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55602365 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคญั : การแนะนําบอกตอ ความจงรักภักดี ความรับผิดชอบตอสังคม การสื่อสารกลยุทธทาง

การตลาด 
  ศุภศิริ ศรีตระกูล : อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความ
พึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นที่สยามสแควร
และสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ. 
147 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ความพึงพอใจของผูบริโภคในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของอิชิ ตัน ความ
จงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 2) อิทธิพลของภาพลักษณองคกรใน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน  3) 
ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดที่มีตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
4) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดท่ีมีตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน 5) ศึกษาอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาที่มีตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิ
ชิตัน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่มีประสบการณในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นที่สยามสแควรและ
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะหความถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูภาพลักษณ
องคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันและความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันและการแนะนําและบอก
ตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ภาพลักษณองคกร
ในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 2) ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีในตราสินคาอิชิตัน 3) ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 4) ความจงรักภักดีในตรา
สินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะทําให
ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมในดานความรับผิดชอบตอสังคมและการสื่อสารกลยุทธ
ทางการตลาด เพื่อที่จะสามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงทางการตลาดที่ครอบครองอยูได 
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 This research aims to study 1) the perception of CSR image, satisfaction in 
marketing strategy communication, brand loyalty and word of mouth communication 2) the 
influence of perceived CSR image on satisfaction in marketing strategy communication 3) the 
influence of satisfaction in marketing strategy communication on brand loyalty and word of 
mouth communication 4) the influence of brand loyalty on word of mouth communication. The 
research tool is a questionnaire to use with the sample consists of 384 instant Ichitan green 
tea consumers in Siam Square and Siam Paragon, Bangkok. The Statistics uses for data 
analysis are percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and hypothesis 
testing in simple and multiple regression analysis. The research results found that 1) The 
attitude toward the perception of CSR image and satisfaction in marketing strategy 
communication was high. 2) The attitude toward brand loyalty and word of mouth 
communication was medium. For hypothesis testing, 1) the perception of CSR image has a 
positive influence on satisfaction in marketing strategy communication. 2) Satisfaction in 
marketing strategy communication has a positive influence on brand loyalty. 3) Satisfaction in 
marketing strategy communication has a positive influence on word of mouth communication 
and 4) brand loyalty has a positive influence on word of mouth communication. These results 
will make entrepreneur aware of CSR activities and marketing strategy communication in 
order to maintain or increase market share. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันผูคนสวนใหญตางหันมาใหความสําคัญในการเอาใจใสดูแลสุขภาพกันมากข้ึน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการเยียวยารักษาและเกิดคาใชจายตามมาจํานวนมาก ดัง
จะเห็นไดจากการเติบโตของธุรกิจสปา อาหาร อาหารเสริม และเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ เปนตน ซึ่งชา
เขียวพรอมดื่มก็เปนเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางสูงในฐานะ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากในใบชาเขียวมีสารสําคัญกลุมโพลีฟนอล (Polyphenols) ที่ชื่อวา เค
ทิชิน (Catechins) ทําหนาที่จับกับสารอนุมูลอิสระและขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นใน
รางกาย ชาเขียวจึงชวยตานโรคภัยไดมากมาย เชน ชวยลดระดับ LDL และคลอเลสเตอรอลในหลอด
เลือดซึ่งทําใหลดความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูง ชวยในการขับสารพิษและสารอนุมูลอิสระ ยับยั้ง
การสรางไนโตรซามีนซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง ชาเขียวไดรับกระแสความนิยมการบริโภคในประเทศไทย
โดยมีการผลักดันจากการแผขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุนผานสื่อกลางตางๆ เชน อาหาร 
เทคโนโลยี การตูน แฟชั่น ทําใหการขยายวงกวางของการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวเปนไปอยางรวดเร็ว 
ดังเห็นไดจากขอมูลภาพรวมตลาดชาเขียวพรอมดื่มที่มีแนวโนมสูงขี้น ตั้งแตป 2551-2555 โดยป 
2551 มีมูลคา 4.54 พันลานบาท ป 2555 มีมูลคา 13 พันลานบาท และคาดวาในป 2556 จะมีมูลคา
ตลาดราว 15.5 พันลานบาท (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปที่ 33 ฉบับที่ 2840, 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556; Positioning Magazine, 20 กุมภาพันธ 2556) 

จากแนวโนมของสถานการณการแขงขันในธุรกิจชาเขียวพรอมดื่มที่มีมากขึ้น ทําให
ผูประกอบการตองพัฒนาวิธีการในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตนเอง โดยมุงเปา
ไปที่ความพึงพอใจของลูกคา เนื่องจากการแขงขันที่ตัวสินคานั้นเร่ิมอ่ิมตัว เพราะแตละธุรกิจสามารถ
จัดหาเทคโนโลยีการผลิตไดทัดเทียมกัน คุณลักษณะของตัวสินคาที่ใชในการแขงขันแตเดิมจึง
กลายเปนสิ่งจําเปน แตไมเพียงพออีกตอไปเพราะการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคใน
ปจจุบันมีการคํานึงถึงความนาเชื่อถือของตัวองคกร นอกเหนือจากคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ และ
ความพึงพอใจของตนเอง 

กลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social responsibility: CSR) เปนอีกกล
ยุทธหนึ่งที่ไดรับการยอมรับจากองคกรที่พยายามยกระดับหรือหลีกหนีการแขงขันที่ตัวสินคา การทํา 
CSR จะสงผลถึงผูเกี่ยวของหลายดาน เชน ประโยชนตอผูถือหุนในแงมูลคาหุนที่สูงขึ้น ประโยชนตอ 
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พนักงานทําใหเกิดความสุขและความภูมิใจในการทํางานรวมกับองคกร ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิด
ประโยชนตอตัวธุรกิจเองในการเปนที่ยอมรับในสังคม เกิดชื่อเสียงภาพลักษณวาเปนองคกรที่หวงใย
สังคม สงผลใหลูกคาเกิดความตระหนักรับรูในดานดีกับองคกร นําไปสูความตั้งใจซ้ือหรือสนับสนุน ซึ่ง
ชวยเพ่ิมโอกาสการขายสินคาไดเพ่ิมมากข้ึน สามารถสรางรายไดและเพ่ิมสวนแบงการตลาดใหแก
ธุรกิจไดมากข้ึนดวย  

นอกจากน้ีการทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดก็เปนสิ่ง
สําคัญไมแพกัน เพราะเม่ือผูบริโภคมีการรับรูที่ดใีนลักษณะเฉพาะของตราสินคา คุณคาแหงผลิตภัณฑ 
และการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑแลวจะทําใหผูบริโภคจดจําในตราสินคา เกิดความประทับใจ 
ความพึงพอใจและเกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริโภคกับผลิตภัณฑดวยซ่ึงจะนําไปสูการซื้อผลิตภัณฑตามมา 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณองคกรใน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชา
เขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากร
ในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอนสวนใหญจะเปนวัยรุนที่มีกําลังซื้อ และอยากรูอยากลองใน
ผลิตภัณฑใหมๆท่ีออกสูตลาด โดยผูวิจัยหวังวาการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือผูที่
มีความสนใจใหสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรและการสื่อสารกลยุทธการตลาดเพ่ือพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภค อีกทั้ง
เปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเพ่ือสรางและสงเสริมภาพลักษณที่ดีของทั้งองคกรและ
ผลิตภัณฑ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของอิชิตัน 
 3. เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
 4. เพ่ือศึกษาการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันท่ีมีตอ
ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 
 6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันท่ีมีตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
 7. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคที่มี
ตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
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 8. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันที่มีตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพล
ทางบวกตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคอิชิตัน 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
 สมมติฐานที่ 4 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอก
ตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคท่ีมีประสบการณในการดื่ม
ชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นที่สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากไม
ทราบขนาดของประชากรที่แนนอน และไมทราบคาสัดสวนของประชากรแตทราบวามีประชากรใน
พ้ืนที่จํานวนมาก จึงกําหนดขนาด (n) เทากับ 384 คน โดยใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1977, 
อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดใหชวงความเชื่อมั่นเปน 95% และคาความคาดเคล่ือนที่
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ยอมใหเกิดข้ึนได 5% แลวไดทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) 
คือ เลือกสุมเฉพาะผูที่มีประสบการณในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและ
สยามพารากอน โดยมีการแบงประชากรที่ใชในการวิจัย 2 สวนเทากัน คือ  
 สวนที่ 1 พื้นที่สยามสแควร จํานวน 192 คน 
 สวนที่ 2 พ้ืนที่สยามพารากอน จํานวน 192 คน 

 พื้นที่ที่ใชในการวิจัย 
พ้ืนที่ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพื้นที่ท่ีมีจํานวนประชากรเดินทางเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก และสวน
ใหญอยูในชวงวัยเรียนวัยทํางาน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีกําลังซื้อสินคา มีพฤติกรรมชอบทดลอง
ผลิตภัณฑใหม และพรอมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตามคนรอบขางเสมอ 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 – เดือนเมษายน พ.ศ. 

2557 รวมระยะเวลา 8 เดือน โดยทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางในเดือน
พฤศจิกายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
กลุมที่ 1 การทดสอบอิทธิพลของภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิ

ตันท่ีมตีอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด ในดานการ
สรางการรับรูในตราสินคา การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ และความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 
 กลุมที่ 2 การทดสอบอิทธิพลของความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตันท่ีมตีอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันและการแนะนําบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด ในดานการ
สรางการรับรูในตราสินคา การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ และความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 

ตัวแปรตาม ไดแก ความจงรักภักดีตอตราสินคาและการแนะนําบอกตอผลิตภัณฑ 
 กลุมที่ 3 การทดสอบอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีตอการแนะนําและ
บอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ความจงรักภักดีตอตราสินคา 
ตัวแปรตาม ไดแก การแนะนําและบอกตอ 
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. สงเสริมใหผูประกอบการเกิดความเขาใจและใหความสําคัญกับกิจกรรมในดานความ

รับผิดชอบตอสังคม 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด

ในธุรกิจเคร่ืองดื่มชาเขียวใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในสภาวะการณทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรักษากลุมผูบริโภคที่มีศักยภาพในการซื้อสินคาใหมีการซ้ือสินคาอยางสม่ําเสมอ
ตอเน่ืองและสามารถรักษาหรือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดที่ไดครอบครองอยู 

3. ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑขาเขียวพรอมดื่มอิชิตันใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคเปนหลัก 

4. สงเสริมและกระตุนใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธ
ระหวางผลิตภัณฑชาเขียวพรอมด่ืมอิชิตันกับผูบริโภค ซึ่งจะนําไปสูความจงรักภักดีท่ีมีตอตราสินคา 

5. ทําใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการที่ผูบริโภคแนะนําและบอก
ผลิตภัณฑใหแกผูอื่น ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถชวยลดตนทุนในการนําเสนอผลิตภัณฑได 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของ

ผูบริโภคที่สัมผัสไดจากการมองเห็นหรือเปนความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอองคกร และยังแสดงถึงทัศนคติ
ของผูบริโภคตอความคาดหวังที่ตองการเห็นเจาของผลิตภัณฑแสดงออกถึงการมีสวนรวมในดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะสงผลตอความรูสึกและพฤตกิรรมของผูบริโภคท้ังในดานบวกหรือดานลบ 
 2. ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด หมายถงึ มุมมองทัศนคติของผูบริโภค
ที่เกิดขึ้นจากความประทับใจ เชื่อมั่น และไววางใจในผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน จากการไดรับ
ขอมูลที่เจาของผลิตภัณฑไดสื่อสารออกมายังผูบริโภคดวยวิธีการตางๆ ผานชองทางการตลาดในหลาย
รูปแบบ ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑตามมา และเปนการตอกยํ้าใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ 

2.1 การสรางการรับรูในตราสินคา หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่เกิดขึ้นจากการ
รับรูลักษณะเฉพาะของตราสินคาชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน โดยเจาของผลิตภัณฑไดถายทอดออกมา
เพ่ือใหเกิดการส่ือสารและจดจําในตราสินคา ซึ่งผูบริโภคสามารถนึกถึงผลิตภัณฑไดทันทีเมื่อพบเห็น
หรือไดยินขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑเพียงบางสวน 
  2.2 การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ หมายถึง ทัศนคติในดานบวกของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในดานตางๆ ทั้งจากลักษณะของบรรจุภัณฑหรือคุณสมบัติ
เฉพาะท่ีมีอยูในเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจ ความพึงพอใจ และมีความรูสึกท่ีดีตอผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการบริโภค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.3 ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด หมายถึง ความสามารถของผูบริโภคใน
การทําความเขาใจและตีความขอมูลที่เจาของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันสื่อสารผานชองทาง
การตลาดไดอยางถูกตอง ทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือตอผลิตภัณฑ เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมที่
มีการจัดข้ึน และเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบริโภคกับผลิตภัณฑ หรือผูบริโภคกับ
เจาของผลิตภัณฑดวย 

