มผู้เปิดรับข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) อายุ (Age) อายุของกลุ่มผู้รับ
ข่าวสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

(2) เพศ (Sex) ผู้หญิงและผู้ชาย มักจะมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม 
ทัศนคติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมทั้งสองเพศไว้ต่างกัน 

(3) สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Socio – Economic Status) สถานะภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ เช้ือชาติ และ
พื้นฐานทางครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อค่านิยม ความคิด 
ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคล 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดข้างต้น ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ในการเปิดรับข้อมูลของ
ผู้บริโภคมาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  

สุรางค์ จันทร์เอม (2524: 107) ได้แบ่งล าดับ
ของการรับรู้ไว้เป็นข้อๆ โดยล าดับแรก คือ การจัดระบบ
การรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส ล าดับที่
สอง คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเอาเรื่องราวต่างๆ โดย
อาศัยอวัยวะรับสัมผัสเป็นสื่อกลาง และล าดับสุดท้าย 
คือ กระบวนการที่ เกิดขึ้นระหว่างสิ่ ง เร้าและการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดังภาพท่ี 2  

 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการรับรู ้

 
เสรี วงษ์มณฑา (2542(ข)) กล่าวว่า ขั้นตอน

การรับรู้ (Perception Process) แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่  1  การ เปิดรับข้อมูลที่ ได้ เลือกสรร 
(Selective Exposure)  เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาส

ให้ข้อมูลเข้าสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลีย่นไป
ชมช่องอื่น เป็นต้น 

ขั้นที่  2 การตั้ งใจรับข้อมูลที่ ได้ เลือกสรร 
(Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง 

ขั้นที่ 3 ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร 
(Selective Comprehension) ผู้บริโภคจะตั้งใจรับ
ข่าวสาร แต่การตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่าอยู่
กับทัศนคติ ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ 

ขั้นที่ 4 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร 
(Selective Retention) หมายถึงการที่ผู้บริโภคจดจ า
ข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการ
เปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว 

จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ล า ดั บ ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการรับรู้ข้างต้น จึงได้สรุปล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการรับรู้เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ดังภาพที่ 3  

ขั้นที่ 1 สิ่งเร้ามากระทบอวัยวะสัมผัส  
ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสมัผสัวิ่งไปยังระบบ

ประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีสมอง 
ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็น

ความรู้ความเข้าใจ  
 
 สิ่งเร้า การแปลความหมาย การรับรู ้

 
 
ภาพที่ 3 กระบวนการรับรู ้

2) แนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด 
Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของ การ

ส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้บุคคล
หรือไม่ ใช้บุคคล  โดยการติดต่อสื่อสารนั้นมีหลาย
ประการเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือ
ส่วนประสมการติดต่อสื่อสาร (Promotion mix or 
Communication mix) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 
ความพยายามที่จะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมาย 

 สิ่งเร้า การรับรู ้ การตอบสนอง 
 

ภาพที่  3 กระบวนการรับรู้

 2)  แนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด

 Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของ การส่งเสรมิ

การตลาด หมายถงึ การตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัข้อมลูระหว่าง

ผู ้ขายกับผู ้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  

การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้บุคคลหรือไม่ใช้บุคคล โดยการ

ติดต่อสื่อสารนั้นมีหลายประการเรียกว่า ส่วนประสมการ 

ส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการติดต่อส่ือสาร  

(Promotion mix or Communication mix)

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 

ความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมาย 

ท�าให้ลูกค้าซื้อสินค้า และรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง การที่

จะท�าให้การส่งเสริมการตลาดบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น 

จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยท่ีเป็นสื่อของการสื่อสารการตลาด 

ได้แก่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย  

1) การโฆษณา 2) การส่งเสริมการขาย 3) การส่งเสริมโดย

ใช้พนกังานขาย 4) การประชาสมัพนัธ์ 5) การตลาดทางตรง 

(เสรี วงษ์มณฑา 2542(ก))

 ดังนั้น จากการให้ความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารข่าวสารต่างๆ

ของผู้ผลิตหรือจ�าหน่ายไปถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายโดยผ่าน

