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การรับรู้ในตราสิ นค้ าของผลิตภัณฑ์ ธูปของผู้บริโภค
ในเขต กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล
(PERCEPTION THE BRAND OF INCENSE PRODUCTS OF CONSUMER IN
BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS)
ขนิษฐา อังสนานนท์ 1 ดร. ไกรชิต สุ ตะเมือง2
--------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึ ก ษาค้นคว้า อิ สระคื อ เพื่อศึก ษาความแตกต่ างของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ส่งผลถึ งการรับรู ้ ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเครื่ องมือ
การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กับการรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้า นคุ ณ ภาพกับการรั บรู้ ใ นตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่
ซื้ อและใช้ธูป ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติเชิ งพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือ การทดสอบค่าที (Independent Sample t-Test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-Test (One-way ANOVA) และค่า MRA (Multiple Regression
Analysis) ทดสอบที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง
21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่
ระหว่า ง 10,001-20,000 บาท และมี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน/พนัก งาน
ธนาคาร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ,
รายได้, อาชี พไม่มีความแตกต่างกันต่อการรั บรู้ในตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
ปั จ จัย ด้า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication: IMC) ด้านการทําตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั การ
รั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ธู ป ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูป ประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การรับรู ้, ตราสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์ธูป
ABSTRACT
The purpose of this independent to study the differences in personal factors
that affect the perception the brand of incense products of consumer in Bangkok and
Metropolitan areas ,to study the relationship of the Integrated Marketing
Communication factors that affect the perception the brand of incense products of
consumer in Bangkok and Metropolitan areas , to study relationship of the quality
factors that affect the perception the brand of incense products of consumer in
Bangkok and Metropolitan areas.
The representative sample used in this study was 400 consumers who
purchase and use of incense in Bangkok and Metropolitan areas. The research
instrument used was questionnaire and descriptive statistics used were frequency
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distribution, percentage, mean, standard deviation. Hypotheses were tested by using
Independent Sample t-Test, F-Test (One-Way ANOVA) and Multiple Regression
Analysis test at 95% confidence levels.
The results of the research suggested that the most of respondents were
female, age between 21 and 30 years, status single, have graduated in bachelor’s
degree, have average income between 10,001-20,000 baht per month and are
working either as an employee of private firm or as a banker.
Results of the hypotheses test are as follows:
Personal factors that include gender, age, income, occupation, no
significant difference in the perception the brand of incense products of consumer in
Bangkok and Metropolitan areas.
Factors of Integrated Marketing Communications (IMC) in category of
direct marketing correlated with the perception the brand of incense products of
consumer in Bangkok and Metropolitan areas at statistical significance of 0.05
levels.
The quality factors of incense composed features of the product and
security correlated with the perception the brand of incense products of consumer in
Bangkok and Metropolitan areas at statistical significance of 0.05 levels.
KEYWORDS: PERCEPTION, BRAND, INCENSE PRODUCTS
บทนํา
มนุ ษย์มีสัญชาตญาณในการดํารงชี วิตที่เป็ นไปตามกฏของธรรมชาติ เพราะ
เมื่อ ดิ นฟ้ าอากาศ เกิ ดความแปรปรวนทําให้มนุ ษย์เกิ ดความกลัวต่อภัยต่าง ๆ ที่เกิ ด
จากธรรมชาติ และถ้า มีความเป็ นอยูท่ ี่ยากลําบากเพราะขาดอาหารในการดํารงชีพ จึง
ต้องแสวงหาวิธีการป้ องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ จากความเชื่อด้วยการบูชา และมีการ
ประกอบพิธีกรรมการต่าง ๆ สมัยโบราณจะประกอบพิธีกรรม ด้วยการเผาไหม้บน
แท่นบูชาเป็ นการสักการะบูชาพระเจ้าด้วยไฟ และควันทีมีกลิ่นหอม พีธีกรรมเหล่านี้