3. ความจงรักภักดีตอสินคา หมายถึง ทัศนคติในดานบวกของผูบริโภคที่มีตอสินคา ซึ่ง
สามารถตอบสนองหรือสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่ตั้งไว ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึก
เชื่อมั่นผูกพัน ไววางใจตอผลิตภัณฑ และสงผลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อของผูบริโภค ซึ่งเปนการ
นําไปสูความสัมพันธระหวางผูบริโภคและผลิตภัณฑในระยะยาว 

4. การแนะนําและบอกตอ หมายถึง การท่ีผูบริโภคมีทัศนคติหรือความรูสึกที่ดีตอผลิตภัณฑ
และตองการถายทอดส่ิงที่ตนเองไดรับรูทั้งจากประสบการณทางตรงหรือทางออมใหกับบุคคลอ่ืน
ทราบ เพ่ือใหผูที่ไดรับฟงเกิดความรูสึกเชนเดียวกันกับตนเอง และนําไปสูการซื้อผลิตภัณฑตามมา 

7. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึง
พอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและ
ยามพารากอน กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ภาพลักษณองคกร
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม

ความจงรักภักดีตอตราสินคา

การแนะนําและบอกตอ

ความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาด

- การสรางการรับรูในตราสินคา
- การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ

- ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดอิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจ
ในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นท่ีสยามสแควรและสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร 
 

H1 H4 
H3.1,H3.2,H3.3 

H2.1,H2.2,H2.3 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึง
พอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและ
สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร” ไดนําแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงวรรณกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับ
การศึกษามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด 

2.1 การสรางการรับรูในตราสินคา 
2.2 การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 
2.3 ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคา 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแนะนําบอกตอ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

7
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1. แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ 
บัวรสตีน (Boorstin, 1973, อางถึงใน จุไรลักษณ จันทสีหราช, 2553: 11) ไดใหความหมาย

ไววา ภาพลักษณเปนภาพที่มนุษยสรางขึ้นดวยเหตุการณเทียม (Pseudo-Events) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูก
สรางขึ้นมาเพ่ือจําลองเหตุการณที่ไมไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เปนการสรางจากองคประกอบตางๆ ที่
มองเห็นไดชัดเจน เขาใจไดงาย และสามารถเขาใจไดหลายความหมาย และมีความนาเชื่อถือดวย 
ภาพลักษณตามแนวคิดของบัวรสตีนอาจกลาวไดเปน 6 ลักษณะดังนี้ 

1. ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกจําลองข้ึนมา (An Image is Simulate) ไมไดเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ แตเกิดจากการวางแผนท่ีประกอบกันขึ้น เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคบางอยางที่กําหนดไว  

2. ภาพลักษณเปนสิ่งที่เชื่อถือได (An Image is Believable) แมวาภาพลักษณจะเปนภาพท่ี
ถูกสรางข้ึนมา แตตองอยูบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือในภาพลักษณที่สรางขึ้นมานั้น 

3. ภาพลักษณเปนสิ่งที่อยูนิ่ง (An Image is Passive) ภาพลักษณตองไมขัดแยงกับความเปน
จริง ถึงแมวาภาพลักษณจะไมใชความจริง แตภาพลักษณจะตองถูกนําเสนออยางสอดคลองกับความ
จริง 

4. ภาพลักษณเปนส่ิงที่เห็นไดชัดเจน (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลักษณถูก
สรางข้ึนเปนรูปธรรมดวยการสรางสรรคจากนามธรรม ซึ่งเรียกไดวาเปนการสรางจินตนาการรูปธรรม
เพ่ือใหตอบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรูสึกทางอารมณ 

5. ภาพลักษณเปนส่ิงที่ถูกทําใหดูงาย (An Image is Simplified) ภาพลักษณจะตองชัดเจน 
งายตอการเขาใจ และจดจํา มีความแตกตาง แตสื่อความหมายไดครบถวนตรงตามความตองการ 

6. ภาพลักษณมีความหมายหลายมุมมอง (An Image is Ambiguous) ภาพลักษณใน
บางครั้งอาจเปนสิ่งที่ดูเหมือนกํากวม มีลักษณะท่ีก่ํากึ่งระหวางความคาดหวังกับความเปนจริงมา
บรรจบกัน 

เจฟคินส (Jefkins, 1993: 21-22) ไดใหความหมายของภาพลักษณของบริษัทหรือ
ภาพลักษณขององคการธุรกิจ (Corporate Image) วาหมายถึง ภาพขององคการใดองคการหน่ึงซึ่ง
หมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคการท่ีประชาชนรูจัก เขาใจและไดมีประสบการณ ในการสราง
ภาพลักษณขององคการน้ันสวนหนึ่งกระทําไดโดยอาศัยการนําเสนออัตลักษณขององคการ 
(Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ ฯลฯ  

เสรี วงษมณฑา (2542: 13) ไดกลาวไววา “ภาพลักษณ” หมายถึง ขอเท็จจริง (Objective 

facts) บวกกับการประเมินสวนตัว (Personal Judgment) แลวกลายเปนภาพท่ีฝงใจอยูในความรูสึก
นึกคิดของบุคคลอยูนานแสนนาน ยากที่จะเปล่ียนแปลง ซึ่งอาจแตกตางไปจากสภาพความจริงก็ได 
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เพราะวาภาพลักษณนั้นไมใชเรื่องของขอเท็จจริง (Reality) แตเพียงอยางเดียว แตเปนเร่ืองราวของ
การรับรู (Perception) ที่มนุษยเอาความรูสึกสวนตัวเขาไปปะปนอยูในขอเท็จจริงดวย 

เสรี วงษมณฑา (2542: 84-86) ไดกลาวไววา กิจการของหนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคล
จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคลอ่ืน ซึ่งความ
รวมมือจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ภาพลักษณของหนวยงาน องคกร หรือบุคคลน้ันๆดีพอที่จะทําใหผูอ่ืนให
ความรวมมือ ดังนั้นภาพลักษณจึงมีความสําคัญซึ่งมีผลอยางมากตอความสําเร็จ  

คอตเลอร (Kotler, 2000: 553) ไดอธิบายถึงคําวา ภาพลักษณ วาเปนองครวมของความเชื่อ 
ความคิดและความประทับใจท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆท่ีคนเรามีตอสิ่ง
นั้นจะมีความเก่ียวพันอยางสูงกับภาพลักษณของสิ่งนั้นๆ 

นภดล อินนา (2548: 56) กลาวถึงความสําคัญของภาพลักษณใน 2 ประเด็นดังนี้ 
1. ในดานจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือที่กําหนดทิศทาง

พฤติกรรมของปจเจกชนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่อยูรอบตัวบุคคลน้ัน เชน ภาพลักษณตอเจาหนาที่บรรณ
รักษ หลายคนจะนึกถึงภาพผูหญิงสูงอายุสวมแวนตาหนาตาไมยิ้มแยม ที่เปนเชนนั้นเพราะภาพลักษณ
ของบรรณรักษที่ฝงใจอยู เหลานี้เปนสิ่งที่กําหนดทิศทางใหบุคคลคิดหรือกระทําพฤติกรรม ถาบุคคล
นั้นมีภาพลักษณเชิงบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยูรอบตัว จะมีแนวโนมที่แสดงพฤติกรรมเชิงบวกออกมา 
แตถาบุคคลนั้นมีภาพลักษณตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่อยูรอบตัวจะมีแนวโนมที่แสดงพฤติกรรมเชิงเชิงลบ
ออกมาเชนกัน ภาพลักษณเปนส่ิงที่คอนขางจะถาวรหากไมมีขอมูลที่เดนชัดรุนแรงเขาไปมีผลกระทบ
ตอภาพลักษณ ภาพลักษณก็ไมเปลี่ยนแปลงเพราะภาพลักษณจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก และสิ่ง
สําคัญคือภาพลักษณนั้นกอใหเกิดอคติ (Bias) คือ อะไรก็ตามที่มองวาดีจะทําอะไรก็ดีไปหมด อะไรก็
ตามท่ีมองวาไมดีตอใหทําดีอยางไรก็ถูกมองวาไมดี สวนคนที่มองคนอ่ืนวาดีแลวเขาไมทําดีก็ยังแกตัว
ให 

2. ในดานธุรกิจ (Commercial) ภาพลักษณในดานนี้ถือวาเปนคุณคาเพ่ิม (Value added) 

ที่มีใหกับสินคาและบริษัท ซึ่งถือวาเปนผลประโยชนเชิงจิตวิทยาที่มีอยูในตัวสินคา เปนตัวที่ทําใหตัว
สินคาหลายชนิดตั้งราคาไดสูงกวาคุณคาทางกายภาพและนับวันยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ ยิ่ง
สินคาหลายๆยี่หอมีความทัดเทียมกันทางกายภาพมากขึ้นเทาใด ภาพลักษณก็ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน
เทานั้น เชน น้ํามันเบนซินไมคอยมีความแตกตางกันทางกายภาพ ภาพลักษณของบริษัทที่ขายน้ํามัน
เบนซินจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีผูบริโภคใชตัดสินใจ เสื้อผาโดยเฉพาะเสื้อเชิ๊ตไมมีความแตกตางกันมากนัก
ทางดานกายภาพไมวาจะเปนย่ีหอใด แตมีราคาตางกันไดดวยภาพลักษณของตราย่ีหอ (Brand 

Image) หรือโลโก (Logo) ซึ่งมีผลตอความรูสึกทางดานจิตใจของผูสวมใสตางกันอยางชัดเจน 

พงษเทพ วรกิจโพคาทร (2537, อางถึงใน พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2537: 124-125) ได
จําแนกประเภทของภาพลักษณไวดังนี้ 
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 1. ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงในปจจุบัน ซึ่ง
อาจเปนภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได จะเปนภาพลักษณที่เกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็
ตาม หนาที่ของผูบริหารจะตองหาภาพลักษณในปจจุบันใหได เมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีจะได
ปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น หรือพบภาพลักษณที่ผิดเพ้ียนไปจากสิ่งที่ตองการ ก็จะไดนําไปพิจารณาตัดสินใจ
ตอไปได 
 2. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่ผูบริหารหรือพนักงานมีความ
ตองการท่ีจะใหองคกรของตนเปนเชนนั้น เชน เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนองคกรที่มี
ความเจริญรุงเรือง เปนองคกรที่มีความยุติธรรมแกพนักงาน เปนตน การกําหนดความปรารถนา
เปรียบเสมือนการกําหนดเปาประสงคของงานที่ตองทําเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคนั้นๆ 

 3. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได (Optimum Image) เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการตระหนัก
ในความเปนจริงและมีความเขาใจ การรับรูของผูรับสาร อุปสรรคของการใชสื่อมวลชนและส่ือที่เรา
ควบคุมได สภาพแวดลอมที่ยากจะควบคุมและอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคตอการสรางภาพลักษณที่พึง
ปรารถนาได ดังนั้นภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณที่ผูเกี่บวของรูจักประมาณตน และตัวแปรอ่ืนๆ
ที่เก่ียวของจนไมทําใหการกําหนดภาพลักษณท่ีพึงปรารถนามีความสูงสงมากเกินความเปนจริง 
 4. ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปนภาพลักษณที่
เกิดข้ึนโดยไมตรงกับความเปนจริง อาจเปนเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (ขาวลือ อุบัติเหตุ 
ฯลฯ) หรือกระบวนการการส่ือสาร หรือการรับรูของผู รับสาร และเม่ือภาพลักษณไมถูกตองแลว ก็
จําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป ภาพลักษณที่ถูกตองนี้คลายกับภาพลักษณปจจุบัน 
แตจะตางกันตรงท่ีภาพลักษณที่ถูกตองไดมีการปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมถูกตองมากอนระยะ
หนึ่งแลว 
 5. ภาพลักษณซอน (Multiple Image) บุคคลในสังคมมาจากแหลงตางๆ มีความรู ความเชื่อ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอ่ืนๆ ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะความรูและประสบการณตอ
องคกรตางกัน ดังนั้นจะหวังวาสมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคกรหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไป
ไมได ยิ่งไปกวานั้นในตัวบุคคลหน่ึงก็อาจมีภาพลักษณในทางบวกตอเรื่องหน่ึงและภาพในทางลบ (ตอ
อีกเรื่องหนึ่ง) ไดเชนกัน เชน มีภาพลักษณทางบวกเก่ียวกับการแตงกาย แตมีภาพลักษณทางลบ
เกี่ยวกับนิสัยสวนตัว 
  6. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบกับเวลาการสงกระจกและเห็นภาพตัวเอง
ในกระจก ในภาพน้ันอาจมองวาสวย สงางามหรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิดของผูมอง ใน
กรณีนี้ก็เชนกันผูบริหารอาจมองวา องคกรไดทําสิ่งตางๆ ไดดีมากแลว ดังนั้นภาพลักษณขององคกรจึง
นาจะเปนภาพลักษณที่ดี ซึ่งความจริงจะเปนเชนไรน้ันเปนอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ประชาชนกลุมเปาหมาย
อาจจะมองอะไรท่ีแตกตางจากผูบริหารก็ได 
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 7. ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณ
สินคา เพียงแตเปนตราสินคา/ยี่หอสินคา หรือ Logo สัญลักษณ เชน ตราสิงห สัญลักษณดอกจําป 
เปนตน ที่เจาของสินคาสรางข้ึนเพื่อตองการใหเกิดความแตกตางจากสินคาประเภทเดียวกัน 