สื่อหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ผ่าน

เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย

 (1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อ

สื่อสารระหว่างผู ้ขายสินค้ากับผู ้ซื้อสินค้า โดยผ่านสื่อ  

ต่าง ๆ  ได้แก่ สิง่พมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณา

ในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ

 (2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

หมายถึง หมายถึง การใช้เครื่องมือต่างๆ ในทางการตลาด

ด้วยจุดมุ ่งหมายที่จะเชิญชวนให้ซื้อสินค้าและบริการ  

โดยสามารถกระตุ ้นความสนใจ การทดลองใช ้หรือ 

การซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทาง  

การส่งเสริมการขายต้องใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขาย

โดยพนักงานขาย

 (3) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal   

Selling) หรือ การส่งเสริมโดยพนักงานขาย เป็นการติดต่อ

สื่อสารข้อมูลโดยใช้บุคคลเพื่อจูงใจให้ซื้อบางสิ่ง เป็น  

การเสนอขายโดยตรงแบบเผชญิหน้า เป็นการตดิต่อส่ือสาร

แบบ 2 ทาง เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการ 

ซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีนี้ใช้ได้ดีกับระยะท่ี 

น�าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด

 (4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ 

ระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้สื่อโฆษณาตั้งแต่หนึ่ง

อย่างขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแลก

เปล่ียนทีส่ามารถวดัได้ ณ สถานทีใ่ดทีห่นึง่ เช่น แคตตาลอ็ก 

(Catalog Marketing) การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถงึ การตดิต่อ

ส่ือสารที่จะมีอิทธิพลต่อเจตคติที่ดีต่อองค์กรกลุ่มต่างๆ  

ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมข่าวสาร (Informational 

Society) การประชาสัมพันธ์จึงกลายเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่ง

ในการสร้างภาพพจน์ผลิตภัณฑ์ (Product Image) และ

ภาพพจน์จากตราสินค้า (Brand Image)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่

เคยซื้อหรือรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดของสินค้า

ประเภทซอสปรงุรส ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้อ

หรือรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภท

ซอสปรุงรส จ�านวน 406 คน โดยใช้สูตรการจ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนของ 

W.G.cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า

ความคลาดเคล่ือนในการสุ่ม ± 5% และสัดส่วนของ

ประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม 40%
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการรับรู้

ของผู ้บ ริ โภค เพื่อน�ามาเป ็นแนวทางในการสร ้าง

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูบ้รโิภค  มลีกัษณะ

เป็นตัวเลือก โดยเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะ

เป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการ

ตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค โดยมเีนือ้หาครอบคลมุทัง้หมด 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย  

ด้านการส่งเสริมโดยพนักงานขาย ด้านการตลาดตรง และ

การประชาสัมพันธ์ 

 ตอนที ่3 กระบวนการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อการส่ง

เสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุง-รส

 ลกัษณะแบบสอบถามตอนที ่2 และตอนที ่3 เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก�าหนด

ค่าน�้าหนักตัวเลขตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีการตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด 2545) ดังนี้

 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก

 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง

 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย

 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูล 

โดยการแจกแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน จากนัน้ จงึท�าการแจกแบบสอบถาม

ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี โดยใช้การเก็บแบบสอบถามโดยวิธีการ 

สุ ่มตัวอย่างโดยอาศัยการเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก  

(Convenience Sampling)

 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

การส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อ

กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

อบุลราชธาน ีจ�านวน 36 ข้อ (IOC=0.676) พบว่า มค่ีาความ

เชื่ อมั่ นของแบบสอบถามที่ เ ก็บจากกลุ ่ มผู ้ บริ โภค 

ทีค่ล้ายกลงึกบักลุม่ตวัอย่าง (α
Try-Out

=0.912) ส่วนค่าความ

เชื่ อมั่ นของแบบสอบถามที่ เก็บจากกลุ ่ มตั วอย ่ าง  

(α=0.952)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้น�าข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

ดังนี้

 1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ�าแนกตาม 

เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย

การค�านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

 2) วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้า

ประเภทซอสปรงุรสของผูบ้รโิภคในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