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ยังได้ถู กนํามาใช้ เพื่อรัก ษาคนป่ วย เพื่อการให้ศีล ให้พร หรื อแม้กระทั้งเพื่ อขับไล่
ปี ศาจ เป็ นการสื่ อสารกับอํานาจเหนื อธรรมชาติ และเพื่ออ้อนวอนขอพรกับอํานาจ
สิ่ งลี้ลบั ไม่ให้ภยั ต่าง ๆ เกิดขึ้นกับตนเองอีกต่อไป ด้วยการนําวัตถุต่าง ๆ มาเป็ นเครื่ อง
บรรณาการตอบแทนกับสิ่ งที่เคารพนับถือและเชื่อว่าจะช่วยขจัดภัยเหล่านั้นให้ ของ
ผูค้ นในยุคนั้น
ธู ป เป็ นสิ่ งที่ ใช้เป็ นเครื่ องสักการะบูชามาช้านาน ในอดี ตธู ปทําจากเนื้ อไม้
หอม (Aromatic wood) หลายชนิ ด บดเนื้ อไม้ให้เป็ นผงละเอียด นํามาเป็ นวัตถุดิบใน
การทําธู ป เนื่ องจากตัววัตถุดิบเป็ นไม้หอม ควันธู ปค่อนข้างละเอียด ไม่ระคายเคือง
จมูกและตา เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบกับวัตถุดิบที่แพงขึ้น ไม้
หอมต่างๆที่ นาํ มาผลิ ตธู ปเริ่ มมี ราคาแพง ผูผ้ ลิ ตส่ วนใหญ่ จึงเปลี่ ยนมาใช้ข้ ีเลื่ อยไม้
ยางพาราแทน เนื่ องจากมีราคาถูกกว่า และมีสีขาวนวลเหมือนไม้จนั ทน์ขาว ลักษณะ
เป็ นผงละเอียด ขึ้นรู ปได้ง่าย แล้วจึงนํามาผสมนํ้าหอม เรี ยกว่า "ธูปหอม" เมื่อนํามาจุด
จะให้ควันและกลิ่นหอม ( http://th.wikipedia.org )
ในปั จจุบนั การตลาดมีการแข่งขันกันมากประกอบกับความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้าต่างๆมีความก้าวหน้าและทันสมัยมาก
ขึ้ น ส่ งผลให้การทํา การตลาดของผูป้ ระกอบการเป็ นไปด้วยความยากลํา บากมาก
ยิ่งขึ้นตามไปด้วยเ พราะเมื่อมีเทคโนโลยีดา้ นการผลิ ตที่ถูกคิดค้นและปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นเท่าใด ย่อมทําให้การสร้างหรื อผลิตสิ นค้าให้มีความแตกต่างกัน
นั้นก็จะยากขึ้นตามไปด้วยเช่ นกัน เนื่ องจากเทคโนโลยีในปั จจุบนั นั้นสามารถผลิต
สิ นค้าให้มีคุณสมบัติทางกายภาพและมีคุณภาพที่ทดั เทียมกันมากยิ่งขึ้นทําให้ความ
แตกต่างระหว่างสิ นค้าน้อยลงหรื อแม้วา่ จะสามารถสร้างหรื อผลิตสิ นค้าที่มีคุณสมบัติ
ที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ต่ ก็ จ ะถู ก ลอกเลี ย นแบบได้โ ดยง่ า ย (Schultz, 1998) ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการ หรื อนัก การตลาด ต่างพยายามนําเสนอจุดเด่นของตนเองเพื่อที่ จะ
ดึ งดู ดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคในทุกรู ปแบบ ต่างฝ่ ายต่างก็ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆเช่ นใน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันไป บ้างก็ใช้เรื่ องราคา บ้างก็ใช้เรื่ องจุดแข็ง
ของช่ องทางการจัดจําหน่ าย และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อพยายามสร้างความแตกต่าง
และความได้เปรี ยบต่ อคู่แข่ งขัน แต่เมื่ อระยะเวลาผ่า นไประยะหนึ่ ง แนวทางการ
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แข่งขันเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถทําให้เกิดความแตกต่างกันอีกต่อไป กล่าวคือ สิ นค้าใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีกระบวนการผลิต และระบบต้นทุน รวมถึงระบบการควบคุม
คุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่แข่งขันกัน ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ จะ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้อย่างไร ถ้าไม่มีความแตกต่างกันของสิ นค้าและ
บริ ก าร ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จต่าง ๆ จึงพยายามสร้ างจุดเด่นของตนเอง และ
พยายามทํา ให้ สิ นค้า ของตนนั้น มี ค วามโดดเด่ น และแตกต่า งจากคู่ แข่ ง ขัน อย่า ง
เด่นชัด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้และจดจําถึงความแตกต่างจากสิ นค้าตัวอื่นๆใน
อุตสาหกรรมเดียวกันสิ่ งนั้นเรี ยกว่า “ตราสิ นค้า” (Brand)
“ตราสิ นค้า ” (Brand) ซึ่ ง เป็ นความแตกต่า งทางด้า นการรั บ รู้ (Perception)
ของผู ้บ ริ โ ภค ตราสิ น ค้า จึ ง กลายเป็ นสิ่ ง ที่ นัก การตลาดและองค์ก รต่ า ง ๆ ได้ใ ห้
ความสําคัญและพยายามทําให้ตราสิ นค้าของตนเองมีคุณค่าในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งก็คือการทําให้เกิดคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity)นัน่ เอง (keller,1998) ทั้งนี้
เนื่ องจากประโยชน์ของคุ ณค่าตราสิ นค้าที่สามารถก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า
(Brand Loyalty) นั้นคือการเกิดการจดจํา เกิดการซื้ อซํ้า รวมทั้งสิ นค้าประเภทอื่นของ
ตราสิ นค้าเดิมด้วย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปใช้ตราสิ นค้าของคู่
แข่งขัน ดังนั้นการสร้างตราสิ นค้า (Branding) จึงมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นในสภาวะ
การแข่งขันในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันในหมู่นกั การตลาดว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสําเร็ จทางการตลาด ปั จจุบนั เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้เหตุผลในการเลือกซื้ อสิ นค้า
มากขึ้น และเริ่ มแสวงหาตราสิ นค้าที่มีคุณภาพ (Equity) มากขึ้น ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมี
เงื่ อนไขหรื อหลัก เกณฑ์ในการตัดสิ นใจที่ จะซื้ อสิ นค้า จากตัวแปรต่าง ๆ ที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยนิ ดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถ้าสิ นค้านั้น ๆมีคุณภาพที่ดี หรื อ
รั บรู ้ ในตราสิ นค้า ที่ ดีน้ นั เอง เมื่ อพูดถึ ง ตัวสิ นค้า (Product) คื อสิ่ งที่ จบั ต้องได้ มี
รู ป พรรณสั ณฐาน แต่ ตราสิ นค้า ไม่ใช่ ตวั ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสิ่ ง ที่ จบั ต้องไม่ได้แต่ คื อ
ความรู้สึก ภายในของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตัวสิ นค้า และ การบริ การ ตราสิ นค้าเป็ นเรื่ อง
ของการรับรู ้ โดยตรง เป็ นความรู ้สึกภายในที่ตอ้ งใช้อารมณ์และสัญชาตญาณในการ
รับรู ้ ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึกลึ กๆ ภายในตัวบุคคลของแต่ละบุคคลนั้นจะรับรู้ได้ และจะ
กํา หนดความรู ้ สึ กดังกล่ า วขึ้ นเป็ นของตนเองทั้ง สิ้ น ดัง นั้นตราสิ นค้า จึง เป็ นการ
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รวบรวมความรู้สึกและการรับรู้ (Collection of Perception) ตราสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของความคิดจิตใจ (Mind and Emotion) ฉะนั้นการสร้างตราสิ นค้าจึงเท่ากับเป็ นการ
สร้างการรับรู ้และความประทับใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า จนในที่สุดผูบ้ ริ โภค
สามารถรับรู ้ถึงความแตกต่างที่มีอยูใ่ นตราสิ นค้าได้ โดยการรับรู้ดงั กล่าวเกิดจากแรง
กระตุ น้ ทางอารมณ์ หรื อความรู้ สึกที่นักการตลาดเชื่ อว่าสามารถกระตุน้ ให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจเชิ งเหตุผล (Rational Decision) ได้อย่างนุ่มนวล (ดลชัย บุณยรัตเวช, 2545)
เพื่อสามารถที่จะแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันและมีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ได้เป็ นอย่างดี
จากความสํา คัญของการรั บ รู ้ ใ นตราสิ นค้า และประโยชน์ ข องคุ ณ ค่า ตรา
สิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภค ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงการ
รับรู้ในตราสิ นค้าและศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตรา
สิ นค้า ผลิ ตภัณ ฑ์ธู ป ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บ นั เพราะทุ ก วันนี้ มี ค นมากกว่า ครึ่ งโลก
ยึดถื อวัฒนธรรมดั้ง เดิ ม ที่ มีม าแต่ โบราณ คือจุ ดธู ป เพื่อสัก การะเทพเจ้า เทวดา สิ่ ง
ศักดิ์ สิทธิ์ บรรพบุรุษ ในพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นงานบุญ งานแต่ง ขึ้น
บ้านใหม่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนบานศาลกล่าวต่าง ๆ ของศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ
ศาสนา โดยมีความเชื่ อว่าควันหอมนี้ เป็ นเครื่ องบูชาสิ่ งที่ตนเคารพสักการะจนอาจจะ
เรี ยกได้ว่าเป็ น “สัญลักษณ์ แห่ งศรัทธา” เพราะทุกพิธีกรรมเหล่ านั้นใช้ธูปทั้งสิ้ น มี
ความเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่เกิด จนกระทั้งสิ้ นลมหายใจ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อจุดบูชา
สิ่ งที่ ตนเคารพสักการะ รวมไปถึ งการจุดเพื่อผ่อนคลาย โดยใช้กนั ทุกวันในทุกหัว
ระแหงในปริ ม าณที่มากจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีป ริ มาณเท่าไร ซึ่ งธู ปที่ใช้ก ัน
อย่างมหาศาลนี้ ในท้องตลาดมีธูปมากมายหลายตรายี่ห้อที่ผลิตออกมาเพื่อจําหน่าย
และแข่งขันกัน
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลถึ งการรับรู้ ในตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บู ร ณาการ กั บ การรั บ รู้ ใ นตราสิ นค้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพกับการรับรู้ในตราสิ นค้า
ของผลิตภัณฑ์ธูป ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการสร้างการรับรู้ ในค่าตรา
สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
2. เพื่ อ นํา ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปเป็ นแนวทางในการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ องการรับรู้ในตราสิ นค้า สําหรับผูท้ ี่สนใจ
ต่อไป
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ ป ระกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ การศึ ก ษา,
รายได้, อาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ธู ป ของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ด้า นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC ) ที่ประกอบด้วย การโฆษณา, การทําตลาด
ทางตรง ,การขายโดยบุคคล,การส่ งเสริ มการขาย,การประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
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3. ปั จจัยด้านคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ธูปประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ ตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
4. - สถานภาพ
5. - ระดับการศึกษา
- รายได้
- อาชีพ
ปัจจัยทางด้ านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication:
IMC)
6.