 8. ภาพลักษณสินคา/บริการ (Product/Service Image) สินคาหรือบริการก็มีภาพลักษณ
เชนเดียวกับองคกร สินคาหรือบริการบางอยางอาจมีภาพลักษณที่ไมคอยดี เชน บุหรี่ , สถานอาบอบ
นวด แตสินคาหรือบริการบางอยางกลับมีภาพลักษณในดานตรงกันขาม เชน โรงพยาบาล เมื่อสินคา
หรือบริการที่องคกรมีทั้งท่ีเปนภาพลักษณในเชิงบวก เชิงลบหรือกลางๆ ก็จําเปนที่จะตองปรุงแตงใหมี
ภาพลักษณที่มีเอกลักษณเปนที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม ภาพลักษณขององคกรจะเปนเชนไร 
ภาพลักษณสินคานี้ก็จะมีความเกี่ยวพันเปนอยางมาก 

 9. ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) เปนภาพลักษณขององคกรใดองคกรหนึ่ง โดย
เนนภาพรวมทั้งหมดขององคการ โดยรวมถึงสินคา ตราสินคา ระบบการบริหารบริษัท ความม่ันคง 
การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

 10. ภาพลักษณสถาบัน (Institutional Image) ซึ่งคลายกับภาพลักษณองคกรดังกลาว
ขางตน เพียงแตมุงเนนเฉพาะตัวของบริษัทหรือตัวสถาบัน ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปน
สถาบันที่มั่นคงเจริญกาวหนา แตทั้งนี้จะไมมุงเนนในเชิงธุรกิจการคาหรือการตลาด นอกจากบทบาท
หรือพฤติกรรมของสถาบันอยางเดียว 

สรุปความหมายโดยผูวิจัย ภาพลักษณเปนภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลจากการมองเห็น
หรือจากความรูสึกที่มีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง โดยภาพลักษณที่เรามีตอสิ่งตางๆในโลกและพฤติกรรมของเรา
จะข้ึนอยูกับความรูเดิมและจากประสบการณที่เรามีอยูในความคิดจนเกิดเปนความฝงใจอยูใน
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลน้ัน ซึ่งจะสงผลตอความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลนั้นทั้งในดานบวก
หรือดานลบ 

องคประกอบของภาพลักษณองคกร 
 พจน ใจชาญสุขกิจ (2548: 33-38) ไดกลาวไววา ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 

เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนเพ่ือสรางความประทับใจ การจดจํา การเพ่ิมจํานวนผูที่มาใชบริการ โดย
สามารถผานทาง CEO ผานทางการประชาสัมพันธ ผานทางสินคาหรือบริการ ซึ่งผลท่ีออกมาสามารถ
เปนไดทั้งทางบวกและทางลบไดเชนกัน การสรางภาพลักษณที่ดีจะชวยสรางความนาเชื่อถือ ความ
เลื่อมใสศรัทธา การดึงดูดความสนใจตอลูกคาที่ตองการเขามาใชสินคาและบริการมากข้ึน ในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณที่ดีจะชวยสรางความม่ันคงใหแกหนวยงานไมวาจะเกิด
วิกฤตยามใด ก็ไมอาจสั่นคลอนไปได ถือไดวาเปนทุนขององคกรนั้นที่ไดสั่งสมเอาไว 
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 เสรี วงษมณฑา (2540: 41) กลาววา องคประกอบของภาพลักษณองคกรประกอบดวย 

 1. ภาพลักษณของผูบริหาร (CEO/Management) ตองเปนที่ยอมรับของสาธารณชนวาเปน
คนเกง คนดี มีจริยธรรมในการบริหาร เปนคนทันสมัย ริเริ่มสิ่งใหมๆ สามารถทําใหธุรกิจมีความ
เจริญกาวหนาดวยความสามารถ มีวิสัยทัศน รูจักการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร 
 2. ภาพลักษณของพนักงาน (Staff) ตองเปนที่ประจักษตอบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกองคกรวามีความรูความสามารถ ทํางานที่รับผิดชอบไดดวยความเปนมืออาชีพ เปนคนดี
ที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความจริงใจในการติดตอธุรกิจ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักใชวาจาท่ี
สุภาพและพูดจาใหเกียรติ มีความหวังดีกับผูที่เขามาติดตองานดวย มีวิญญาณแหงการบริการพรอมที่
จะใหความชวยเหลือ พรอมจะทํางานที่เกินกวาภาระหนาที่ มีกริยาวาจาที่แสดงความเต็มใจพรอมที่
จะอํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอใชสินคาหรือบริการ และตองเปนคนท่ีมีบุคลิกดี สงางาม มี
มาดดี มีรสนิยมที่เหมาะสม มีความพรอมอยูเสมอไมวาจะมีสถานการณหรือเหตุการณใดเกิดข้ึนก็ตาม 

 3. ภาพลักษณของสินคาและบริการ (Product/Service) เปนสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามการประชาสัมพันธ มีคุณภาพคุมกับราคาท่ีลูกคาหรือผูที่มาใชบริการจายไป เปนสินคาและ
บริการที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับสาธารณชน ตองมีความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณภาพ ราคา ตรง
ตามความตองการของผูบริโภคท่ีเกิดความประทับใจทั้งกอนและหลังการไดสัมผัสสินคาหรือบริการน้ัน
โดยตรง 
 4. ภาพลักษณของวิธีการดําเนินงาน (Management/Style) มีการดําเนินการโดยอาศัยหลัก
ธรรมาภิบาล คือ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซื่อสัตย สุจริต เคารพกฏหมาย เปนการเสริมสราง
เศรษฐกิจของประเทศ เปนงานท่ีเกิดจากเจตนาที่ดีของผูประกอบการ เนนเรื่องของความมีคุณธรรม
เปนการสรางประโยชนใหกับผูลงทุน ผูบริโภค ผูถือหุน พนักงาน รวมทั้งสังคมโดยรวม เพ่ือให
ผลตอบแทนที่คุมทุนและคุมคากับบุคคลผูมารับบริการดวย 

 5. ภาพลักษณของบรรยากาศขององคกร (Atmosphere) หมายถึง ทุกสวนขององคกรเม่ือ
รวมกันเปนส่ิงแวดลอมและส่ิงที่ประกอบขึ้นกับองคกรไดอยางมีความกลมกลืน เชน อาคาร สถานที่ 
การตอนรับผูคนที่เขามาเกี่ยวของดวยจะตองดูดีและมีความเปนมิตรตั้งแตการสรางความประทับใจ
ครั้งแรก จนถึงความประทับใจครั้งสุดทายกอนจากไป 

 6. ภาพลักษณของเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณในสํานักงาน (Material) ไมวาจะเปนการ
ตกแตงสํานักงาน โตะ เกาอ้ี เครื่องเขียน ดอกไมประดับ แกวน้ํา เปนตน ลวนแตเปนสิ่งที่ผูคน
ทั้งหลายใชในการประเมินภาพลักษณองคกรทั้งสิ้น การจัดซื้อจะตองพยายามสรางสมดุลใหดีระหวาง
การประหยัดกับการรักษาภาพลักษณ เพราะถาเอียงไปทางขางประหยัดมากเกินไปก็จะเสีย
ภาพลักษณ และหากเอียงทางดานภาพลักษณมากไปก็จะสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุได 
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 7. ภาพลักษณของวัฒนธรรมองคกร (Culture) หมายถึง วิธีการทํางาน คานิยมของ CEO 

และบุคลากรระดับตางๆ รูปแบบในการดําเนินงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวทางและ
นโยบายของการทํางานในการประสานงานกับผูอ่ืน การรูจักปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรที่เปน
ภาพลักษณที่ดี มีปรัชญาที่มีความชัดเจน สามารถนํามาใชไดอยางเปนรูปธรรม ถึงแมวาภาพลักษณ
ชององคกรนั้นมีมาอยางยาวนาน แตหากเปนสิ่งที่ดีควรยึดถือและปฏิบัติตอไป เพียงแตจะทําอยางไร
ใหภาพลักษณที่ดีนั้นคงอยูตอไปในอนาคต 

 8. ภาพลักษณทางสังคม (Social) หมายถึง การทํากิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจาก
ภาระหนาที่ในงานท่ีทําอยูในองคกร โดยเฉพาะองคกรธุรกิจสะทอนใหเห็นความรับผิดชอบตอสังคม 
เปนการคืนกําไรใหกับสังคม ใหโอกาสแกผูดอยโอกาสในสังคม มีสวนเขาไปชวยงานของประเทศชาติ 

 การสรางภาพลักษณที่ดีตองใสใจทุกองคประกอบ การสื่อสารที่ทําขึ้นเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี
นั้นตองครอบคลุมการสรางภาพลักษณองคประกอบทุกสวน จึงจะทําใหองคกรไดรับความชื่นชม มี
ภาพลักษณชื่อเสียงที่ดี สามารถทํางานอยูภายใตบรรยากาศอันเปนบวกที่เอ้ืออํานวยตอความ
เจริญรุงเรืองขององคกรได ในโลกของการแขงขันสิ่งที่องคกรตองเผชิญคือ ความไมหยุดนิ่งของกระแส
โลกจากสภาวการณตางๆ ที่จะนํามาถึงผลกระทบในดานใดดานหนึ่ง การที่องคกรจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นตองสามารถท่ีจะรับมือตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ในโลกได และตองมีความสามารถ
ในการปรับตัวไดทันกับเทคโนโลยี การวางแผนทรัพยากรและท่ีสําคัญที่สุดคือ การจัดการส่ือสารท่ีมี
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกองคกร สําหรับการบริหารชื่อเสียงขององคกรนั้นเปนอีกหนึ่ง
ยุทธศาสตรที่สําคัญขององคกรทั้งดานภาพลักษณและดานธุรกิจควบคูกัน ในขณะท่ีการเติบโตทาง
ธุรกิจที่สะทอนประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมั่นคงของช่ือเสียง และภาพลักษณองคกรเปนสิ่งที่จะ
สะทอนประสิทธิผล (Effectiveness) ไดเปนอยางดี  

 ลักษณะของการเกิดภาพลักษณ 
ภาพลักษณนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจาก 2 ทาง คือ 

1. ภาพลักษณที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เปนภาพลักษณลักษณะใดก็ไดที่เกิดขึ้นไปตาม
สภาวะแวดลอมที่มากระทบ และเปนภาพท่ีเกิดจากการท่ีประชาชนท่ัวไปไดรับรูเรื่องราว หรือมี
ประสบการณกับองคกรตามปกติ หรือตามธรรมชาติ โดยประชาชนจะตีความหมายและสรุปจากส่ิงที่
เขาประสบมา หรือไดยินมาเกี่ยวกับองคกรทั้งหมด ไมวาจะเปนแบบฉบับในการบริหารงาน 
บุคลิกภาพของผูบริหาร การบริการและอัธยาศัยของพนักงาน สินคาและบริการขององคกร 
ภาพลักษณที่เกิดข้ึนโดยวิธีนี้อาจผิดไปจากความเปนจริงก็ได เนื่องจากสิ่งที่ประชาชนแตละคนรับรู
อาจแตกตางจากส่ิงที่เปนจริงก็ได รวมทั้งความเชื่อ คานิยม และทัศนคติของบุคคลแตละคนก็แตกตาง
กัน ซึ่งจะทําใหมีการตีความแตกตางกันออกไป 
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 2. ภาพลักษณที่เกิดจากการปรุงแตง เปนภาพลักษณที่เกิดจากการท่ีองคกรใชกระบวนการ
สรางภาพลักษณ เพื่อใหเกิดภาพลักษณตามท่ีองคกรตองการ ไมวาภาพลักษณนั้นจะเปนสิ่งที่เปนจริง
หรือไมก็ตาม โดยการปรุงแตงนั้นกระทําโดยมีความพยายามที่จะใหองคกรมีพฤติกรรมท่ีดี เพ่ือใหเกิด
ภาพลักษณที่ดี หรือถาประชาชนมีภาพลักษณที่ผิดไปจากสิ่งที่เปนจริง ก็มีการพยายามแกไขโดย
เผยแพรเรื่องราวที่ถูกตองออกไปอยางสม่ําเสมอเพ่ือเปนการแกไขขอเท็จจริงหรือปรุงแตงภาพลักษณ
ในทิศทางท่ีพึงประสงคนั่นเอง 
 ในองคกรตางๆ โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญจะไมปลอยใหภาพลักษณเกิดข้ึนโดยวิธีธรรมชาติ
เพราะองคกรเหลานี้ตระหนักดีวา การปลอยใหเกิดภาพลักษณตามธรรมชาติอาจทําใหลักษณะที่
แทจริงขององคกรที่ออกไปไมครบถวน หรือไมเปนระบบ ภาพลักษณที่ออกมาอาจผิดพลาดไปจาก
ความเปนจริงและเกิดความเสียหายกับองคกรได การสรางภาพลักษณขององคกรจึงตองมีการบริหาร
ที่ดี ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญอยางหน่ึงที่ ใชในการบริหารกระบวนการสรางภาพลักษณคือ การ
ประชาสัมพันธ เพราะการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรเปนเรื่องของการใหความรู 
(Knowledge) และการใหคุณคาองคกร (Value) ในลักษณะท่ีถูกกําหนดวางแผนไวเปนขั้นอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหประชาชนเปาหมายเกิดกระบวนการทางความคิดในการสรางภาพและตีความหมาย
ไปในทิศทางท่ีองคกรตองการ 

รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546: 159) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธกับภาพลักษณไวว า แต
เดิมงานประชาสัมพันธจะเปนเรื่องของการสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางองคกรกับ
ประชาชน โดยใชการสื่อสารสองทางที่มีการวางแผนเปนงานตอเนื่องและเห็นผลในระยะยาวนั้น ใน
ปจจุบันงานประชาสัมพันธ ได เปลี่ยนบทบาทหนาที่ เปนหนาที่หนึ่ งของฝายบริหาร  ( The 

Management Function) และถูกนํามาใชเปนกลยุทธในการทํางานดานบริหารมากข้ึน โดยการ
ประชาสัมพันธเขาไปมีสวนรวมในการริเร่ิมสงเสริมสนับสนุน และผลักดันกิจกรรมท่ีจะนํามาซ่ึง
ภาพลักษณที่พึงปรารถนาขององคกรใหเกิดมากขึ้น ซึ่งก็หมายความวางานประชาสัมพันธไดเขา ไปมี
สวนในการควบคุมเหตุการณที่เก่ียวของกับองคกรใหเกิดข้ึนในทิศทางท่ีองคกรตองการได 
 ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงมีความสัมพันธตอภาพลักษณขององคกรเปนอยางยิ่ง ในกรณีที่
สาธารณชนที่เก่ียวของกับหนวยงาน องคกรหรือบริษัทมีภาพลักษณ หรือทัศนคติบางอยางตอองคกร
ไมชัดเจน ในกรณีนี้ถาภาพลักษณนั้นมีแนวโนมไปในทางบวก การประชาสัมพันธก็จะทําหนาที่ตอกย้ํา
ใหภาพของความเปนบวกนั้นชัดเจนข้ึน แตถาภาพลักษณนั้นมีแนวโนมไปในทางลบ การ
ประชาสัมพันธจะตองทําหนาที่แกไข พยายามทําใหภาพลักษณนั้นไปในทางบวก 
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 การสรางภาพลักษณองคกร 
 องคกรหรือสถาบันใดๆในสังคมตองแสดงภาพลักษณที่ตนเองตองการใหเปนที่ยอมรับ และ
สังคมเองก็คาดหวังวาองคกรหรือสถาบันควรจะมีภาพลักษณอยางไร อํานวย วีรวรรณ (อางถึงใน 
มนัสวิน บุตรดี, 2546: 16) ไดอธิบายไวในประเด็นสําคัญ 6 ประการ คือ 

1. ความเปนองคกรที่เจริญกาวหนาทันโลก 

2. การมีบริการและสัมพันธภาพอันดีกับลูกคา 
3. มีระบบบริหารและฝายจัดการที่สูงดวยประสิทธิภาพ 

4. การสรางคุณประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกสวนรวม 

5. การปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบานเมือง 
6. มีความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูง 
ภาพลักษณทั้ง 6 ประการเปนเรื่องที่แตละองคกรจะทําใหสมบูรณไดยากมาก ดังนั้นการสราง

ภาพลักษณใหเปนไปตามท่ีตองการจําเปนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีมีสาระและความเปนจริง เกิดการ
พัฒนาอยูเสมอ  

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ 
ภาพลักษณ คือ สิ่งที่ผูบริโภครับรูจากการมองเห็น การบอกตอ จากประสบการณเดิมที่

เกิดขึ้นทั้งในดานบวกและดานลบของผูบริโภค ซึ่งมีผลตอการแสดงออกดานพฤติกรรมตามมาดวย 
ภาพลักษณในมุมมองของผูบริโภคจึงไมเพียงแตเกิดขึ้นจากสินคาหรือบริการเทานั้น แตยังรวมไปถึง
มุมมองที่มีตอผูบริหาร พนักงาน สินคาและบริการ วิธีการดําเนินงาน บรรยากาศในองคกร เครื่องมือ 
วัฒนธรรมองคกร และการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงที่องคกรนํามาใช
ในการประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการรับรูกับผูบริโภคมีผลตอทัศนคติที่ดีกับองคกรรวมถึงสินคาและ
บริการ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับการทําธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ องคกรจึงตองให
ความสําคัญกับการรับรูภาพลักษณของผูบริโภคที่มีความสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งถือเปนการ
สรางคุณคาใหกับสินคาและบริษัท อีกทั้งยังเปนการแกไขภาพลักษณไมดีขององคกรจากการรับรูที่ผิด
ของผูบริโภค และยังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคกรใหมั่นคงตอไปดวย 

แนวคิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  
ในปจจุบันองคกรตางๆไดเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Respensibility: CSR) โดยเขามาเปนชวยพัฒนาสังคมในดานตางๆ เพ่ือให
ผูบริโภคท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับองคกรเกิดการรับรูภาพลักษณที่ดีขององคกร ซึ่งเปนการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันและสรางความแตกตางใหกับตราสินคาดวยภาพลักษณเชิงบวก 
อีกท้ังยังชวยสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอองคกร อันจะกอใหเกิดการยอมรับสนับสนุนองคกร
และเกิดความภักดีตอตราสินคานั้นๆ  โดยพบวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีผลกระทบเชิง



16 

 
 

บวกตอความไววางใจของลูกคา การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการขององคกรเปนพิเศษเน่ืองจาก
ผูบริโภคใหความไววางใจในองคกรที่มีการดําเนินธุรกิจและทําการตลาดดวยนโยบายความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Pornpratang et al., 2013: 1-2) กิจกรรมที่องคกรทํานั้นไมควรเปนเพียงแตกิจกรรมที่
องคกรถูกบังคับใหตองทําตามกฎหมายหรือดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงใหเกิดคุณคา สูงสุด
ใหกับนักลงทุนเทานั้น แตในหลายๆกิจกรรม เปนสิ่งที่ผูบริหารตองแสดงความรับผิดชอบและ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของนักลงทุนและเพ่ือสังคมสวนรวมดวย  

ในเรื่องแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดมีผูใหคํานิยามและความหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วัตตและโฮลม (Watts and Holme, 1999, อางถึงใน Lynch, 2006: 10) กลาววา ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร คือความมุงมั่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยูอยางตอเนื่องในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิ ต
ของผูใชแรงงานตลอดจนครอบครัวของเขาเหลานั้น ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

พัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคมในวงกวาง 
ในมาตรฐาน ISO 26000 ไดใหความหมายของคําวา ความรับผิดชอบตอสังคมไววาเปนความ

รับผิดชอบขององคกรในผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและกิจกรรมตางๆขององคกร (รวมถึง
ผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ) ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมผานการแสดงออกอยางโปรงใสและ
มีจริยธรรมในการ 

1. มีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางสุขอนามัย และสวัสดิการที่ดีกับสังคม 

2. คํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

3. ปฏิบัติตามขอกฏหมายตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล 

4. บูรณาการใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกรภายใตขอบเขตของอิทธิพลและผลกระทบ (Sphere of 

Influence) 

เซอโต (Certo, 2003: 48) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเอกชน หมายถึง การ
บริหารจัดการที่เปนการปกปองและปรับปรุงสวัสดิการของสังคม (Welfare of society) โดยรวมและ
ผลประโยชนขององคกร (Interest of organization) 

นภาพร ขันธนภา (2547: 61) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมไววา หมายถึง 
ขอผูกพันที่องคกรจะตองทําใหเกิดผลกระทบในทางบวกตอผูมีสวนไดสวนเสียใหมากที่สุด (ผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก ลูกคา เจาของกิจการ พนักงาน ชุมชน และรัฐบาล) และจําตองจํากัดผลกระทบทาง
ลบใหนอยที่สุด 

สรุปความหมายโดยผูวิจัย ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) หมายถึง การดําเนินธุรกิจโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแล
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กิจการท่ีดี ไมใชเพียงจะสรางผลประโยชนใหแกองคกรตนเองฝายเดียว เพ่ือนําไปสูการดําเนินธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังและตองการท่ีจะเห็นผูผลิตดําเนินการ 

ระดับขั้นความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2008: 3) ไดกําหนดการปฏิบัติตามหลัก CSR ที่นํามาประยุกตใช

ควบคูกับธุรกิจ ซึ่งแบงไดเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 Mandatory level: ขอกําหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การท่ีธุรกิจมี

หนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
กฎหมายแรงงาน การจายภาษี เปนตน 

ขั้นที่ 2 Elementary levels: ประโยชนทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การท่ี
ธุรกิจคํานึงถึงความสามารถในการอยูรอดและใหผลตอบแทนแกผูถือหุน ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่น
ตรวจตราวา กําไรท่ีไดนั้นตองมิใชกําไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

ขั้นที่ 3 Preemptive levels: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code ofconduct) 

หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสรางกําไรแกผูถือหุนไดในอัตราที่เหมาะสม และผูประกอบธุรกิจไดใสใจ
เพ่ือใหประโยชนตอบแทนแกสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกลที่อยูรอบขางที่มีความคาดหวังวาจะ
ไดรับการดูแลหรือเอาใจใสจากผูประกอบธุรกิจ 

ขั้นที่ 4 Voluntary level: ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจ
ควบคูกับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ดวยความสมัครใจ โดยไมไดถูกเรียกรองจากสังคมแตอยางใด 
ซึ่งในข้ันนี้ การประกอบธุรกิจจะอยูบนพ้ืนฐานของการมุงประโยชนของสังคมเปนสําคัญ และการ
ดําเนินการ CSR ในสวนน้ีสมควรไดรับความยกยองชื่นชมจากสังคมอยางแทจริง 

ทั้งนี้ ธุรกิจตองดําเนินการตามเกณฑในขั้นที่ 1 เปนอยางนอย สวนการดําเนินการในขั้นตอไป 
ใหขึ้นกับความพรอมของธุรกิจแตละแหงที่แตกตางกัน โดยหลักสําคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง 
CSR ควรอยูบนหลักพอประมาณที่ธุรกิจตองไมเบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ตองไม
เบียดเบียนสังคม 

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2012: 65-168) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ือง CSR ไว 10 ดาน 

ดังนี้ 
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
มีการสรางและพัฒนาพื้นฐานความคิด กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ โครงสราง ระบบ แบบ

แผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน และตัวชี้วัด เพื่อใหเกิดการอยูรวมกันดวยความสงบสุข  
2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
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โดยไมเห็นแกผลประโยชนอ่ืนที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตามทํานองคลอง
ธรรม ซึ่งจะกอใหเกิดความเช่ือม่ันกับผูเกี่ยวของและสงผลดีตอกิจการในระยะยาว  

3. การตอตานการทุจริต 

ผูนําของกิจการจะตองเปนแบบอยางที่ดี มีการวางแผนบริหารความเส่ียงของการทุจริต
คอรรัปชั่น ทั้งในกิจการและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมทั้งสรางกลไกการรายงานและติดตามผล  

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

กิจการตองเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน โดยแนวทางปฏิบัติแบงได
เปน  

  4.1 การจัดทํานโยบายดานสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งกิจการ 

      4.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในกิจการ ชุมชน สังคม 

      4.3 มีกลไกการคุมครองและเยียวยา โดยเปดโอกาสใหพนักงาน ชุมชนและสังคมมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็น 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

โดยมีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม  
6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

กิจการตองผลิตสินคาและบริการท่ีปลอดภัยตอชีวิตและสุขอนามัยของผูบริโภค มีระบบการ
จัดเก็บขอมูลผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคาทั้งกอนและหลังการ
ขาย มีการใหขอมูลแกผูบริโภคที่ตรงความจริงและเพียงพอ มีการใหความรูเพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ รวมทั้งใหความสําคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือนําไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

กิจการควรแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน ประสานความสัมพันธอันดี ชวยกันแกไขปญหา
ดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนกิจการที่ดีของชุมชนพรอมกับคิดคนวิธีการที่จะลด
และ/หรือหยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคมท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานของกิจการใน
ที่สุด 

8. การจัดการสิ่งแวดลอม 

องคกรควรมีความตระหนักวาการประกอบกิจการไดกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอ
สิ่งแวดลอมทั้งในระดับมากและนอยในเรื่องใดหรือในสวนใดบางและยอมรับวาจะตองปรับปรุงแกไข 
รวมท้ังพัฒนากระบวนการประกอบกิจการใหสามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบ พรอม
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กับปกปองและบูรณะฟนฟูสิ่งแวดลอมใหกลับคืนมาดังเดิม เพื่อเพ่ิมมูลคาและความยั่งยืนใหกับกิจการ
เอง รวมทั้งสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  

9. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

การดําเนินกิจการที่สามารถสรางสิ่งใหมๆ อันมีทั้งมูลคาและคุณคาใหเกิดการเปล่ียนแปลง
เปนผลกระทบในเชิงบวกเพ่ือจะทําใหกิจการ สังคม ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เปนนวัตกรรมที่กอใหเกิดผลิตภาพหรือมูลคาเพ่ิมข้ึน  

10. การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน 

การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนเปนการเปดเผยผลกระทบและผลลัพธทั้งเชิงบวกและลบ
ตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการ เชน รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
เปนตน  

ชนิดของกิจกรรม CSR 

คอตเลอร และลี (Kotler and Lee, 2005: 24-27) ไดจําแนกความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร (CSR) เปน 6 ชนิดกิจกรรม ไดแก 

1. การเปนผูสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือองคกร (Cause Promotion หรือ 
Cause Marketing) โดยการมอบเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกรเพ่ือสังคม เพ่ือเพ่ิม
การตระหนักรูและแสดงความหวงใยตอประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน 
รวมบริจาคเงินและสิ่งของ เชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม การมีสวนรวมขององคกร หรือการเฟนหา
อาสาสมัครเพ่ือการดังกลาว โดยองคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเองหรือ
รวมมือกบัองคกรหนึ่งองคกรใดหรือกับหลายๆองคกรก็ได 

2. การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุน
หรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรภายใตชวงเวลาที่กําหนด
ใหกับองคกรตางๆในสังคม เพ่ือชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหน่ึงๆ 
กิจกรรม CSR ลักษณะนี้องคกรธุรกิจมักรวมมือกับองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไร (Nonprofit 

organization) เพ่ือสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกันดวยวิธีการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ เพ่ือนํา
เงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมี
สวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซ้ือผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพ่ิมเติม  ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมผานกิจกรรมทางการตลาด เรียกวาเปนการ
ทํางานเพ่ือสังคมขององคกรรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกุศล เพ่ือนําพาหรือสรางความ
เชื่อมโยงระหวางกิจกรรมกับผลิตภัณฑขององคกร ซึ่งจะชวยสรางใหเกิดคุณคาตราสินคาและเม่ือทํา
อยางตอเนื่องก็จะสามารถสรางใหเกิดคุณคาขององคกรในระยะยาว ซึ่งจะกอใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขนั  
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3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing: CSM) เปนการ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคมโดยรวม โดยองคกรสนับสนุนโครงการที่รณรงคใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในดานตางๆ เชน ดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ หรือ
ปญหาตางๆที่กระทบตอความเปนอยูที่ดีของคนในสังคมเปนตน การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคมมี
ความโดดเดนในดานการมุงเนนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior change) หากการ
เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดประโยชนและสงผลดีตอตนเอง ชุมชนและสังคม ก็จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคไปดวย ซึ่งมีความแตกตางจากการเปนผูสนับสนุนในการสงเสริม
กิจกรรมเพ่ือสังคมหรือตัวองคกร (Cause promotions) ที่มุงเนนการสรางความตระหนักรูปญหา 
(Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพ่ือใหรับรูถึงประเด็นปญหา
และเขามาเปนสวนหนึ่งในการชวยแกปญหาดังกลาว (Kotler and Lee, 2005) สําหรับรูปแบบ
กิจกรรม CSM เชน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด ไดจัดทํา “โครงการสานรัก สนับสนุน
สถาบันครอบครัว” เพ่ือสงเสริมสถาบันครอบครัว ดวยความเชื่อมั่นที่วาครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของ
การพัฒนาไปสูสังคมท่ีดี หากครอบครัวไทยแข็งแรงยอมสงผลใหประเทศชาติแข็งแรงไปดวย โดยมี
การถายทอดผานภาพยนตรโฆษณาชุดตางๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

4. การบริจาคเงินใหกับมูล นิธิหรือหนวยงานองคกรสาธารณะกุศลเพ่ือ (Corporate 

Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปท่ีประเด็นปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือ
วัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรม CSR ที่พบเห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจและโดยมากมักจะเปนไปตามกระแส
ความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอใหทํามากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรม
จากภายในองคกรเองทําใหไมเกิดการเชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก โดย
นกแอรจัด “โครงการ Nok Gives Life: 400 ดวงใจชวยได 1 ชีวิต” เพ่ือเชิญชวนซ้ือพวงกุญแจที่
ระลึกใน ราคาชิ้นละ 50 บาท เพ่ือนํารายไดทั้งหมดโดยไมหักคาใชจายสมทบทุนชวยเหลือเด็ก
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด ผานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจให
พนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนท่ีองคกรตั้งอยูและเพ่ือตอบสนองตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปนผูดําเนินการเองโดย
ลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสาดังกลาวนั้นเอง หรือ
ใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุน โดยที่พนักงาน
สามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพ่ิมเติม  
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6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการหลีกเลี่ยง
การกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหาทางสังคมนั้นๆ 
ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษสิ่งแวดลอม โดยที่
องคกรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเองหรือเลือกที่จะรวมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได  เชน 
McDonald’s ใชกระดาษท่ีไมฟอกขาวหอหุมอาหาร 

ประโยชนการทํา CSR สําหรับภาคธุรกิจ 

บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลก Arthur D Little (2002, อางถึงใน ศิวัช พงษเพียจันทร, 
2556: online) ไดทําการศึกษาพบวาการทํา CSR มีผลดีตอธุรกิจได 8 ประการคือ 

1. การบริหารความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือของบริษัทถูกกําหนดดวยความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียในบริษัท (Stakeholder) และยังมีการศึกษาอีกมากมายพบวา ความนาเชื่อถือมีความ
เชื่อมโยงท่ีแข็งแรงมากกับความสามารถในการประกอบการของบริษัท ซึ่งพบวาบริษัทที่สามารถ
จัดการความสัมพันธและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอยางเปนองคกรรวมไดนั้นจะสงผลตอ
ยอดขายไดมากขึ้นถึง 4 เทา การเจริญเติบโตของการจางงานมากข้ึนถึง 8 เทา เมื่อเทียบกับบริษัทที่
มุงตอบสนองความตองการของผูถือหุนแตเพียงอยางเดียว 

2. ประโยชนในการจัดการความเส่ียง การจัดการดานสังคม สิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล มี
ความสําคัญอยางมากในการปองกันปญหาอันเกิดจากความเสี่ยงที่ควบคุมไดยาก จากการสํารวจ
บริษัทใหญๆกวา 300 บริษัทที่ประกอบการดานอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา บริษัทที่
ไดลงทุนดานการจัดการสิ่งแวดลอมสามารถลดความเสี่ยงโดยเฉพาะอยางยิ่งความเสี่ยงที่เกิดจากการ
คาดการณของนักลงทุน ทําใหมูลคาในตลาดหุนของบริษัทนั้นๆ เพ่ิมขึ้นถึง 5% และมีการศึกษาอ่ืนๆ 
ที่แสดงวาบริษัทท่ีทํา CSR มักไดกําไรสูงกวาบริษัทท่ีไมไดทํา 

3. ประโยชนดานการคัดเลือกและสรางแรงจูงใจในการทํางานและรักษาพนักงานที่ดีใหอยูกับ
บริษัท ในการเลือกสมัครงานเขาทํางาน พนักงานในบริษัทใชความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทมา
เปนตัวตัดสินในการเลือกท่ีจะทําหรือเปล่ียนไปทํางานกับบริษัทอ่ืนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
มากกวา 

4. ประโยชนดานความสัมพันธของนักลงทุนและการเขาถึงเงินทุน นักลงทุนทั่ วไปจะตื่นตัว
และเห็นประโยชนของการลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม ทั้งประโยชนทางสังคมที่จะเกิดขึ้นและ
ประโยชนทางการเงิน 

5. การเรียนรูและนวัตกรรม บริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสามารถใชเปาหมายในการ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมไปในแนวย่ังยืนได เชน กลุมบริษัทดานเคมีรวมมือกับกลุม
บริษัทดานเกษตรอุตสาหกรรมในการพัฒนาไฟเบอรที่เกิดจากการใชพลังงานท่ีนํามา Renewable 
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หรือทําใหม/ใชใหมได นําไปสูการพัฒนาโพลีเมอรใหมๆที่เกิดจากอุตสาหกรรมเกษตรไปจนถึงการ
ผลิตเสนใยและเฟอรนิเจอรตางๆซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวสามารถลดการใชพลังงานฟอสซิลและลดการ
ปลอยสารคารบอนไดออกไซดสูสิ่งแวดลอมไดถึง 20-50% เม่ือเทียบกับวิธีการผลิตแบบเดิมๆ 
นอกจากน้ันยังสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาประเภทดังกลาวใหต่ําลงมากในขณะที่คุณภาพสินคา
เพ่ิมข้ึน นําไปสูความสามารถในการแขงขันและผลกําไรที่เพ่ิมข้ึนดวย 

6. ความสามารถทางการแขงขันและจุดยืนในตลาด ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรจะ
นําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคามากกวาการสรางตราสินคาหรือความสําเร็จทางการเงินขององคกรนั้น 

7. ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน คือการมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมที่จะนําไปสู
ความสําเร็จดานการเงิน ดวยการลดการใชวัตถุดิบ ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งนําไปสู
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 

8. การยอมรับของสังคมตอการดําเนินงาน ความคาดหวังหรือทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท มีผลอยางมากตอการยอมรับใหบริษัทดําเนินธุรกิจ
ในสังคมได บริษัทที่ดําเนินกิจการโดยไมใสใจสังคมและสิ่งแวดลอมมักจะพบปญหาความขัดแยงอยู
เสมอๆ จากประชาชนและกลุมตอตานตางๆ ในขณะเดียวกันบริษัทท่ีดําเนินกิจการโดยใสใจสังคมและ
สิ่งแวดลอมเสมอมา แตตองประสบภาวะวิกฤตรายแรง บริษัทยังคงไดรับโอกาสแกตัวจากประชาชน
เชนกัน 

องคกรธุรกิจเพ่ือบริบาลสังคม (Business for social Responsibility) ไดสรุปผลลัพธของ
การทําธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

1. การเพ่ิมยอดขายและสัดสวนการตลาด ผลการวิจัยโดย Environics International Ltd., 

The Prince of Wales Business Leaders Forum และ The Conference Board ในป ค.ศ. 
1999 ทําการสํารวจประชากร 25,000 คน วาดวยเรื่องบรรษัทภิบาล (Corporate Social 

Resonsibility) พบวา 90% ของผูตอบตองการใหบริษัทมุงในเรื่องอ่ืนนอกจากเร่ืองการทํากําไร 60% 
มองภาพลักษณของบริษัทจากทัศนคติตอความรับผิดชอบตอสังคม 40% มีปฏิกิริยาในทางลบหรือ
พูดจาในทางลบตอการท่ีบริษัทไมแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 17% พยายามหลีกเลี่ยงไมใชสินคา
ของบริษัทท่ีไมมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ปริงเกิ้ลและทอมปสัน (Pringle and Thompson, 2001: 5) กลาววา ตัวอยางกิจกรรมเพ่ือ
สังคมท่ีชวยเพิ่มยอดขาย คือ โครงการ American Express ที่ชวยบูรณะอนุสาวรียเทพีสันติภาพในป 
ค.ศ.1980 โดยทุกครั้งที่ผูถือบัตรเครดิตของ American Express ใชบัตรในการใชจาย และสมัคร
สมาชิกใหมบริษัทจะสมทบเงินเขาชวยเหลือในการบูรณะอนุสาวรีย โครงการน้ีทําใหไดเงินทุนจํานวน 
1.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลูกคาใชจายผานบัตรเครดิตเพ่ิมขึ้น 27% และจํานวนสมาชิกบัตรรายใหม
เพ่ิมข้ึน 10% 
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2. การเสริมตําแหนงตราสินคาใหแข็งแกรง ไอศกรีม Ben & Jerry’s จัดทําโครงการ 
Partnershops ไมคิดคาแฟรนไชสแกองคกร ไมแสวงกําไรเพ่ือสงเสริมใหมีการสรางงาน และโครงการ 
“Coffee for a Change” เปนการจายเงินซื้อเมล็ดกาแฟในราคาพิเศษจากชาวนาที่ใชกรรมวิธีทําไร
กาแฟแบบรักษาส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน สรางภาพลักษณและความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา 

