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การรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภค                                                      

ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

(PERCEPTION THE BRAND OF INCENSE PRODUCTS OF CONSUMER  IN 

BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS)  

ขนิษฐา องัสนานนท ์1  ดร. ไกรชิต สุตะเมือง2 

--------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระคือ เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเคร่ืองมือ

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัด้านคุณภาพกบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ี

ซ้ือและใชธู้ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานคือ การทดสอบค่าที (Independent Sample t-Test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว F-Test (One-way ANOVA) และค่า MRA (Multiple Regression 

Analysis) ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 

___________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 



109 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  

21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, 

รายได้, อาชีพไม่มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ปัจจัยด้านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC) ดา้นการทาํตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ธูป ประกอบดว้ย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

และดา้นความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การรับรู้, ตราสินคา้, ผลิตภณัฑธู์ป 

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                

มนุษยมี์สัญชาตญาณในการดาํรงชีวิตท่ีเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ เพราะ

เม่ือ ดินฟ้าอากาศ เกิดความแปรปรวนทาํให้มนุษยเ์กิดความกลวัต่อภยัต่าง ๆ ท่ีเกิด

จากธรรมชาติ และถา้ มีความเป็นอยูท่ี่ยากลาํบากเพราะขาดอาหารในการดาํรงชีพ จึง

ตอ้งแสวงหาวิธีการป้องกนัตนเองจากภยัต่าง ๆ จากความเช่ือดว้ยการบูชา และมีการ

ประกอบพิธีกรรมการต่าง ๆ สมยัโบราณจะประกอบพิธีกรรม ดว้ยการเผาไหมบ้น

แท่นบูชาเป็นการสักการะบูชาพระเจา้ดว้ยไฟ และควนัทีมีกล่ินหอม พีธีกรรมเหล่าน้ี
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ยงัได้ถูกนาํมาใช้ เพื่อรักษาคนป่วย เพื่อการให้ศีลให้พร หรือแมก้ระทั้งเพื่อขบัไล่

ปีศาจ  เป็นการส่ือสารกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ  และเพื่อออ้นวอนขอพรกบัอาํนาจ 

ส่ิงล้ีลบั ไม่ใหภ้ยัต่าง ๆ เกิดข้ึนกบัตนเองอีกต่อไป ดว้ยการนาํวตัถุต่าง ๆ มาเป็นเคร่ือง

บรรณาการตอบแทนกบัส่ิงท่ีเคารพนบัถือและเช่ือว่าจะช่วยขจดัภยัเหล่านั้นให้ ของ

ผูค้นในยคุนั้น             

ธูป เป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเคร่ืองสักการะบูชามาช้านาน ในอดีตธูปทาํจากเน้ือไม้

หอม (Aromatic wood)  หลายชนิด บดเน้ือไมใ้ห้เป็นผงละเอียด นาํมาเป็นวตัถุดิบใน

การทาํธูป  เน่ืองจากตวัวตัถุดิบเป็นไมห้อม ควนัธูปค่อนขา้งละเอียด ไม่ระคายเคือง

จมูกและตา  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีแพงข้ึน ไม้

หอมต่างๆท่ีนาํมาผลิตธูปเร่ิมมีราคาแพง ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ จึงเปล่ียนมาใช้ข้ีเล่ือยไม้

ยางพาราแทน เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่ และมีสีขาวนวลเหมือนไมจ้นัทน์ขาว ลกัษณะ

เป็นผงละเอียด ข้ึนรูปไดง่้าย แลว้จึงนาํมาผสมนํ้าหอม เรียกวา่ "ธูปหอม" เม่ือนาํมาจุด

จะใหค้วนัและกล่ินหอม  ( http://th.wikipedia.org )  

       ในปัจจุบนัการตลาดมีการแข่งขนักนัมากประกอบกบัความเจริญกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ต่างๆมีความกา้วหนา้และทนัสมยัมาก

ข้ึน ส่งผลให้การทาํการตลาดของผูป้ระกอบการเป็นไปด้วยความยากลาํบากมาก

ยิ่งข้ึนตามไปดว้ยเ พราะเม่ือมีเทคโนโลยีดา้นการผลิตท่ีถูกคิดคน้และปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเท่าใด ยอ่มทาํให้การสร้างหรือผลิตสินคา้ให้มีความแตกต่างกนั