อุบลราชธานี จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ t-test และ F-test 

 3) วิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดของสินค้า

ประเภทซอสปรงุรสทีม่ผีลต่อกระบวนการรบัรูข้องผูบ้รโิภค

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยวิธีการ Enter

สรุปผลการวิจัย

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และร้อยละของ

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 406 คน ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

67.00 มีอายุระหว่าง 21–25 ปี จ�านวน174 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 42.86 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 70.94  

กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระหว่าง 10,001–15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.35
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ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค (n=406)

7 
ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค (n = 406) 
 

ลักษณะปจัจัยส่วนบุคคล จ านวน (n=406) ร้อยละ 
เพศ 

  ชาย 131 32.27 
หญิง 275 67.73 

อาย ุ
  

21 - 25 ปี 174 42.86 
26 - 30 ปี 123 30.30 
31 - 35 ปี 63 15.52 
มากกว่า 35 ปี 46 11.33 

สถานภาพ 
  

โสด 288 70.94 
สมรส/อยูด่้วยกัน 111 27.34 
หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 7 1.72 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 65 16.01 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 113 27.83 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 99 24.38 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 126 31.03 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอาย ุ 3 0.74 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
น้อยกว่า 10,000 บาท 51 12.56 
10,001 – 15,000 บาท 107 26.35 
15,001 – 20,000 บาท 106 26.11 
20,001 – 25,000 บาท 78 19.21 
มากกว่า 25,000 บาท 64 15.76 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามลักษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริม
การตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริโภคที่มี 

อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
กระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ประเภทซอสปรุงรสที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญสถิติที่
ระดับ 0.01  

 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบคุคลจ�าแนกตามลกัษณะประชากร 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้า

ประเภทซอสปรงุรสของผูบ้รโิภคในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

อุบลราชธานี พบว่า ผู้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพ อาชีพ 

และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่ง

เสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของ  

               สินค้าประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

8 
ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของ   
               สินค้าประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

t = -1.635 
F = 8.461** 
F = 7.822** 
F = 4.296** 
F = 14.001** 

0.103 
0.000 
0.000 
0.002 
0.000 

ไม่แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 

 

       ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถอด

ถอยเชิงพหุคูณของการส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อระดับการให้ความส าคัญ
ของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์พบว่า            

 

 
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรงุ
รส ประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมโดย
พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ 
มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อระดับ   
               ความส าคัญของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta P VIF 
Cont. 0.897 0.097 

 
0.000  

การโฆษณา 0.016 0.028 0.018 0.576 1.979 
การส่งเสริมการขาย 0.686 0.030 0.801 0.000** 2.233 
การส่งเสริมโดยพนักงานขาย 0.068 0.025 0.117 0.006** 3.302 
การตลาดทางตรง -0.140 0.030 -0.196 0.000** 3.282 
การประชาสัมพันธ์ 0.151 0.030 0.180 0.000** 2.339 
R2 = 0.786, Adjusted R2 = 0.783, SEE = 0.247 

 
         ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถอด

ถอยเชงิพหคุณูของการส่งเสรมิการตลาดของสนิค้าประเภท

ซอสปรุงรสที่ มีผลต ่อระดับการให ้ความส�าคัญของ

กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการส่ง

เสรมิการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรงุรส ประกอบด้วย 

การส่งเสรมิการขาย การส่งเสรมิโดยพนกังานขาย การตลาด

ทางตรง และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้

ของผูบ้รโิภคในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานอีย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อระดับ 

  ความส�าคัญของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

8 
ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของ   
               สินค้าประเภทซอสปรุงรสของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

t = -1.635 
F = 8.461** 
F = 7.822** 
F = 4.296** 
F = 14.001** 

0.103 
0.000 
0.000 
0.002 
0.000 

ไม่แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 
แตกต่างกัน 

 

       ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถอด

ถอยเชิงพหุคูณของการส่งเสริมการตลาดของสินค้า
ประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อระดับการให้ความส าคัญ
ของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์พบว่า            

 