ตัวแปรตาม

การรับรู้ ในตราสิ นค้ า
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธู ป
ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล

- การโฆษณา (Advertising)
- การทําตลาดทางตรง (Direct
marketing)
7. - การขายโดยบุคคล (Personal selling)
- การส่ งเสริมการขาย (Sales
promotion)
- การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับด้ านคุณภาพ
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
- ด้ านความปลอดภัย

-
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แนวความคิด ทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎี ในการศึกษาการรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในครั้ งนี้ ค รอบคลุ มเนื้ อหาสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่
Kotler, 2003: 404 (อ้างถึงใน มีนา อ่อนบางน้อย, 2553:13) นิยามว่า ตรา
สิ นค้า หมายถึ ง ชื่อ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ คําขวัญหรื อคําโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์
เสี ยงเพลง (Jingle) หรื อส่ วนผสมของสิ่ งเหล่านั้น ที่เป็ นการระบุถึงสิ นค้าหรื อบริ การ
ของผูข้ าย หรื อกลุ่มผูข้ ายเพื่อทําให้สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่ง
การรับรู ้ คือ การตีความหมายการรับสัมผัส ออกเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดที มี
ความหมาย ซึ่ ง การตีความหมายนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู้ ถ้า
ปราศจากการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีพียงการรับสัมผัสเท่านั้น
และการรับรู ้เป็ นสิ่ งเลือก คือ บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าบางอย่างที่สนใจ ไม่ได้รับรู้ไป
หมดทุกอย่าง (โยธิน ศันสนยุทธ, 2531: 41-45 อ้างถึงใน อภิญาณี พญาพิชยั , 2553:16)
วิวฒั นาการของ IMC เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ 1980 บริ ษทั จํานวนมากเริ่ มหันมาให้
ความสําคัญกับการสื่ อสารด้วยแง่มุมที่กว้างขวางขึ้นและเห็นความสําคัญในการนําเอา
เครื่ องมือสําหรับการส่ งเสริ มการตลาดประเภทต่าง ๆ มาทํางานร่ วมกันอย่างมีกลยุทธ์
ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น มาจากการพัฒ นาของส่ ว นต่ า ง ๆ อย่า งมาก เช่ น การส่ ง เสริ ม การขาย
การตลาดแบบทางตรง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเริ่ มมีบทบาทต่อจาการโฆษณาใน
แง่ ของการสื่ อสารทางการตลาดอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่าง ๆ เริ่ มปรับเปลี่ ยนไปสู่
กระบวนการสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่ งเกี่ ย วกับ การทํา งานร่ วมกัน ของ
องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของการส่ ง เสริ ม การตลาดและกิ จกรรมการตลาดอื่ น ๆ เพื่ อ
สื่ อสารกับลูกค้าขององค์กร (Belch & Belch ,2551 : 6 อ้างถึงใน พรรทิพา ธงทอง,
2554:31)
เสรี วงษ์ม ณฑา ( 2540:28-29 อ้า งถึ งใน จิ ตติม า ศิ ริม งคล, 2554:15)ให้
ความหมายการสื่ อสารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication : IMC )
ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาด ที่ตอ้ งใช้การจูง
ใจหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง เป้ าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้ าง
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พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณา
วิธีการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้า
และนําไปสู่ ความรู้ ความคุ น้ เคยและความเชื่ อ ในสิ นค้ายี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ ง ซึ่ ง IMC
เป็ นวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ กระบวนการติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับข่าวสารที่เป็ น
เป้ าหมาย ซึ่ งในปั จจุ บนั นี้ เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่นิยมใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ และได้รับความสําเร็ จประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising), การตลาด
ทางตรง (Direct marketing), การขายโดยบุคคล (Personal selling), การส่ งเสริ มการ
ขาย (Sales promotion) และการประชาสัมพันธ์ (Public relation)
คุณภาพ หมายถึง (อ้างถึงใน ปั ญญา สุ ทธิ กูล, 2551:101) คุณสมบัติและ
ลักษณะโดยรวมของผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ การที่แสดงให้ เห็ นว่ามีความสามารถที่จะ
ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจได้ตรงตามความต้องการที่ได้ระบุหรื อแสดงเป็ นนัยไว้ใน
อดีตคุณภาพมักจะถูกกําหนดขึ้นจากความต้องการของผูผ้ ลิต แต่ในปั จจุบนั สภาพการ
แข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ถ้าสิ นค้าไม่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผูซ้ ้ื อหรื อผู้
ให้บริ การ การผลิตสิ นค้าและบริ การก็อาจจะล้มเลิกกิจการไป ซึ่ งสิ นค้าบางประเภท
แข่งขันกันที่คุณภาพ ซึ่ งบางประเภทแข่งขันกันที่ราคา แต่บางประเภทแข่งขันกันที่
ความแปลกใหม่แตกต่าง ดังนั้น การผลิตหรื อให้บริ การใด ๆ จะต้องมีการศึกษาสภาพ
ตลาดอย่างรอบครอบ เพื่อทําการกําหนดคุณภาพ
เรื่ องความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ ( Product Safety) เป็ นประเด็นที่สําคัญ