นั้นก็จะยากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนันั้นสามารถผลิต

สินคา้ให้มีคุณสมบติัทางกายภาพและมีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนัมากยิ่งข้ึนทาํให้ความ

แตกต่างระหวา่งสินคา้นอ้ยลงหรือแมว้า่จะสามารถสร้างหรือผลิตสินคา้ท่ีมีคุณสมบติั

ท่ีแตกต่างกันได้แต่ก็จะถูกลอกเลียนแบบได้โดยง่าย (Schultz, 1998) ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการ หรือนักการตลาด ต่างพยายามนําเสนอจุดเด่นของตนเองเพื่อท่ีจะ

ดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคในทุกรูปแบบ ต่างฝ่ายต่างก็ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆเช่นใน

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไป บา้งก็ใช้เร่ืองราคา บา้งก็ใช้เร่ืองจุดแข็ง

ของช่องทางการจดัจาํหน่าย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อพยายามสร้างความแตกต่าง

และความได้เปรียบต่อคู่แข่งขนั แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไประยะหน่ึง แนวทางการ

http://th.wikipedia.org/
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แข่งขนัเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถทาํให้เกิดความแตกต่างกนัอีกต่อไป กล่าวคือ สินคา้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั มีกระบวนการผลิต และระบบตน้ทุน รวมถึงระบบการควบคุม

คุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าตรฐานท่ีแข่งขนักนั  ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการต่าง ๆ จะ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีความแตกต่างกนัของสินคา้และ

บริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามสร้างจุดเด่นของตนเอง  และ

พยายามทาํให้สินค้าของตนนั้นมีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งขัน อย่าง

เด่นชดั   เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้และจดจาํถึงความแตกต่างจากสินคา้ตวัอ่ืนๆใน

อุตสาหกรรมเดียวกนัส่ิงนั้นเรียกวา่ “ตราสินคา้” (Brand)    

  “ตราสินค้า” (Brand)  ซ่ึงเป็นความแตกต่างทางด้านการรับรู้ (Perception) 

ของผู ้บริโภค ตราสินค้าจึงกลายเป็นส่ิงท่ีนักการตลาดและองค์กรต่าง ๆ ได้ให้

ความสาํคญัและพยายามทาํใหต้ราสินคา้ของตนเองมีคุณค่าในความรู้สึกของผูบ้ริโภค

ซ่ึงก็คือการทาํให้เกิดคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity)นัน่เอง (keller,1998)  ทั้งน้ี

เน่ืองจากประโยชน์ของคุณค่าตราสินคา้ท่ีสามารถก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Brand Loyalty) นั้นคือการเกิดการจดจาํ เกิดการซ้ือซํ้ า รวมทั้งสินคา้ประเภทอ่ืนของ

ตราสินคา้เดิมดว้ย  นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัไม่ให้ลูกคา้หนัไปใชต้ราสินคา้ของคู่

แข่งขนั ดงันั้นการสร้างตราสินคา้ (Branding) จึงมีบทบาทสําคญัมากยิ่งข้ึนในสภาวะ

การแข่งขนัในปัจจุบนั เป็นท่ียอมรับกนัในหมู่นกัการตลาดวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอยา่ง

ยิ่งต่อความสําเร็จทางการตลาด ปัจจุบนัเม่ือผูบ้ริโภคใช้เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้

มากข้ึน และเร่ิมแสวงหาตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ (Equity) มากข้ึน ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคจะมี

เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้จากตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค แต่ผูบ้ริโภคก็ยนิดีจ่ายเงินเพิ่มข้ึนถา้สินคา้นั้น ๆมีคุณภาพท่ีดี หรือ

รับรู้ในตราสินคา้ท่ีดีนั้นเอง เม่ือพูดถึงตวัสินคา้ (Product) คือส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ มี

รูปพรรณสัณฐาน แต่ตราสินค้าไม่ใช่ตวัผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได้แต่คือ

ความรู้สึก ภายในของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัสินคา้ และ การบริการ  ตราสินคา้เป็นเร่ือง