 
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรงุ
รส ประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมโดย
พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ 
มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อระดับ   
               ความส าคัญของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta P VIF 
Cont. 0.897 0.097 

 
0.000  

การโฆษณา 0.016 0.028 0.018 0.576 1.979 
การส่งเสริมการขาย 0.686 0.030 0.801 0.000** 2.233 
การส่งเสริมโดยพนักงานขาย 0.068 0.025 0.117 0.006** 3.302 
การตลาดทางตรง -0.140 0.030 -0.196 0.000** 3.282 
การประชาสัมพันธ์ 0.151 0.030 0.180 0.000** 2.339 
R2 = 0.786, Adjusted R2 = 0.783, SEE = 0.247 

 
         ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 3 การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุง

รส ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสรมิการขาย 

ด้านการส่งเสริมโดยพนักงานขาย ด้านการตลาดทางตรง 

และด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยพจิารณาจากค่า Variance 

Inflation Factor (VIF) พบว่า ค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.997–

3.302 ซึง่มค่ีาน้อยกว่า 5.3 แสดงว่า ตวัแปรอสิระไม่มคีวาม

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากเกินไป จึงสามารถน�าไป

วิเคราะห์สมการถดถอยได้ (ปวีณา ค�าพุกกะ 2556) และ

เมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.783 

แสดงว่า ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการส่งเสริมการตลาด

สินค้าประเภทซอสปรุงรสทั้ง 5 ด้าน สามารถน�าไปใช้

พยากรณ์อิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 78.3
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยการการส่งเสริมการตลาดสินค้า

ประเภทซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู ้ของผู้

บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1) ปัจจัยส่วนบุคคล

 จากการวจิยัการส่งเสรมิการตลาดสนิค้าประเภท

ซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ผีลต่อ

กระบวนการรับรู ้ โดยจ�าแนกตามเพศ, อายุ, อาชีพ, 

สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้

 - เพศ : จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยส่วนพื้นฐาน

ส่วนบุคคลที่ต ่างกันมีการรับรู ้การส่งเสริมการตลาด 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และ ธีระ เตชะ- 

มณีสถิตย์ (2558) ที่ได้ท�าการศึกษารูปแบบการสื่อสาร 

การตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าสินค้า 

พบว่า เพศที่ต่างกันมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการของสินค้าไม่แตกต่างกัน

 - อายุ : จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย 

ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยส่วน 

พื้นฐานส่วนบุคคลจ�าแนกตามอายุท่ีต่างกันมีการรับรู้การ 

ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนกร อนนัต์ประกฤต ิ(2550) 

ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนพืน้ฐานส่วนบคุคล

กับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาด จากผลวิจัยดังกล่าว 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่ต่างกัน มีการรับรู้ส่วนประสมการ

ตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 

 - สถานภาพ : จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยั

ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยส่วน 

พื้นฐานส่วนบุคคลจ�าแนกตามสถานภาพที่ต่างกันมีการรับ

รูก้ารส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ เป่าแตรสงัข์ (2552) 

ซึ่งได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปัจจัยส่วน

บุคคลกับการรับรู้การส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริม 

การขาย จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู ้บริโภคที่มี

สถานภาพที่ต่างกัน มีการรับรู้ส่วนการส่งเสริมการตลาด

ด้านการส่งเสริมการขายที่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 - อาชพี : จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยส่วนพื้นฐาน

ส่วนบุคคลจ�าแนกตามสถานภาพอาชีพที่ต่างกันมีการรับรู้

การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนกร อนนัต์ประกฤต ิ(2550) 

ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนพืน้ฐานส่วนบคุคล

กบัการรบัรูส่้วนประสมการตลาด ผลการวจิยัดงักล่าวพบว่า 

ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีทีต่่างกนั มกีารรบัรูส่้วนประสมการตลาด

ด้านการส่งเสรมิการตลาดทีต่่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

 -  รายได้เฉล่ียต่อเดือน : จากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ปัจจัยส่วนพื้นฐานส่วนบุคคลจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนที่ต่างกันมีการรับรู้การส่งเสริมการตลาดแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ธนกร อนนัต์ประกฤต ิ(2550) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนพื้นฐานส่วนบุคคลกับการรับรู้ส่วนประสมการ