มาก ที่ธุรกิจต้องเผชิ ญ และยังเป็ นประเด็นปั ญหาด้านจริ ยธรรมทั้งธุ รกิจละผูบ้ ริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์ที่ ไ ม่ป ลอดภัย ทํา ให้ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายเกิ ดภาระจากผลิ ตภัณฑ์ (Product
Liability) ซึ่ งเป็ นสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้เกิดการทําลายหรื อเป็ นอันตราย
สํา หรั บ ผูผ้ ลิ ต ที่ ต้องรั บ ผิด ชอบ ซึ่ งในประเด็ น นี้ เ ป็ นสาเหตุ ใ ห้ ธุ ร กิ จต้องมี ก าร
รับประกัน (Product Warranty) ขึ้น สิ นค้าบางชนิดความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสําคัญมาก
เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ อง ทํานํ้าร้อน เครื่ องเป่ าผม ฯลฯ สิ นค้าเหล่านี้ถา้
ออกแบบมาไม่ปลอดภัย หรื อให้รายละเอียดวิธีการใช้ไม่เพียงพอจะมีผลต่อชื่ อเสี ยง
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต จึงต้องให้ความสําคัญต่อการออกแบบและ การทดสอบความ
ปลอดภัยก่อนนําออกจําหน่าย
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ธู ป (Incense) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่จุดติดไฟแล้วมีกลิ่ นหอมตามธรรมชาติ
จากวัตถุดิบที่ใช้ทาํ หรื อจากสารปรุ งแต่งกลิ่น ทําเป็ นลักษณะต่าง ๆเช่น ก้าน ขด แท่ง
รู ปกรวย (มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ธู ป มอก.2345-2550, ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ, 2550)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในก ารวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ ซ้ื อ และใช้ธู ป แต่ เ นื่ อ งจากไม่ ท ราบจํา นวน
ประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจโดยที่ไม่ทราบ
ขนาดของประชากร โดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณของ Cooper, D.R. and Emory
C.W. ขนาดของตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของข้อมูลจึงเก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจยั ครั้ ง นี้ คื อแบบสอบถามในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดแบบ
กําหนดคําถามเพื่อให้เลือกเพียงคําตอบเดียว
สถิติที่ใช้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
สถิติเชิงพรรณาเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) สถิ ติแบบร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าตํ่าสุ ด (Minimum)
สถิ ติเชิ งอนุ มาน เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่างๆ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ t-Test ค่าสถิติ FTest และ Multiple Regression Analysis (MRA)
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 268 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุดจํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 มี
สถานภาพโสด จํานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5 ในด้านระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.0 ด้านรายได้
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พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.3 นอกจากนี้ ยัง พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร จํานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ปั จ จั ย ด้ านเครื่ อ งมื อ การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing Communication: IMC)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านเครื่ องมือการสื่ อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
ปั จจัยด้ านการโฆษณา โดยเห็นว่าการมีโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆเช่ น
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 5.65
รองลงมาคื อ การมี โฆษณาผ่า นทางสื่ อ โทรทัศ น์ มี ค่าเฉลี่ ย 5.64 และการมี ป้ าย
โฆษณาตามที่ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 5.51 ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านการทําตลาดทางตรง โดยเห็นว่าการออกบูธแสดงสิ นค้าตามงาน
ต่าง ๆเช่ น OTOP มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ ในตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธูปของ
ผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 7.30
รองลงมาคือมีการขายทาง Website มีค่าเฉลี่ย 6.01 และมีการขายทางแคดตาล็อก มี
ค่าเฉลี่ย 5.52 ตามลําดับ
ปั จ จั ยด้ านการขายโดยบุ ค คล โดยเห็ นว่า พนัก งานขายต้องมี ความรู้ ใ นตัว
สิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.55 รองลงมาคือ เห็นว่า
พนักงานขายต้องแต่งเครื่ องแบบระบุชื่อบริ ษทั ชัดเจนและสะอาดสะอ้านมีค่าเฉลี่ ย
7.19 และเห็ นว่า พนักงานขายมี การเสนอขายสิ นค้า ด้วยความสุ ภาพ เรี ยบร้ อย มี
ค่าเฉลี่ย 7.06 ตามลําดับ
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ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการขาย โดยเห็นว่ามีการแจกสิ นค้าเพื่อทดลองใช้มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ธู ป ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.79 รองลงมาคือ มีการลด
ราคาขายตํ่ากว่าราคาขายปกติตามเทศกาลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 7.47 และมีการส่ งเสริ มการ