ของการรับรู้โดยตรง เป็นความรู้สึกภายในท่ีตอ้งใช้อารมณ์และสัญชาตญาณในการ

รับรู้ ซ่ึงเป็นความรู้สึกลึกๆ ภายในตวับุคคลของแต่ละบุคคลนั้นจะรับรู้ได ้ และจะ

กาํหนดความรู้สึกดังกล่าวข้ึนเป็นของตนเองทั้งส้ิน ดงันั้นตราสินคา้จึงเป็นการ
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รวบรวมความรู้สึกและการรับรู้ (Collection of Perception)  ตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึง

ของความคิดจิตใจ  (Mind and Emotion) ฉะนั้นการสร้างตราสินคา้จึงเท่ากบัเป็นการ

สร้างการรับรู้และความประทบัใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ จนในท่ีสุดผูบ้ริโภค

สามารถรับรู้ถึงความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นตราสินคา้ได ้โดยการรับรู้ดงักล่าวเกิดจากแรง

กระตุน้ทางอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีนักการตลาดเช่ือว่าสามารถกระตุน้ให้เกิดการ

ตดัสินใจเชิงเหตุผล (Rational Decision) ไดอ้ยา่งนุ่มนวล (ดลชยั บุณยรัตเวช, 2545) 

เพื่อสามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัและมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

ไดเ้ป็นอยา่งดี        

จากความสําคัญของการรับรู้ในตราสินค้า และประโยชน์ของคุณค่าตรา

สินคา้ในใจผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงการ

รับรู้ในตราสินคา้และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตรา

สินค้าผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพราะทุกวนัน้ีมีคนมากกว่าคร่ึงโลก 

ยึดถือวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีมาแต่โบราณ คือจุดธูปเพื่อสักการะเทพเจ้า เทวดา ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ บรรพบุรุษ ในพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานแต่ง ข้ึน

บา้นใหม่ กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ บนบานศาลกล่าวต่าง ๆ ของศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ

ศาสนา โดยมีความเช่ือวา่ควนัหอมน้ีเป็นเคร่ืองบูชาส่ิงท่ีตนเคารพสักการะจนอาจจะ

เรียกไดว้่าเป็น “สัญลกัษณ์แห่งศรัทธา” เพราะทุกพิธีกรรมเหล่านั้นใช้ธูปทั้งส้ิน มี

ความเก่ียวพนักนัมาตั้งแต่เกิด จนกระทั้งส้ินลมหายใจ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อจุดบูชา

ส่ิงท่ีตนเคารพสักการะ รวมไปถึงการจุดเพื่อผ่อนคลาย โดยใช้กนัทุกวนัในทุกหัว

ระแหงในปริมาณท่ีมากจนไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีปริมาณเท่าไร ซ่ึงธูปท่ีใช้กัน

อย่างมหาศาลน้ี ในทอ้งตลาดมีธูปมากมายหลายตรายี่ห้อท่ีผลิตออกมาเพื่อจาํหน่าย

และแข่งขนักนั   
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย    

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการรับรู้ในตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ กับการรับ รู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพกบัการรับรู้ในตราสินคา้

ของผลิตภณัฑธู์ป ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ในค่าตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการรับรู้ในตราสินคา้ สําหรับผูท่ี้สนใจ

ต่อไป 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, 

รายได้, อาชีพท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC ) ท่ีประกอบดว้ย การโฆษณา, การทาํตลาด

ทางตรง ,การขายโดยบุคคล,การส่งเสริมการขาย,การประชาสัมพนัธ์  มีความสัมพนัธ์

กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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3. ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ธูปประกอบดว้ย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

และด้านความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

  ตัวแปรอสิระ   

         

                              ตัวแปรตาม

                 

4.   

5.  

 

 

 

 

6.  