3. ปรับปรุงภาพลักษณและอํานาจองคกร Hess, Rogovsky and Dunfee (2002: 111) 
กลาววา ชื่อเสียงในทางดีของ McDonald ชวยบริษัทไวไดจากการจราจลที่เขต south central Los 

Angeles ในป ค.ศ. 1992 โดยบริษัทพยายามพัฒนาสัมพันธภาพกับคนในชุมชนผานทางบานการกุศล 
Ronald McDonald และการมีสวนรวมในการพัฒนาโอกาสใหกับบุคลากรสรางชื่อเสียงใหกับบริษัท
มาก ในเหตุจราจลผูกอการไมแตะตองราน MacDonald’s ในขณะที่ธุรกิจรอบๆไดรับความเสียหาย 

สรุปแนวคิดภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

การแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม คือ วิธีการท่ีองคกรแสดงออกถึงการให
ความสําคัญกับผูที่มีสวนไดเสียในกระบวนการธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เชน พนักงาน ผูถือหุน คู
คา ชุมชน สังคม รัฐบาล และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการทั้งสิ้น การดําเนิน
กิจกรรมขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมภายใตหลักจริยธรรมอยางสม่ําเสมอสามารถชวย
เสริมสรางใหผูบริโภคเกิดการรับรูภาพลักษณที่ดีขององคกร ทําใหเกิดการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน สรางความแตกตางใหกับตราสินคาดวยภาพลักษณเชิงบวก สรางความเขาใจและ
ความรูสึกท่ีดีตอองคกร อันจะกอใหเกิดการยอมรับสนับสนุนองคกรทําใหเกิดความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีตอตราสินคา สามารถเปนเกราะปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกร  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจ 

กูด (Good, 1973, อางถึงใน สมลักษณ คํามาก, 2546: 6) ไดใหความหมายของความพึง
พอใจวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ ดุลยภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจากความ
สนใจตางๆ และทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งนั้นๆ 

 สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540: 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในส่ิงที่ขาดหายไป หรือสิ่ง
ที่ทําใหเกิดความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผล
ตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆน้ัน  

คอตเลอร (Kotler, 1997: 40) อธิบายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของ
บุคคลอันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลงานจากสินคาหรือบริการกับความ
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คาดหวังของบุคคลน้ันๆ ดังนั้น ระดับความพึงพอใจจะสัมพันธกับความแตกตางระหวางผลงานที่รับรู
กับความคาดหวัง ซึ่งผูบริโภคสามารถรูสึกถึงความพึงพอใจได 3 ระดับดังนี้ 

1. ถาผลงานที่รับรูต่ํากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกไมพอใจ 

2. ถาผลงานที่รับรูเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกพอใจ 

3. ถาผลงานที่รับรูสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกยินดีหรือพอใจมาก 

สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542: 278-279) กลาววา 
1. ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคลเก่ียวกับระดับความชอบหรือไมชอบตอ

สภาพตางๆ 

2. ความพึงพอใจเปนผลของทัศนคติที่เก่ียวของกับองคประกอบตางๆ 

3. ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และสําเร็จจนเกิดเปนความ
ภูมิใจ และไดรับผลตอบแทนในรูปแบบตางๆตามที่หวังไว 

อรรถพร ภมรมานพ (2546: 29) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความ
พึงพอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก
พ้ืนฐานของการรับรู คานิยม ประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
กิจกรรมน้ันๆสามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได 

ความหมายของความพึงพอใจของผูบริโภคตามแนวคิดของนักการตลาด มี 2 อยางคือ 

1. ความหมายที่ยึดสถานการณการซ้ือเปนหลักใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนผลที่
เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหนึ่ง 

2. ความหมายที่ยึดประสบการณเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคาเปนหลักใหความหมายวา ความ
พึงพอใจเปนผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลายๆอยางที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความพึงพอใจ หมายถึงการ
ประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยาง
ตอเนื่อง  

สรุปความหมายโดยผูวิจัย ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติดานบวก ระดับความรูสึกยินดี 
และเปนสุขใจของบุคลเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนด
พฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล โดยความพึงพอใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไปตาม
ประสบการณ ทัศนคติ ความเชื่อและคานิยมของแตละบุคคล 

วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของลูกคาสามารถทําการติดตามและวัดไดดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
1. ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ (Complaint and suggestion systems) เปนการหา

ขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการทํางานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
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การทํางานรวมท้ังขอเสนอแนะตางๆที่ธุรกิจนิยมใช ไดแก ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร 
หางสรรพสินคา ฯลฯ ธุรกิจเหลานี้จะมีกลองเพ่ือรับความคิดเห็น โทรศัพท อีเมล อินเทอรเน็ต call 

center หรือแบบฟอรมเอกสารเพ่ือเปนชองทางใหลูกคาสงขอมูล ขอรองเรียน ขอเสนอแนะมายัง
องคกร องคกรที่ดีจะตองยินดีรับทุกความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากลูกคา และนํามาปรับปรุงแกไข
พัฒนาอยางเรงดวนที่สุด  

2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction surveys) ในกรณีนี้จะเปน
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เครื่องมือที่ใชมากคือการวิจัยตลาดวิธีนี้บริษัทจะตองเตรียม
แบบสอบถามเพ่ือคนหาความพึงพอใจของลูกคา โดยท่ัวไปลูกคาจะไมสนใจเลือกวิธีแรก ลูกคาสวน
ใหญจะเปลี่ยนไปซ้ือผูขายรายอ่ืนแทนที่จะเสนอแนะคําติชมใหบริษัทซึ่งเปนผลทําใหบริษัทตอง
สูญเสียลูกคา เทคนิคตางๆท่ีใชสํารวจความพึงพอใจของลูกคา มีดังนี้ 

2.1 การใหคะแนนความพึงพอใจของลูกคา (Rating customer satisfaction) ที่มี
ตอผลิตภัณฑหรือบริการโดยอยูในรูปของการใหคะแนนเชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ 
พอใจอยางยิ่ง 

2.2 การถามวาลูกคาไดรับความพอใจในผลิตภัณฑ หรือบริการหรือไม อยางไร 
2.3 การถามใหลูกคาระบุปญหาจากการใชผลิตภัณฑ การบริหารและเสนอแนะ

ประเด็นตางๆ ที่จะแกไขปญหานั้นเรียกวา การวิเคราะหปญหาของลูกคา (Problem analysis) 

2.4 การถามลูกคาเพ่ือใหคะแนนคุณสมบัติตางๆและการทํางานของผลิตภัณฑ 
(Product performance rating) วิธีนี้จะชวยใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของผลิตภัณฑ 

2.5 การสํารวจความตั้งใจในการซื้อซ้ําของลูกคา (Repurchase intention) 

3. การเลือกซื้อโดยกลุมที่เปนเปาหมาย (Ghost shopping) วิธีนี้จะเชิญบุคคลท่ีคาดหวังวา
จะเปนผูซื้อศักยภาพใหวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซ้ือสินคาของบริษัทและคูแขงขัน พรอมทั้ง
ระบุปญหาเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 

4. การวิเคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป (Lost customer analysis) ในกรณีนี้จะวิเคราะห หรือ
สัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืน บริษัท IBM ใชกลยุทธนี้เพ่ือทราบถึงสาเหตุตางๆที่ทํา
ใหลูกคาเปลี่ยนใจ เชน ราคาสูงเกินไป บริการไมดีพอ ผลิตภัณฑไมนาเชื่อถือ รวมทั้งอาจจะศึกษา
อัตราการสูญเสียลูกคาอีกดวย 

สรุปแนวคิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 
โดยเปนการสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งความพึงพอใจของแตละบุคคลจะ
แตกตางกันออกไปตามประสบการณ ทัศนคติ ความเชื่อและคานิยมของแตละบุคคล การสรางความ
พึงพอใจใหเกิดประโยชนในสายตาของผูบริโภคไดนั้น องคกรจึงตองนําเสนอรูปแบบกลยุทธทาง
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การตลาดใหมีความสอดคลองกับสินคาและตรงกับความตองการของผูบริโภค เพ่ือทําใหเกิดการ
ตระหนักรูและมีทัศนคติดานบวกตอสินคาหรือบริการ เชน กลยุทธในการสรางการรับรูในตราสินคา 
การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ และการสรางความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด 
กลยุทธทางการตลาดสมัยใหมเกิดจากการนําเอาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หรือที่เรียกส้ันๆวา 8P’s มาใชเพ่ือใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคทางดานการตลาด ซึ่งตองมีแนวทาง
ความคิดทางการสื่อสารการตลาด (IMC) โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคแบบ
สมัยใหม จากมิติตางๆ ของสวนประสมการตลาดในลักษณะ 8P's นั้น เราสามารถที่จะนํามาใชเปน
แนวทางในการสรางและกําหนดกลยุทธการตลาดบนพื้นฐานของ Marketing Mix ดังนี้ 

1. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product  Strategy) เปนเร่ืองเก่ียวกับการตัดสินใจท่ีเกี่ยวเนื่องกับตัว
ผลิตภัณฑทั้งหมด อันไดแก คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product  attribute) สวนประสมผลิตภัณฑ 
(Product  mix) และสายผลิตภัณฑ (Product  lines) อีกท้ังยังมสีิ่งที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
ไดแก 

1.1 แนวความคิดดานผลิตภัณฑ (Product concept) ผลิตภัณฑที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดจะตองมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑนั้นๆ 

1.2 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product attribute) จะตองทราบวาผลิตภัณฑนั้นผลิตมา
จากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟสิกส เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความ
คงทนทานดานรูปราง รูปแบบของผลิตภัณฑที่มีอยูในตัวของมันเอง 

1.3 ลักษณะเดนของสินคา (Product feature) เปนการนําสินคาของบริษัทไป
เปรียบเทียบกับสินคาของคูแขงขันแลวพิจารณาวามีคุณสมบัติใดแตกตางกัน และจะตองรูวาสินคาเรา
มีอะไรเดนกวา เชน ลักษณะเดนของ Dior คือเปนผลิตภัณฑชั้นนําจากปารีส 

1.4 ประโยชนของผลิตภัณฑ (Product benefit) พิจารณาวาสินคามีลักษณะเดน
อยางไรบางและสินคาใหประโยชนอะไรกับลูกคาบาง   

2. กลยุทธราคา (Price Strategy) เปนการกําหนดวาเราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธราคาสูง
หรือราคาต่ํา สิ่งที่จะตองตระหนักคือ ราคาทีไดกําหนดไวนั้นเหมาะสมในการแขงขันหรือสอดคลองกับ
ตําแหนงผลิตภัณฑของสินคานั้นหรือไม ในการกําหนดกลยุทธดานราคามีประเด็นสําคัญที่จะตอง
พิจารณาดังนี ้

2.1 ตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรือตั้งราคาตามความพอใจ (Leading 

price)  
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(1) ตั้งราคาตามตามตลาด (On going price) เหมาะสําหรับสินคาที่สราง
ความแตกตางไดยากจึงไมสามารถจะต้ังราคาใหแตกตางจากตลาดคูแขงขันได นั่นคือ การต้ังราคาตาม
คูแขงขัน 

(2) ตั้งราคาตามความพอใจ (Leading price) เปนการต้ังราคาตามความ
พอใจ โดยไมคํานึงถึงคูแขงขัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่มีความแตกตางในตราสินคา สินคาที่มี
เอกลักษณสวนตัวมีภาพพจนที่ดี จะตั้งราคาเทาไรก็ไมมีใครเปรียบเทียบ 

2.2 สินคาจะออกเปนแบบราคาสูง (Premium price) เมื่อแนใจในคุณภาพสินคาท่ี
เหนือกวาและการยอมรับในราคาของลูกคา 

2.3 การต้ังราคาเทากันหมด (One pricing) คือสินคาหลายอยางที่มีราคาติดอยูบน
กลอง หมายถึง ไมวาจะขายอยูที่ใดฤดูหนาวหรือฤดูรอนราคาก็เทากันหมด   

2.4 การขยายสายผลิตภัณฑ (Line extension) ในกรณีนี้การนําเสนอสินคาเริ่มตน
ดวยราคาหนึ่ง แลวมีกลยุทธเผยแพรความนิยมไปยังตลาดบนหรือตลาดลาง 