ขายโดยให้ส่วนลดและของแถม มีค่าเฉลี่ย 7.35 ตามลําดับ
ปั จ จั ย ด้ า นการประชาสั ม พันธ์ โดยเห็ น ว่า การสนับ สนุ น ในเทศกาลทาง
ศาสนาเช่น อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผ้าป่ าสามัคคี มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ใน
ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.63 รองลงมาคือ มีการจ้างแรงงานในชุ มชนเพื่อสร้างรายได้ให้
ชุ มชน มีค่าเฉลี่ย 7.42 และ การสนับสนุ นโครงการเพื่อการศึกษาแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส มี
ค่าเฉลี่ย 7.41
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ปัจจัยด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธูปประกอบด้ วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความปลอดภัย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ธูป ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ปัจจัยด้ านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ธูป โดยเห็นว่าเนื้อธูปต้องจุดติดไฟได้ง่าย
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ธู ป ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 8.75 รองลงมาคือ ก้านธู ป
ต้องไม่อ่อนจนปั กไม่ได้ มีค่าเฉลี่ย 8.70 และ เนื้อธูปต้องไม่มีฝุ่นธูปฟุ้ งกระจาย มาก
จนเกินไป มีค่าเฉลี่ย 8.66 ตามลําดับ
ปั จจัยด้ านความปลอดภัย โดยเห็ นว่า ธู ปต้องไม่มีสารพิษในปริ มาณที่อาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล มากที่ สุดโดยมี ค่า เฉลี่ ย
8.97
รองลงมาคือ คุณสมบัติของธูปทั้งหมดได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย
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8.95 และ ไฟที่กา้ นธู ปต้องดับได้เองเมื่อเนื้ อธู ปเผาไหม้หมดแล้ว มีค่าเฉลี่ย 8.87
ตามลําดับ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเป็ นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
การรับรู้ ในตราสิ นค้ าของผลิตภัณฑ์ ธูป
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีความพึงพอใจในตราสิ นค้า
ของผลิตภัณฑ์ ธู ปตามที่ได้รับรู ้มา มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 7.41 รองลงมาคือ รับรู้วา่
ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ ธู ปที่เลือกใช้น้ นั มีคุณสมบัติครบตามที่ตอ้ งการทุกประการ
มีค่าเฉลี่ย 7.17 และ เชื่ อว่าการรับรู ้ในคุณค่าตราสิ นค้าที่เลือกนั้นถูกต้องที่สุดแล้ว มี
ค่าเฉลี่ย 7.16 ตามลําดับ
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิตทิ ใี่ ช้ ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.219
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.752
ปฏิเสธ
สถานภาพ
F-Test
0.042
ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.000
ยอมรับ
รายได้
F-Test
0.244
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.343
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ด้านการโฆษณา
MRA
0.175
ปฏิเสธ
ด้านการทําตลาดทางตรง
MRA
0.000
ยอมรับ
ด้านการขายโดยบุคคล
MRA
0.537
ปฏิเสธ
ด้านการส่งเสริ มการขาย
MRA
0.101
ปฏิเสธ
ด้านการประชาสัมพันธ์
MRA
0.608
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธูป
ด้านคุณสมบัติ
MRA
0.004
ยอมรับ
ด้านความปลอดภัย
MRA
0.014
ยอมรับ
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อภิปรายผลวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-20,000
บาท เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยเครื่ องมื อการสื่ อสารทาง
การตลาด แบบบูรณาการ ( IMC ) ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ในตราสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยให้ความสําคัญ
มากที่ สุ ด กับ การมี โฆษณาผ่า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า งๆเช่ น หนัง สื อพิ ม พ์ นิ ต ยสาร การ
ออกบูธแสดงสิ นค้าตามงานต่าง ๆเช่ น OTOP โดยพนักงานขายต้องมีความรู้ ในตัว
สิ นค้า มีการแจกสิ นค้าเพื่อทดลองใช้ และมีการสนับสนุนในเทศกาลทางศาสนาเช่น
อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผ้าป่ าสามัคคี สําหรับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูป ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ให้ความสําคัญมากที่สุดกับ
เนื้อธู ปต้องจุดติดไฟได้ง่าย และ ธูปต้องไม่มีสารพิษในปริ มาณที่อาจเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ในภาพรวม
พึงพอใจในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ ธูปตามที่ได้รับรู ้มา ให้ความสําคัญมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
และอาชี พ ไม่มีความแตกต่ างกันต่อการรั บรู้ ใ นตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องการรับรู ้ ของ รัจรี นพเกตุ (2540: 1-3) ที่กล่าวว่า การรับรู้
คือ ขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวเราโดยผ่านอวัยวะรับ
ความรู้สึก การรับรู ้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุน้ อวัยวะรับความรู้สึก และเกิด
การแปลความหมายเป็ นการรับรู ้ เกิดขึ้น และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไพรัตน์
ไพบูลย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุ ง
รสนํ้าปลา พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อาชีพ รายได้ ไม่มีความแตกต่างกัน