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ในตราสินค้า

ข อ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ ธู ป

ของผู้บริโภคในเขต

ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 

และปริมณฑล 

 

 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได้ 

- อาชีพ 

 

 

- การโฆษณา (Advertising)  

- การทาํตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 

- การขายโดยบุคคล (Personal selling) 

- การส่งเสริมการขาย  (Sales 

promotion)  

- การประชาสัมพนัธ์  (Public relation) 

 

 
- คุณสมบัตขิองผลติภณัฑ์ 
- ด้านความปลอดภัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ปัจจยัทางด้านเคร่ืองมอืการส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing  

Communication: IMC) 

 

 

ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัด้านคุณภาพ 
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แนวความคิด ทฤษฎ ี 

แนวคิดและทฤษฎี ในการศึกษาการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler, 2003: 404 (อา้งถึงใน มีนา อ่อนบางนอ้ย, 2553:13) นิยามว่า ตรา

สินคา้ หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ คาํขวญัหรือคาํโฆษณา บรรจุภณัฑ ์

เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้หรือบริการ

ของผูข้าย หรือกลุ่มผูข้ายเพื่อทาํใหสิ้นคา้ของตนแตกต่างจากคู่แข่ง   

การรับรู้ คือ การตีความหมายการรับสัมผสั ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิง ใดทีมี

ความหมาย ซ่ึง การตีความหมายนั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถา้

ปราศจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีพียงการรับสัมผสัเท่านั้น 

และการรับรู้เป็นส่ิงเลือก คือ บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าบางอยา่งท่ีสนใจ ไม่ไดรั้บรู้ไป

หมดทุกอยา่ง (โยธิน ศนัสนยทุธ, 2531: 41-45 อา้งถึงใน อภิญาณี พญาพิชยั, 2553:16)  

วิวฒันาการของ IMC  เร่ิมข้ึนในปี ค.ศ 1980 บริษทัจาํนวนมากเร่ิมหนัมาให้

ความสาํคญักบัการส่ือสารดว้ยแง่มุมท่ีกวา้งขวางข้ึนและเห็นความสําคญัในการนาํเอา

เคร่ืองมือสาํหรับการส่งเสริมการตลาดประเภทต่าง ๆ มาทาํงานร่วมกนัอยา่งมีกลยุทธ์ 

ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากการพัฒนาของส่วนต่าง ๆ อย่างมาก เช่นการส่งเสริมการขาย  

การตลาดแบบทางตรง และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเร่ิมมีบทบาทต่อจาการโฆษณาใน

แง่ของการส่ือสารทางการตลาดอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่าง ๆ เร่ิมปรับเปล่ียนไปสู่

กระบวนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ซ่ึงเก่ียวกับการทาํงานร่วมกันของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ เพื่อ

ส่ือสารกบัลูกคา้ขององคก์ร (Belch & Belch ,2551 : 6 อา้งถึงใน พรรทิพา ธงทอง, 

2554:31) 

เสรี วงษ์มณฑา ( 2540:28-29 อา้งถึงใน จิตติมา ศิริมงคล, 2554:15)ให้

ความหมายการส่ือสารทางการตลาด (Integrated Marketing  Communication : IMC ) 

วา่หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีตอ้งใชก้ารจูง

ใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คือ การท่ีมุ่งสร้าง
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พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณา

วิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contracts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ 

และนาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและความเช่ือ ในสินคา้ยี่ห้อใด ยี่ห้อหน่ึง ซ่ึง IMC 

เป็นวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ กระบวนการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็น

เป้าหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีนิยมใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบติั และไดรั้บความสําเร็จประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising), การตลาด

ทางตรง (Direct marketing), การขายโดยบุคคล (Personal selling), การส่งเสริมการ

ขาย (Sales promotion) และการประชาสัมพนัธ์ (Public relation) 

คุณภาพ หมายถึง (อา้งถึงใน ปัญญา สุทธิกูล, 2551:101) คุณสมบติัและ

ลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีแสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถท่ีจะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ตรงตามความตอ้งการท่ีได้ระบุหรือแสดงเป็นนัยไวใ้น

อดีตคุณภาพมกัจะถูกกาํหนดข้ึนจากความตอ้งการของผูผ้ลิต แต่ในปัจจุบนัสภาพการ

แข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน ถา้สินคา้ไม่มีคุณภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือผู ้