2.5 การขยับซื้อสูงขึ้น (Trading up) เปนการปรับราคาสินคาใหสูงขึ้น โดยปรับ
ตําแหนงสินคาใหหรูขึ้น เพ่ือดึงดูดผูที่มีรายไดสูงใหมาเปนลูกคา สวนการขยับซื้อต่ําลง (Trading 

down) เปนการเพ่ิมการผลิตสินคาท่ีมีราคาต่ําเขาไปในสายผลิตภัณฑหรู เพ่ือเปนการตอบสนองลูกคา
ที่ไมมีกําลังซื้อ แตอยากสรางภาพลักษณหรู 
 2.6 การใชกลยุทธดานขนาด (Size) คือไมทําขนาดเทากับผูผลิตรายอื่นๆ 

3. กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) โดยวิธีการจัดจําหนายจะตองพิจารณา
ถึง 
 3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution)  เปนเสนทางท่ีสินคา
เคลื่อนยายจากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซึ่งอาจจะผานคนกลางหรือไมฝายคนกลางก็ได 
 3.2 ประเภทของรานคา (Outlets) ในทุกวันนี้จะพบไดวาวิวัฒนาการของการจัด
จําหนายนั้นเปนส่ิงที่เจริญเติบโตรวดเร็วมาก ประเภทของรานคามีมากมาย เรียงลําดับประเภทของ
รานคาจากใหญไปหาเล็ก ดังนี้ 
  (1) รานคาสง (Wholesale store) เปนรานคาที่ขายสินคาในปริมาณมาก 
ลูกคาสวนใหญเปนคนกลาง   
  (2)  รานคาขายของถูก (Discount store) เปนรานคาที่ขายสินคาราคา
พิเศษ   
  (3)  รานหางสรรพสินคา (Department store)                               

  (4)  ซูเปอรมารเก็ตที่อยูเดี่ยวๆ (Stand alone supermarket) เปนรานที่มี
ทําเลเดี่ยวไมติดกับรานคาใดๆ   
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  (5) ชอปปงชุมชน (Community mall) เปนรานคาท่ีอยูในยานชุมชน  
  (6) มินิมารท (Minimart) จะเห็นไดจากรานคาเล็กๆตามตึกอาคารสูงๆใน
โรงพยาบาล  
  (7)  รานคาสะดวกซ้ือ (Convenience store) เปนรานคาที่ขายสินคา
อุปโภคบริโภคหรือสินคาสะดวกซ้ือ บางรานจะเปดบริการ 24 ชั่วโมง  
  (8) รานคาในปมน้ํามัน   
  (9) ซุมขายของ (Kiosk) เปนรานที่จัดเปนซุมขายของ บางครั้งจัดเปนบูท  
  (10) เครื่องขายอัตโนมัติ (Vending machine) เปนการขายสินคาผาน
เครื่องจักรอัตโนมัติ  
  (11) การขายทางไปษณีย (Mail order) เปนการขายสินคาซึ่งใชจดหมาย
สงไปยังลูกคา มีการลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร ถาพอใจก็สงขอความสั่งซื้อทางไปรษณีย  
  (12) ขายโดยแคตตาล็อก (Catalog sales)  

  (13) ขายทางโทรทัศน (T.V. Sales)  

  (14) ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใชพนักงานขายออกเสนอขาย
ตามบาน  
  (15) รานคาสวัสดิการ เปนรานคาที่ตั้งขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกกับ
พนักงานตามหนวยงานราชการตางๆของบริษัทหรือสํานักงานตางๆ  
  (16) รานคาสหกรณ เปนรานคาที่ตั้งอยูตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ 

 3.3 จํานวนคนกลางในชองทาง (Number of intermediaries) หรือความหนาแนน
ของคนกลางในชองทางการจัดจําหนาย ( Intensity of distribution) ในการพิจารณาเลือกชอง
ทางการจัดจําหนายจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังน้ี (1) การพิจารณาเลือกลูกคากลุมเปาหมายวา
เปนใคร (2) พฤติกรรมในการซื้อของกลุมเปาหมาย เชน ซื้อเงินสดหรือเครดิต ตองจัดสงหรือไม ซื้อ
บอยเพียงใด (3) การพิจารณาที่ตั้งของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร 
 3.4 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด (Market logistics) เปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายปจจัยการผลิตและตัวสินคาจากแหลงปจจัยการผลิตผานโรงงานของ
ผูผลิต แลวกระจายไปยังผูบริโภค 

4. กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) จะตองมีการประสานกับแผนการ
ตลาดโดยรวมและควรกําหนดแผนการสงเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง 

5. กลยุทธการบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy) การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ
และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑมักจะใชกับสินคาอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม หรือเมื่อมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสินคาใหม กลยุทธการบรรจุภัณฑมีหลักในการพิจารณาดังนี้ 
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 5.1 บรรจุภัณฑนั้นเหมาะสมท่ีจะบรรจุสินคา (Put in) หรือไม 
 5.2 สินคาเม่ือวางบนชั้นแลวไดเปรียบ (เดน) (Put up) หรือไม 

 5.3 สินคาเม่ือนําเอามาใชแลวเก็บสะดวก (Put away) หรือไม 
 5.4 บรรจุภัณฑสวยงาม (Prettiness) หรือไม 
 5.5 สามารถเชิญชวนใหใช (Pleading) ไดหรือไม 
 5.6 บรรจุภัณฑสามารถสะทอนตําแหนงครองใจของสินคา (Positioning) ไดหรือไม 
 5.7 บรรจุภัณฑสามารถสะทอนบุคลิกภาพของสินคา (Personality) ไดหรือไม 
 5.8 บรรจุภัณฑสามารถปกปองสินคา (Protection) ไดหรือไม 
 5.9 บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการใชงาน (Practicality) หรือไม 
 5.10 บรรจุภัณฑที่เลือกนั้นสามารถทํากําไรไดมากข้ึน (Profitability) ไดหรือไม 
 5.11 บรรจุภัณฑนั้นสามารถนํามาใชในการสงเสริมการตลาด (Promotion) ได
หรือไม 
 5.12 เปนการบอกถึงวิธีการใชสินคา (Preaching) ไดหรือไม 
 5.13 สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Preservation) ไดหรือไม 

6. กลยุทธการใชพนักงานขาย (Personal Strategy) การขายโดยใชพนักงานขายจัดเปน
รูปแบบการปฏิบัติตัวตอตัวระหวางกิจการกับลูกคา ทั้งนี้เพ่ือมุงหวังคําสั่งซื้อดวยรูปแบบการขายท่ี
แตกตางกัน การขายโดยพนักงานขายน้ันเกี่ยวของกับการจางพนักงานขาย การจัดการทั่วๆไป
เกี่ยวกับพนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินคาคงคลัง การเตรียมการเสนอขายและการบริการหลัง
การขาย ในการพัฒนาแผนกการขายนั้น กิจการจะเร่ิมตั้งแตการต้ังวัตถุประสงคและปฏิบัติการ ซึ่ง
ตองมีความชัดเจนและสอดคลองกับประเภทของธุรกิจ โดยอาจเปนธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการบริการ 
หรือธุรกิจการผลิต จากนั้นจึงกําหนดกลยุทธการขายและการดําเนินงาน การขายโดยใชพนักงานขาย
นั้นหวังผลลัพธเพ่ือเพ่ิมยอดขายและขณะเดียวกันก็ เพ่ือสรางสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคาอีกดวย 
นอกจากนี้การขายโดยใชพนักงานขายน้ันยังมีการใชโบวชัวร เอกสาร ใบปลิว วัสดุอุปกรณตางๆเพ่ือ
ชวยในการนําเสนอขายของพนักงาน  ตลอดจนเปนหลักฐานอางอิงและสามารถมอบไวใหลูกคาเพ่ือ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

7. กลยุทธการใหขาวสาร (Public Relation Strategy) การใหขาวสารนั้น คือ รูปแบบหน่ึง
ของการติดตอสื่อสารท่ีไมเสียคาใชจายในการซื้อสื่อ ทั้งนี้เพ่ือสรางทัศนคติที่เปนบวกตอสินคาและ
กิจการของเรา แตปจจุบันการส่ือสารโดยวิธีดังกลาวอาจมีคาใชจายอ่ืนๆ รวมทั้งคาใชจายทางออม
เกี่ยวกับสื่ออีกดวย การใหขาวสารแกสาธารณะชนน้ันเปนรูปแบบหน่ึงของการประชาสัมพันธ การให
ขาวสารจัดวาเปนการสรางภาพลักษณในระยะยาวแกองคกร และตองการใหผลลัพธนี้ออกมาในเชิง
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บวกแกองคกร สิ่งที่เราตองพิจารณาอยางยิ่งในการใหขาวสารคือ กลุมเปาหมายที่ตองการไดรับ
ขาวสารและสื่อโฆษณาท่ีจะใชเพื่อการส่ือขาวสาร 

8. กลยุทธการใชพลัง (Power Strategy) พลังในที่นี้หมายถึงอํานาจในการตอรองและ
ควบคุม ซึ่งดูเหมือนจะเปนส่ิงที่ยากที่สุดในการเนรมิตใหเกิดขึ้น แตก็เปนสิ่งที่จําเปนและจะขาดเสีย
ไมไดในองคประกอบตัวพีสวนสุดทายนี้ เพราะอํานาจตอรองจะสามารถเปนพลังพิเศษเปรียบเสมือน
มือที่มองไมเห็น ที่จะนํามาใชตอรองแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางการคาใหบริษัทไดรับขอเสนอที่ดี
ที่สุดในกรณีท่ีไมสามารถตกลงกันตามกรอบไดอยางลงตัว 

ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาการรับรูความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทาง
การตลาด 3 ดาน ประกอบดวย 

2.1 การสรางการรับรูในตราสินคา 
ความหมายของตราสินคา 
คอตเลอร (Kotler, 2003: 404) ไดกลาววา ตราสินคา หมายถึง ชื่อ คําพูด สัญลักษณ 

รูปลักษณ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพ่ือใชในการระบุถึงสินคาหรือบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุมใด
กลุมหนึ่ง และถือเปนส่ิงที่สรางใหสินคามีความแตกตางจากคูแขงอีกดวย ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 6 อยางดวยกันคือ  

1. คุณสมบัติ (Attribute) ตราสินคาทําใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีแนชัดของ
ผลิตภัณฑ 

2. คุณประโยชน (Benefit) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาที่และ
คุณประโยชนทางอารมณ 

3. คุณคา (Value) ตราสินคาบงบอกบางส่ิงบางอยางเกี่ยวกับคุณคาของผูผลิต 

4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินคาอาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรม 

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาบงชี้ถึงบุคลิกภาพของสินคา 
6. ผูใช (User) ตราสินคาชี้ใหเห็นถึงประเภทของผูบริโภคท่ีซื้อหรือใชผลิตภัณฑ 
วงหทัย ตันชีวะวงศ (2548: 27) ไดกลาวไววา ตราสินคามีความหมายใน 2 ระดับดวยกันคือ 

 1. ระดับรูปธรรม หมายถึง สัญลักษณ เคร่ืองหมายการคา ชื่อเรียกสินคาที่สามารถสราง
ความแตกตางใหกับสินคา (Brand Differentiation) อยางสรางสรรคทําใหลูกคาจดจําตราสินคาได 
ใชเพื่อสรางสินคาใหมีความแตกตางไปจากสินคาอ่ืน 

 2. ระดับนามธรรม หมายถึง คุณคาหลัก (Core Value) ที่บงบอกใหรูวาตราสินคานี้คืออะไร 
เปนอัตลักษณเฉพาะที่ตราสินคาอ่ืนไมสามารถลอกเลียนแบบไดหรือกลาวอาง และเปนสิ่งที่อยูขาม
กาลเวลา 
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เอกลักษณของตราสินคา (Brand Identity) 

เอเคอร (Aaker, 1996: 79, อางถึงใน ปฐมาพร เนตินันท, 2554: 39) ไดกลาวถึงเอกลักษณ
ของตราสินคา (Brand Identity) ซึ่งประกอบไปดวย 2 สวนคือ Core Identity และ Extended 

Identity 

1. เอกลักษณหลักที่เปนแกนแทของตราสินคาหรือองคกร (Core Identity) เปน
สวนประกอบที่ทําใหตราสินคามีความพิเศษแตกตางจากตราสินคาอ่ืน (Unique) มีคุณคา 
(Valuable) และมีความนาเชื่อถือ (Credibility) 

2. เอกลักษณที่ขยายและเพ่ิมเติมขึ้น (Extended Identity) เปนสวนที่ทําใหตราสินคาหรือ
องคกรมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการเพ่ิมรายละเอียดที่ชวยแสดงถึงจุดยืนของตราสินคา และ
บุคลิกภาพของตราสินคา (Personality)  

 

Brand as Product
1. Product Scope
2. Product Attributes
3. Quality/Value
4. Uses
5. Users
6. Country of Origin

Brand as Organization
7. Organization 
Attributes
(e.g., Innovation, 
Consumer Concern, 
Trustworthness)
8. Local vs Global

Brand as Person
9. Personality 
(e.g., Genuine, Energetic, 
Rugged)
10. Brand Customer-
Relationships
(e.g., Friend, Adviser)

Brand as Symbol
11. Visual Imagery and 
Metaphors
12. Brand Heritage

Extended Indentity

Core Identity

 

ภาพที่ 2.1 องคประกอบของเอกลักษณตราสินคา (Brand Identity)  
ที่มา : David A. Aaker, (1996), Brand Identity, อางถึงใน ปฐมาพร เนตินันท, การสังเคราะห
กระบวนการและกลยุทธการสรางตราสินคา (วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, เมษายน-
มิถุนายน, 2554), 39. 