ต่อการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุ งรสนํ้าปลาของผูบ้ ริ โภค
ยกเว้น ปั จจัยด้านสถานภาพ และระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันต่อการรับรู้ใน
ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มาลินี มาลีคล้าย (2554)
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ได้ศึกษาเรื่ องการรั บรู ้ การสื่ อสารการตลาด ของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้าอิชิตนั ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานภาพและระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีการรับรู ้ภาพลักษณ์ ดา้ นตราสิ นค้าโดยรวม ด้านของบริ ษทั โดยรวม ด้านคุณค่า
ตราสิ นค้า โดยรวม และด้า นความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมโดยรวม แตกต่ า งกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิด ของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่าระดับการศึกษาถึอว่าเป็ น
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยจากผลการศึกษา
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้น้ นั อธิ บายได้ตามกระบวนการรับรู้ ในความตั้งใจที่
จะรับข่าวสาร (Attention) (ชุ ษณะ เตชคณา 2553,หน้า 4) ผูบ้ ริ โภคจะเลือกสนใจใน
สิ่ งนั้นหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่ตอ้ งการให้รับรู้น้ นั สอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนินชีวิต
กับกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่ และการรับรู ้จากสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรื อ
ความสนใจของบุคคล (Selective perception) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์.2550)
ปั จ จัย ด้า นการโฆษณา จากการศึ ก ษาพบว่ า ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่
กําหนดไว้ กล่าวคือ ปั จจัยด้านการโฆษณา ไม่มีค วามสัม พันธ์ก ับการรั บรู้ ในตรา
สิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธูป ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไพรัตน์ ไพบูลย์ (2552) ได้
ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุ งรสนํ้าปลา พบว่า สื่ อ
โฆษณาที่ พ บเห็ นแตกต่ า งกันนั้น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ คุ ณ ค่า ตราสิ น ค้า ผลิ ตภัณ ฑ์
ประเภทเครื่ องปรุ งรสนํ้าปลาของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยด้านการขายโดยบุคคล จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว้ กล่าวคื อ ปั จจัยด้านการขายโดยบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ใน
ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ซึ่ งอาจเป็ นเพราะผลิ ตภัณฑ์ธูปมี ลกั ษณะสิ นค้าที่ ใ ช้
โดยทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เพราะธู ป
เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ไ ม่ มีค วามสลับ ซับ ซ้อนซึ่ ง สามารถสื่ อสารผ่า นสื่ อมวลชน (Mass
media) ได้ ต่างจาก ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมีความจําเป็ นจะต้องอาศัยการขายโดย
บุ คคลที่ มีความรู เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ เช่ น เครื่ องดู ดฝุ่ น เครื่ องทํานํ้าแข็ง เครื่ องจัก ร
รถยนต์ เครื่ องยนต์ สิ นค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะไม่สามารถใช้สื่อโฆษณาอธิ บายที่
ชัดเจนได้
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ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ธูป
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จิตติมา ศิริมงคล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้าน
ผลิ ตภัณฑ์และการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การคลิ นิ ก ผิ ว หนั ง และความงามของผู ้ บ ริ โภคเพศหญิ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการโฆษณา
ด้า นการส่ ง เสริ มการขาย และด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิกผิวหนังและความงามของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง
ในกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ
ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ใ นตราสิ น ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ธู ป ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ของ จิตติมา ศิริมงคล ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์และการ
สื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
คลิ นิกผิวหนังและความงามของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การ
สื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการโฆษณา ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การคลินิก
ผิวหนังและความงามของผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในกรุ งเทพมหานครยกเว้นปั จจัยด้านการ
ทําตลาดทางตรงจากการศึกษาพบว่า เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ
ปั จจัยด้านการทําตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์
ธู ปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ธิ ติพฒั น์ เอี่ยมนิรันดร์ (2548) กล่าวว่า เครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาด หมายถึง สิ่ งที่ใช้ในการสื่ อความหมายภายใต้แนวคิดเดียวกัน