ให้บริการ การผลิตสินคา้และบริการก็อาจจะลม้เลิกกิจการไป  ซ่ึงสินคา้บางประเภท

แข่งขนักนัท่ีคุณภาพ ซ่ึงบางประเภทแข่งขนักนัท่ีราคา แต่บางประเภทแข่งขนักนัท่ี

ความแปลกใหม่แตกต่าง ดงันั้น การผลิตหรือใหบ้ริการใด ๆ จะตอ้งมีการศึกษาสภาพ

ตลาดอยา่งรอบครอบ เพื่อทาํการกาํหนดคุณภาพ    

เร่ืองความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ( Product Safety) เป็นประเด็นท่ีสําคญั

มาก ท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญ และยงัเป็นประเด็นปัญหาดา้นจริยธรรมทั้งธุรกิจละผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ปลอดภยัทาํให้ผูผ้ลิตหรือผูข้ายเกิดภาระจากผลิตภณัฑ์ (Product 

Liability) ซ่ึงเป็นสมรรถภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีทาํให้เกิดการทาํลายหรือเป็นอนัตราย

สําหรับผูผ้ลิตท่ีต้องรับผิดชอบ ซ่ึงในประเด็นน้ีเป็นสาเหตุให้ธุรกิจต้องมีการ

รับประกนั (Product Warranty) ข้ึน สินคา้บางชนิดความปลอดภยัเป็นเร่ืองสําคญัมาก 

เช่น รถยนต ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ือง ทาํนํ้ าร้อน เคร่ืองเป่าผม ฯลฯ สินคา้เหล่าน้ีถา้

ออกแบบมาไม่ปลอดภยั หรือให้รายละเอียดวิธีการใช้ไม่เพียงพอจะมีผลต่อช่ือเสียง

ของบริษทัผูผ้ลิต จึงตอ้งให้ความสําคญัต่อการออกแบบและ การทดสอบความ

ปลอดภยัก่อนนาํออกจาํหน่าย 
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ธูป (Incense) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีจุดติดไฟแลว้มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ

จากวตัถุดิบท่ีใชท้าํหรือจากสารปรุงแต่งกล่ิน ทาํเป็นลกัษณะต่าง ๆเช่น กา้น ขด แท่ง 

รูปกรวย (มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ธูป มอก.2345-2550, ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ, 2550)   

ระเบียบวธีิวจัิย 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี คื อ ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือและใช้ธูป แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน  จึงใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่างท่ีตอ้งการสํารวจโดยท่ีไม่ทราบ

ขนาดของประชากร โดยใช้หลกัเกณฑ์การคาํนวณของ Cooper, D.R. and Emory 

C.W. ขนาดของตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 384 คน แต่เพื่อความเพียงพอของขอ้มูลจึงเก็บ

จากกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ

วิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคาํถามปลายปิดแบบ

กาํหนดคาํถามเพื่อใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว  

สถิติท่ีใชท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

สถิติเชิงพรรณาเป็นการวเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) สถิติแบบร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum)   

สถิติเชิงอนุมาน  เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของตวัแปรต่างๆ โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ t-Test ค่าสถิติ F-

Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

    พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 268 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.0 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ในดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ดา้นรายได้
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พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.3 นอกจากน้ียงัพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ปัจจัยด้านเค ร่ืองมือการ ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC)   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านเคร่ืองมือการส่ือสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในดา้น

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านการโฆษณา    โดยเห็นว่าการมีโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆเช่น

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 5.65 

รองลงมาคือ การมีโฆษณาผ่านทางส่ือ โทรทศัน์ มีค่าเฉล่ีย 5.64 และการมีป้าย

โฆษณาตามท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 5.51 ตามลาํดบั 

   ปัจจัยด้านการทําตลาดทางตรง  โดยเห็นว่าการออกบูธแสดงสินคา้ตามงาน

ต่าง ๆเช่น OTOP มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.30 

รองลงมาคือมีการขายทาง Website มีค่าเฉล่ีย 6.01 และมีการขายทางแคดตาล็อก มี

ค่าเฉล่ีย 5.52 ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านการขายโดยบุคคล โดยเห็นว่าพนักงานขายต้องมีความรู้ในตวั