ตลาด ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนที่ต่างกัน มีการรับรู้ส่วนประสมการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาดที่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 2)  การส่งเสริมการตลาด

 จากการศึกษาอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาด

สินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของ 

ผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้

 - ด้านการโฆษณา : การส่งเสรมิการตลาดสนิค้า

ประเภทซอสปรุงรสด้านการโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึง่ขดัแย้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ เจรญิจติรกรรม (2549) 

และงานวิจัยของ วรสิทธิ์ สันตะพันธุ์ (2552) ซึ่งอาจเป็นไป

ได้ว่า รูปแบบการการสื่อสารโฆษณาในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ท�าให้การบริโภคสื่อโฆษณาของ 

ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงบริบทของสินค้าที่ใช้

ในการวิจัยในครั้งนี้มีความแตกต่างกัน

 - ด้านการส่งเสริมการขาย : จากการวิเคราะห์

อิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย 

พบว่า มอีทิธพิลต่อกระบวนการรบัรูข้องผู้บรโิภคอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jason M. 

Carpenter and Marguerite Moore (2007) ได้ท�าการ

ศึกษาอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภค

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การส่งเสริมการตลาดด้าน

การขาย จากการแจกของขวัญ/สมนาคม มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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 - ด้านการส่งเสริมโดยพนักงานขาย : จากการ

วิเคราะห์อิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภท

ซอสปรุงรสด้านการส่งเสริมโดยพนักงานขาย พบว่า  

การส่งเสรมิโดยพนกังานขายมอีทิธพิลต่อกระบวนการรบัรู้

ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ เตชะมณีสถิตย์ 

(2558) ที่ได้ท�าการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาด 

แบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู ้คุณค่าสินค้า พบว่า  

การส่งเสริมโดยพนักงานขาย ด้วยการวางแผนการขายให้

กบัพนกังานขายอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพโดยการ

สร้างแรงจงูใจในการท�างานแก่พนกังานขาย มคีวามอทิธพิล

ต่อการรับรู้คุณค่าสินค้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 - ด้านการตลาดทางตรง : จากการวิเคราะห์

อทิธพิลของการส่งเสรมิการตลาดสนิค้าประเภทซอสปรงุรส

ด้านการตลาดทางตรง พบว่า การส่งเสรมิการตลาดด้านการ

ตลาดทางตรง มีผลต่อผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมของการส่งเสริม 

การตลาดด้านการตลาดทางตรงในครั้งนี้ พบว่า มีอิทธิพล

ต่อกระกวนการรับรู้ในทิศทางตรงกันข้าม (ค่าสัมประสิทธิ์

การถอดถอยเชิงพหุคูณมีค่าติดลบ) ซึ่งให้ผลในทิศทางตรง

กันข ้ามกับงานวิจัยของ Phumisak Smutkupt,  

Donyaprueth Krairit and Do Ba Khang (2012) ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้ท�าการพิจารณารายข้อตามแบบสอบถามที่ได้

ท�าการส�ารวจ พบว่า การส่งเสริมการตลาดด้านการตลาด

ทางตรงโดยการใช้ท�าการตลาดทางตรงด้วยวิธีการส่ง

รายการสินค้าให้แก่ผู ้บริโภค, การตั้งศูนย์บริการลูกค้า

สมัพนัธ์ (Call Center) และการเปิดช่องทางการสัง่ซือ้สนิค้า

ผ่านทางเวบ็ไซต์ให้ผลไปในทศิทางเดยีวกนักบักระบวนการ

รับรู ้ของผู้บริโภค ในขณะที่การน�าเสนอขายสินค้าผ่าน

ทางการตดิต่อทางโทรศพัท์มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถอดถอยเชงิ

พหุคูณในทิศทางตรงกันข้ามกับกระบวนการรับรู ้ของ 

ผู้บริโภค ซึ่งมีรูปแบบของการตลาดทางตรงแตกต่างกัน  

โดยการศกึษาในครัง้นี ้เป็นรปูแบบการตลาดทางตรงโดยใช้

การตดิต่อผ่านทางโทรศพัท์ ในขณะทีง่านวจิยัของ Phumi-

sak Smutkupt, Donyaprueth Krairit and Do Ba Khang 

(2012) เป็นการติดต่อผ่านระบบข้อความบนมือถือ รวมไป

ถึงบริบทของสินค้าที่ใช้ในการท�าการวิจัยครั้งนี้มีความแตก

ต่างกัน

 - ด้านการประชาสัมพันธ์ : จากการวิเคราะห์

อิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ 

พบว่า การประชาสมัพนัธ์มอีทิธพิลต่อกระบวนการรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภคอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ Jason M. Carpenter and Marguerite Moore 

(2007) ได้ท�าการศึกษาอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาด

จากกลุ ่มผู ้บริ โภคในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว ่า  

การส่งเสริมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ โดยผ่าน 

การจัดกิจกรรมต่างๆ มีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้

บริโภค อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งที่

ส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการควรทีจ่ะใช้ในการวางแผนการจดัรปู

แบบการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ในตลาด โดยรูปแบบการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

ด้านการส่งเสรมิการขายด้วยวธิกีารต่างๆ อาทเิช่น การแถม

สินค้าหรือของสมนาคุณเมื่อมีการซื้อสินค้า, การลดราคา

สินค้าในช่วงการจัดการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากการ 

ส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือ

หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคมากที่สุด 

 2. ด้านการตลาดทางตรง เป็นส่ิงหนึง่ทีผู้่ประกอบ

ควรให้ความระมัดระวังในการวางแผนการท�าการส่งเสริม

การตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรส เนื่องจากผลจากการ

ศึกษาครัง้นี ้พบว่า การส่งเสรมิการตลาดด้านการตลาดทาง

ตรง มอีทิธพิลต่อกระบวนการรบัรูข้องผูบ้รโิภคในทศิทางท่ี

ตรงกนั หรอืกล่าวได้ว่า ท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูน้้อยหาก

มีการส่งเสริมการตลาดด้านการตลาดทางตรงมากเกินไป 

ด้วยวิธีการจัดส่งรายการสินค้าให้แก่ลูกค้า การตั้งศูนย์

บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) การเปิดช่องทางการ

ส่ังซือ้ผ่านทางเวบ็ไซด์ และรปูแบบท�าการตลาดทางตรงด้วย

วิธีการน�าเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งผู้ประกอบ

การควรพิจารณาถึงความถี่ ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร และ

ระยะเวลาในการส่ือสาร เพราะอาจจะท�าให้ผู้บริโภคไม่

สนใจข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องการจะสื่อสาร

 3. ด้านการประชาสัมพันธ์ หนึ่งในเครื่องมือของ

การส่งเสริมการตลาดที่ผู ้ประกอบการสามารถใช้ในการ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ด้วยการส่ือสารประชาสัมพันธ์

ข้อมลูต่างๆ ทัง้ข้อมลูบรษิทัและข้อมลูสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ 

การน�าเสนอข้อมูลต่างๆผ่านการจัดซุ้มแสดงสินค้าในห้าง

สรรพสินค้าหรือเทศกาลแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น

 4. ด้านการส่งเสริมโดยพนักงานขาย เป็นเครื่อง

มือการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของ 

ผูบ้รโิภค ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถน�าไปใช้ได้ในการส่งเสรมิ
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ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทและการน�าเสนอข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสินค้า รวมไปถึงการอ�านวยความสะดวกในการ

บริการแก่ผู้บริโภค

ด้านการโฆษณา เป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ 

ผูป้ระกอบการควรพจิารณาถงึรปูแบบ ช่องทางการโฆษณา 

เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การส่งเสริมการตลาด

ด้านการโฆษณา ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้

บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังน้ัน จึงควรท่ีจะมีการ

ศึกษารูปแบบและช่องทางในการโฆษณาอื่นๆเพิ่มมากขึ้น 

เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรู ้ผ่านการส่งเสรมิการตลาดสนิค้า

ประเภทซอสปรุงรสด้านการโฆษณา
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