ด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ นค้า หรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค
จากการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการตลาดที่สื่อสารเกี่ยวกับสิ นค้าต่าง
ๆ กับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย และสร้างให้เกิด
การตอบสนองในทันทีทนั ใด การตลาดทางตรงเป็ นช่องทางการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ที่
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กําลังได้รับความนิ ย มมากขึ้นในปั จจุบนั เนื่ องจากวิถีการดํา เนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่ อสาร จึงทําให้ผบู้ ริ โภคมี
ความรับรู ้และสนใจสั่งสิ นค้าผ่านช่องทางการตลาดทางตรงมากขึ้น การตลาดทางตรง
มี การใช้หลักการสื่ อสารการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์อนั ดี ก ับ
ลูกค้าเดิมและทําให้เกิดการซื้ อซํ้า
ปั จจัยด้านคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ธูป ประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์
และด้านความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า ทั้งสองด้าน เป็ นไปตามสมมติฐานที่
กํา หนดไว้ กล่ า วคื อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า ของผลิ ตภัณฑ์ธู ป ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ
0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ สิ ริพลั ลภ (2542) กล่าวว่า คุณภาพสิ นค้า
(Product Quality) ในการรับรู้ ของผูบ้ ริ โภคนั้นต้องประกอบไปด้วย ปั จจัยต่าง ๆ
ต่อไปนี้เป็ นข้อบ่งชี้วา่ สิ นค้ามีคุณภาพได้แก่ การทํางานของสิ นค้า (Performance),
ความปลอดภัย (Safety), รู ปลักษณ์ (Feature)ดี ,น่าเชื่อถือ(Reliability) ,ความคงทน
(Durability) ดังนั้น ผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิตจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ให้
ดีข้ ึนและต้องสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียิ่งขึ้น โดยปั จจัยในด้าน
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วรมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาธู ป ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมธู ป เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิ ต
ภาพการผลิต (Productivity) เพื่อให้มีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการตั้งราคาที่
เหมาะสมที่ผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการสร้ างตราสิ นค้า
จะต้องให้ความสําคัญกับสิ่ งที่อยูร่ อบตัวของสิ นค้า ทุกเครื่ องมือที่เป็ นจุดการรับรู้ใน
ตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคอย่างสอดคล้อง เหมาะสม เพื่อเป็ นการสร้างความคุ น้ เคย จน
เกิดความชอบ และเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามมา จนเกิดเป็ นประสบการณ์หรื อการรับรู ้
ในตราสิ นค้าและคุ ณค่าตราสิ นค้าได้ในที่สุด เพื่อให้สามารถขยายตลาดให้กว้างขึ้น
ทั้ง ในและต่า งประทศ รวมทั้ง การจัดโปรแกรมการส่ ง เสริ ม การขาย และเพิ่ม ช่ อง
ทางการจัดจําหน่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. สําหรับผูป้ ระกอบการผลิ ตธู ปนั้น ถ้าต้องการให้สินค้าของตนเองนั้นขายดี
ควรที่ จ ะมี ก ารเน้ น หนั ก ในเรื่ องของคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน
อุ ตสาหกรรมเนื่ องจากเป็ นปั จจัย ด้า นคุ ณภาพผลิ ต ภัณฑ์ท้ ัง ในด้า นคุ ณสมบัติข อง
ผลิตภัณฑ์ธูป และด้านความปลอดภัย คือเนื้อธูปต้องจุดติดไฟได้ง่าย และ ธูปต้องไม่มี
สารพิ ษ ในปริ มาณที่ อ าจเป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะคํา นึ ง ถึ ง และให้
ความสําคัญมากที่สุด
2. สําหรับการสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าผลิภณ
ั ฑ์ธูปนั้นผูป้ ระกอบการควรจะ
เน้นหนักในเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication: IMC) โดยเน้นด้านของการทําตลาดทางตรง โดยเฉพาะการออกบูธ
แสดงสิ นค้าตามงานต่าง ๆเช่น OTOP ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภครับรู้ในตราสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะปั จจัยด้านการสื่ อสารทาง
การตลาด แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ซึ่ งสําหรับผู้
ที่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในส่ วนของ ตัวแปรอื่น ๆ เช่ น 7 P’s เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่มีความหลากหลายและชัดเจนยิง่ ขึ้นเป็ นการต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้
2. ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเขตกรุ งเทพฯ
และปริ ม ณฑลซึ่ งยัง ไม่ ค รอบคลุ ม ในส่ ว นของผู ้บ ริ โภคที่ อ ยู่ใ นภู มิ ภ าค ดัง นั้น
การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรทําการศึกษาให้ครอบคลุมในส่ วนภูมิภาคด้วย เพื่อที่จะ
ได้ขอ้ มูลที่มีมุมมองแตกต่างกันมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
หลากหลายกลุ่ ม มากขึ้ นและสามารถกํา หนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดได้ค ลอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมายในวงกว้างมากขึ้นด้วย
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