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.55 รองลงมาคือ เห็นว่า

พนักงานขายตอ้งแต่งเคร่ืองแบบระบุช่ือบริษทัชัดเจนและสะอาดสะอา้นมีค่าเฉล่ีย 

7.19 และเห็นว่าพนักงานขายมีการเสนอขายสินคา้ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี

ค่าเฉล่ีย 7.06 ตามลาํดบั 
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  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  โดยเห็นว่ามีการแจกสินคา้เพื่อทดลองใช้มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.79 รองลงมาคือ มีการลด

ราคาขายตํ่ากวา่ราคาขายปกติตามเทศกาลต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 7.47 และมีการส่งเสริมการ

ขายโดยใหส่้วนลดและของแถม มีค่าเฉล่ีย 7.35 ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  โดยเห็นว่าการสนับสนุนในเทศกาลทาง

ศาสนาเช่น อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผา้ป่าสามคัคี มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ใน

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาก

ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.63 รองลงมาคือ มีการจา้งแรงงานในชุมชนเพื่อสร้างรายไดใ้ห้

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 7.42 และ การสนบัสนุนโครงการเพื่อการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส มี

ค่าเฉล่ีย 7.41 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูปประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และด้าน

ความปลอดภัย 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์

ธูป ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

  ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ธูป โดยเห็นวา่เน้ือธูปตอ้งจุดติดไฟไดง่้าย

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 8.75 รองลงมาคือ กา้นธูป

ตอ้งไม่อ่อนจนปักไม่ได ้มีค่าเฉล่ีย 8.70 และ เน้ือธูปตอ้งไม่มีฝุ่ นธูปฟุ้งกระจาย มาก

จนเกินไป มีค่าเฉล่ีย 8.66 ตามลาํดบั 

  ปัจจัยด้านความปลอดภัย โดยเห็นว่า ธูปตอ้งไม่มีสารพิษในปริมาณท่ีอาจ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย  8.97 

รองลงมาคือ คุณสมบติัของธูปทั้งหมดไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ีย 
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8.95 และ ไฟท่ีกา้นธูปตอ้งดบัไดเ้องเม่ือเน้ือธูปเผาไหมห้มดแลว้ มีค่าเฉล่ีย 8.87 

ตามลาํดบั   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเป็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน

การรับรู้ในตราสินค้าของผลติภัณฑ์ธูป 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีความพึงพอใจในตราสินคา้

ของผลิตภณัฑ์ ธูปตามท่ีไดรั้บรู้มา มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 7.41 รองลงมาคือ รับรู้วา่

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ ธูปท่ีเลือกใชน้ั้นมีคุณสมบติัครบตามท่ีตอ้งการทุกประการ 

มีค่าเฉล่ีย 7.17 และ เช่ือวา่การรับรู้ในคุณค่าตราสินคา้ท่ีเลือกนั้นถูกตอ้งท่ีสุดแลว้ มี

ค่าเฉล่ีย 7.16 ตามลาํดบั 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 0.219 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.752 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.042 ยอมรับ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.000  ยอมรับ 

   รายได ้ F-Test 0.244 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.343 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านเคร่ืองมอืการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

    ดา้นการโฆษณา MRA 0.175 ปฏิเสธ 

    ดา้นการทาํตลาดทางตรง MRA 0.000 ยอมรับ 

    ดา้นการขายโดยบุคคล MRA 0.537 ปฏิเสธ 

    ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.101 ปฏิเสธ 

    ดา้นการประชาสมัพนัธ์ MRA 0.608 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ธูป 

    ดา้นคุณสมบติั MRA 0.004 ยอมรับ  

    ดา้นความปลอดภยั                            MRA 0.014 ยอมรับ 
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อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 

บาท เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเคร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาด แบบบูรณาการ ( IMC ) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของ

ผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกับ การมีโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การ

ออกบูธแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆเช่น OTOP  โดยพนกังานขายตอ้งมีความรู้ในตวั

สินคา้ มีการแจกสินคา้เพื่อทดลองใช ้และมีการสนบัสนุนในเทศกาลทางศาสนาเช่น 

อุปสมบทหมู่ ,ทอดกฐิน,ทอดผา้ป่าสามคัคี สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน

คุณภาพของผลิตภณัฑธู์ป ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดใ้ห้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั 

เน้ือธูปตอ้งจุดติดไฟไดง่้าย และ ธูปตอ้งไม่มีสารพิษในปริมาณท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ  และความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ในภาพรวม

พึงพอใจในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์ธูปตามท่ีไดรั้บรู้มา ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได ้

และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการรับรู้ ของ รัจรี นพเกตุ (2540: 1-3) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้

คือ ขบวนการประมวลและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆตวัเราโดยผ่านอวยัวะรับ

ความรู้สึก การรับรู้จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีพลงัมากระตุน้อวยัวะรับความรู้สึก และเกิด

การแปลความหมายเป็นการรับรู้เกิดข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพรัตน์ 

ไพบูลย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองปรุง

รสนํ้าปลา พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาชีพ รายได ้ไม่มีความแตกต่างกนั 

ต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองปรุงรสนํ้าปลาของผูบ้ริโภค   

ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสถานภาพ และระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ใน

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มาลินี มาลีคลา้ย (2554) 
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ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาด ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ ตรา

สินคา้อิชิตนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ สถานภาพและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้โดยรวม ดา้นของบริษทัโดยรวม  ดา้นคุณค่า

ตราสินค้าโดยรวม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม แตกต่างกัน และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ เสรี วงษม์ณฑา  (2547) กล่าววา่ระดบัการศึกษาถึอวา่เป็น

ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยจากผลการศึกษา

พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้นั้น อธิบายไดต้ามกระบวนการรับรู้ ในความตั้งใจท่ี

จะรับข่าวสาร (Attention) (ชุษณะ เตชคณา 2553,หนา้ 4) ผูบ้ริโภคจะเลือกสนใจใน

ส่ิงนั้นหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตอ้งการใหรั้บรู้นั้น สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต

กบักลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และการรับรู้จากส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการหรือ

ความสนใจของบุคคล (Selective perception) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2550) 

 ปัจจัยด้านการโฆษณา จากการศึกษาพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้กล่าวคือ  ปัจจยัด้านการโฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ในตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพรัตน์ ไพบูลย ์(2552) ได้

ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองปรุงรสนํ้ าปลา พบวา่ ส่ือ

โฆษณาท่ีพบเห็นแตกต่างกันนั้ นไม่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์

ประเภทเคร่ืองปรุงรสนํ้าปลาของผูบ้ริโภค 

  ปัจจยัดา้นการขายโดยบุคคล จากการศึกษาพบวา่  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้กล่าวคือ  ปัจจยัด้านการขายโดยบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ใน

ตราสินค้าของผลิตภณัฑ์ธูป ซ่ึงอาจเป็นเพราะผลิตภณัฑ์ธูปมีลกัษณะสินคา้ท่ีใช้

โดยทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Knowledge) เพราะธูป

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีความสลับซับซ้อนซ่ึงสามารถส่ือสารผ่านส่ือมวลชน (Mass 

media) ได ้ต่างจาก ผลิตภณัฑท่ี์มีความซบัซอ้นมีความจาํเป็นจะตอ้งอาศยัการขายโดย

บุคคลท่ีมีความรูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองทาํนํ้ าแข็ง เคร่ืองจกัร 

รถยนต ์เคร่ืองยนต ์สินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพราะไม่สามารถใชส่ื้อโฆษณาอธิบายท่ี

ชดัเจนได ้ 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย จากการศึกษาพบวา่  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ธูป 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จิตติมา ศิริมงคล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้น

ผลิตภณัฑ์และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสิ นใจใช้บ ริกา รคลิ นิก ผิวหนังและค วาม งาม ของผู ้บ ริโภคเพ ศหญิงใ น

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการโฆษณา 

ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิง

ในกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ 

ไม่มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูป ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ  จิตติมา  ศิริมงคล ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์และการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการ

คลินิกผิวหนังและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย และ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิก

ผวิหนงัและความงามของผูบ้ริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครยกเวน้ปัจจยัดา้นการ

ทาํตลาดทางตรงจากการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ  

ปัจจยัดา้นการทาํตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์

ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ธิติพฒัน์ เอ่ียมนิรันดร์ (2548) กล่าววา่ เคร่ืองมือ

การส่ือสารการตลาด หมายถึง ส่ิงท่ีใชใ้นการส่ือความหมายภายใตแ้นวคิดเดียวกนั 

ดว้ยกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือบริการของผูบ้ริโภค 

จากการตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เป็นการตลาดท่ีส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้ต่าง 

ๆ กบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงโดยวิธีการ

ต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิด

การตอบสนองในทนัทีทนัใด การตลาดทางตรงเป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ี
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กาํลงัได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากวิถีการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไปประกอบกบัการพฒันาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความรับรู้และสนใจสั่งสินคา้ผา่นช่องทางการตลาดทางตรงมากข้ึน การตลาดทางตรง

มีการใช้หลกัการส่ือสารการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกับ

ลูกคา้เดิมและทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ า 

ปัจจยัด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ธูป ประกอบด้วย คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

และด้านความปลอดภยั จากการศึกษาพบว่า ทั้งสองด้าน เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้กล่าวคือ มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติ สิริพลัลภ (2542) กล่าวว่า คุณภาพสินคา้ 

(Product Quality) ในการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้นตอ้งประกอบไปด้วย ปัจจยัต่าง ๆ 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินคา้มีคุณภาพไดแ้ก่ การทาํงานของสินคา้ (Performance),          

ความปลอดภยั (Safety), รูปลกัษณ์(Feature)ดี ,น่าเช่ือถือ(Reliability) ,ความคงทน 

(Durability) ดงันั้น ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตจึงตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ให้

ดีข้ึนและตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน โดยปัจจยัในดา้น

คุณภาพผลิตภัณฑ์ควรมุ่ ง เน้นการพัฒนาธูปให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรมธูป เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค และควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิต

ภาพการผลิต (Productivity) เพื่อให้มีตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้โดยมีการตั้งราคาท่ี

เหมาะสมท่ีผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได้ นอกจากน้ีควรมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า

จะตอ้งให้ความสําคญักบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของสินคา้ ทุกเคร่ืองมือท่ีเป็นจุดการรับรู้ใน

ตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคอย่างสอดคลอ้ง เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างความคุน้เคย จน

เกิดความชอบ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา จนเกิดเป็นประสบการณ์หรือการรับรู้

ในตราสินคา้และคุณค่าตราสินคา้ไดใ้นท่ีสุด  เพื่อให้สามารถขยายตลาดให้กวา้งข้ึน

ทั้งในและต่างประทศ รวมทั้งการจดัโปรแกรมการส่งเสริมการขาย และเพิ่มช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้  

1. สําหรับผูป้ระกอบการผลิตธูปนั้น ถา้ตอ้งการให้สินคา้ของตนเองนั้นขายดี 

ควรท่ีจะมีการเน้นหนักในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีให้ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมเน่ืองจากเป็นปัจจยัด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ทั้ งในด้านคุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑธู์ป และดา้นความปลอดภยั คือเน้ือธูปตอ้งจุดติดไฟไดง่้าย และ ธูปตอ้งไม่มี

สารพิษในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีผู ้บริโภคจะคํานึงถึงและให้

ความสาํคญัมากท่ีสุด 

2. สาํหรับการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ผลิภณัฑ์ธูปนั้นผูป้ระกอบการควรจะ

เน้นหนักในเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication: IMC) โดยเนน้ดา้นของการทาํตลาดทางตรง โดยเฉพาะการออกบูธ

แสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆเช่น OTOP ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ในตราสินคา้

ผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะปัจจยัดา้นการส่ือสารทาง

การตลาด แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ซ่ึงสําหรับผู ้

ท่ีจะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของ ตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 7 P’s เพื่อให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีมีความหลากหลายและชดัเจนยิง่ข้ึนเป็นการต่อยอดการศึกษาในคร้ังน้ี 

  2. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑลซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมในส่วนของผู ้บริโภคท่ีอยู่ในภูมิภาค ดังนั้ น

การศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคดว้ย เพื่อท่ีจะ

ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกนัมากข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

หลากหลายกลุ่มมากข้ึนและสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้คลอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งมากข้ึนดว้ย 
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