จากภาพท่ี 2.1 แสดงใหเห็นไดวาเอกลักษณของตราสินคาจะมี Core Identity เปนแกนหรือ
หัวใจหลักของตราสินคา และมี Extended Identity เปนสวนที่ลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเอกลักษณ
ของตราสินคาจะสามารถเปนตัวแทนของทุกสิ่งทุกอยางของการทําธุรกิจ ทั้งทางดานองคกร การ
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บริหารจัดการ ฝายผลิต ฝายพัฒนาสินคา การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ การขาย การรับและ
ฝกอบรมพนักงาน รวมไปถึงผูบริหารระดับสูงดวย ซึ่งสามารถแสดงไดวา ตราสินค า คือ สินคาและ
บริการ (Brand as product), องคกร (Brand as Organization), บุคคล (Brand as Person) และ
สัญลักษณ (Brand as Symbol)  

ความหมายของคุณคาตราสินคา 
เคลเลอร (Keller, 1993, อางถึงใน พงศศิริ คําขันแกว และฐติกุล ไชยวรรณ, 2555: 699) 

ไดใหความหมายไววา คุณคาตราสินคาเปนผลภาพสะทอนจากการรับรูของลูกคาท่ีมีตอตราสินคา 
เอเคอร (Aaker, 1996, อางถึงใน มีนา อองบางนอย, 2553: 14) ไดใหความหมายไววา 

คุณคาตราสินคาเปนชุดของสินทรัพยและหน้ีสิน (Set of Assets and Liabilities) ซึ่งเปนคุณคาที่
เพ่ิมเติมเขาไปในสินคานอกเหนือจากคุณสมบัติที่แทจริงของผลิตภัณฑหรือบริการโดยการเชื่อมโยง
ผานทางชื่อและสัญลักษณตราสินคา  

เสรี วงษมณฑา (2542: 99-100) ไดกลาววา คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง
การที่ตราสินคาของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคาซึ่งเปนผูซื้อ โดยเปนหนาที่ของ
นักการตลาดท่ีจะตองพยายามสรางคุณคาใหกับตราสินคาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได กลาวคือ การท่ี
คนมีความรูเกี่ยวกับตราสินคา จะมีผลในการสรางความแตกตางใหตราสินคา และมีผลกอใหเกิด
พฤติกรรมของตราสินคานั้น คุณคาของตราสินคาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคา มี
ความรูสึกท่ีดีตอตราสินคาอยางมั่นคง จดจําตราสินคานั้นไดดวยคุณลักษณะที่ไมซ้ํากับตราสินคาอ่ืน 

การสรางพฤติกรรมของคนเก่ียวกับตราสินคาของบริษัทตองทําใหผูบริโภคคุนเคยกับตรา
สินคา ความคุนเคยจะทําใหเกิดการชอบ ดังนั้นจึงตองสรางความคุนเคยกับตราสินคาใหไดเห็นบอยๆ 
ไดพบเห็นสินคาที่ชั้นวางบอยๆ พบเห็นผูบริหารออกมาสัมภาษณ ไดเห็นโฆษณาเพ่ือใหเกิดความถ่ีที่
สูง สิ่งเหลานี้จึงตองใชการติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ือง ( Integrated Marketing 

Communication: IMC) เพราะถาสรางความถ่ีดวยการโฆษณาอยางเดียวจะไมเพียงพอ แตตองสราง
ความถี่ดวยใบปลิว (Leaflet) ไปถึงผูบริโภค สง ส.ค.ส. ไปให ผูบริหารออกมากสัมภาษณ การรวม
กิจกรรมอ่ืนๆ การจัดประกวด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 315) ไดกลาววา คุณคาตราสินคา (Brand Equity) เปน
คุณคาที่เพ่ิมข้ึนมาในผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งคุณคานี้อาจสะทอนถึงวิธีที่ผูบริโภคคิด (Think), รูสึก 
(Feel) และแสดง (Act) โดยการใหความหมายตอตราสินคา เชนเดียวกับราคา (Price) สวนครอง
ตลาด (Market Share) และความสามารถในการทํากําไร (Profitability) คุณคาตราสินคาเปน
สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได ซึ่งมีคุณคาดานจิตวิทยาและดานการเงินตอบริษัท  

เฟลดวิค (Feldwick, 1999, อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 2548: 26) ไดแบงลักษณะ
ของคุณคาตราสินคาไวดวยกัน 3 ลักษณะคือ 
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1. มูลคาของตราสินคา (Brand Valuation) หมายถึง คุณคาโดยรวมทั้งหมดของตราสินคา 
ในฐานะที่เปนสินทรัพยที่สามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ คุณคาจะเกิดขึ้นเม่ือสินทรัพยของตรา
สินคานั้นถูกขายออกไป หรือถูกรวมไวในงบดุล (Balance sheet) 

2. ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength) คุณคาตราสินคาเปนมาตราวัดความ
แข็งแกรงของความผูกพันตอตราสินคาของผูบริโภค (Consumer attachment) 

3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) คุณคาตราสินคาเปนสิ่งที่อธิบายถึงความ
เชื่อมโยง (Association) และความเช่ือ (Belief) ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา 

สรุปความหมายโดยผูวิจัย คุณคาตราสินคาเปนคุณคาที่มีความหมายเชิงบวกของตราสินคา
ซึ่งเพ่ิมเติมเขาไปในสินคานอกเหนือจากคุณสมบัติที่แทจริงของผลิตภัณฑหรือบริการโดยการเชื่อมโยง
ผานทางชื่อและสัญลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคาจะเปนตัวที่สรางความแตกตางใหกับตราสินคา 
ผูบริโภคสามารถรับรูคุณคาตราสินคาจากประสบการณการสื่อสารและการรับรูที่ผานมาจากตรา
สินคา ซึ่งเมื่อผูบริโภคมีความคุนเคยกับตราสินคา คุณคาตราสินคาจะเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคและทํา
ใหผูบริโภคมีความรูสึกท่ีดีตอตราสินคานั้นอยางม่ันคง 

คุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค (Customer-based Brand Equity) 

การสรางคุณคาตราสินคาใหเกิดขึ้นในสายตาของผูบริโภค (เสรี วงษมณฑา, 2540: 43) ไดมี
การกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 

1. ตองกอใหเกิดความรูสึกวาสินคานั้นแตกตางจากสินคาอ่ืน 

2. คุณคาตราสินคาเกิดข้ึนเมื่อผูบริโภคมีความคุนเคยกับตราสินคา หรือเกิดความพึงพอใจ
บางประการซ่ึงเกิดจากลักษณะตราสินคาที่เปนเอกลักษณและมีความแข็งแกรงในความทรงจําของ
ลูกคา 

ลักษณะคุณคาตราสินคา (Brand Characteristics)  

คุณคาตราสินคามีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. ตราสินคาจะอยูในความคิดของลูกคา (Exist only in the Mind of the Customer) ซึ่ง

เกิดจากผูบริโภคมีความรูในตราสินคา ซึ่งมีการรับรูอยางเต็มที่ เรียกวา เกิดคุณคาในตราสินคา 
(Brand Value) ตราสินคาอยูในความคิดคํานึงของผูบริโภค ตราสินคาไมไดอยูภายนอกใหใคร
เลียนแบบได 

2. ตราสินคาจะมีคุณคาก็ตอเมื่อลูกคามีความรูสึกท่ีดีในขณะที่จะซื้อสินคา ดังนั้นจึงตองสราง
ตราสินคาใหมีลักษณะที่ดีเพ่ือใหอยูในจิตใจของผูบริโภคเหนือตราสินคาอ่ืนในประเภทเดียวกัน ตรา
สินคาจะมีความหมายตอเมื่อผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีและอยากมีพฤติกรรมท่ีสนับสนุนตราสินคา
ในชวงการตัดสินใจซ้ือตราสินคาจะมีคาก็ตอเมื่อเกิดความคิดในดานดี (Positive Thinking) ใน
สถานการณซื้อ (Out of Buying Situation) ตราสินคานั้นก็ไมมีความหมาย เพราะลูกคารูจักตรา
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สินคา ชื่นชมตราสินคา แตไมซื้อสินคา ดังนั้นจึงตองพยายามสรางตราสินคาใหลูกคาระลึกถึงและ
คิดถึงในเวลาที่จะซ้ือ แลวเกิดพฤติกรรมการซ้ือไมใหจําไดแลวชอบอยางเดียว 

3. ตราสินคาจะอยูในความทรงจําของลูกคา (The Brand is a Living) แตอยางไรก็ตามตรา
สินคาเปนสิ่งที่ไมคงที่ อาจจําไดหรือจําไมได อาจดีขึ้นหรือเลวลง ดังนั้นนักการตลาดจึงตองกระตุนให
เห็นตราสินคาบอยๆเพ่ือเพ่ิมความถ่ีของวิธีการสื่อสารตามสินคา (Brand Contact) 

4. คุณคาของตราสินคาเปนเหมือนสิ่งมีชีวิต (Living Thing) ดังนั้นจึงตองใชเคร่ืองมือ
การตลาดเพ่ือสรางความทรงจําในตราสินคาอยางตอเนื่อง (Living Memory) และเปนลักษณะความ
ทรงจําที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป (Growth Memory) โดยใชกิจกรรมการติดตอสื่อสารทางการตลาด 
(Marketing Communication) ในการใสความรูในตราสินคา (Brand Knowledge) อยางสม่ําเสมอ 
(Constantly) 

5. ตราสินคาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม (The Brand is Generic Program) หมายความวา
ตราสินคามีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะเดน คือ  ถาสามารถสรางตราสินคานั้นจะตองมีความ
สอดคลองกัน 

6. ตราสินคาจะเปนตัวสรางความหมาย และกําหนดทิศทางของการสงเสริมการตลาดใหกับ
สินคา (The Brand Gives Products Their Meaning and Direction) การส่ือสารทางการตลาดไม
วาจะใชเครื่องมือใดจะตองใหความหมายเก่ียวของกับตราสินคานั้นใหชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และทําให
สินคามีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสับสน 

7. ตราสินคาเปนพันธะสัญญาระหวางผูขายกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย (A Brand is a 
Contract) คือ เปนพันธะสัญญาระหวางผูสื่อสารกับผูซื้อ ผูบริโภคเลือกซื้อสินคานั้นเพราะผูสื่อสารได
ระบุถึงลักษณะทางพันธุกรรมในตราสินคานั้น ดังนั้นจึงเปนสัญญาที่แมไมมีการเขียนก็เหมือนกับเขียน
ไวแลว (Invisible Contract) คุณสมบัติผลิตภัณฑจึงตองสอดคลองกับการส่ือสารทางการตลาด
ทั้งหลาย ซึ่งจะสอดคลองกับความคาดหวังที่ผูบริโภคหวังไวจากการไดรับรู 

8. ความรูเกี่ยวกับตราสินคาจะไดรับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน การ
จัดแสดงสินคา การจัดนิทรรศการ เปนตน ซึ่งสามารถทําใหความรูเกี่ยวกับตราสินคาเปล่ียนแปลงได 
ดังนั้นใหระลึกวาทุกกิจกรรมท่ีธุรกิจทํานั้นจะสงผลกระทบตอตราสินคา และเมื่อความรู เกี่ยวกับตรา
สินคาเปลี่ยน พฤติกรรมของผูบริโภคตอตราสินคาอาจเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน 

องคประกอบของคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

 เอเคอร (Aaker, 1991) ไดแบงลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงองคประกอบของคุณคาตราสินคา 
(Brand Equity) ผานองคประกอบ 5 ดานไวดังนี้ 
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 1. การรูจักชื่อตราสินคา (Brand Name Awareness)  

 การรูจักชื่อตราสินคาเปนความสามารถของผูบริโภคในการจดจําตราสินคา หรือระลึกได
เกี่ยวกับสินคาในกลุมผลิตภัณฑ และเปนจุดเชื่อมโยงจากความรูสึกไมแนใจในตราสินคาที่รูจักไปสู
ความมั่นใจในระดับของสินคา (Aaker, 1991: 61-62) ซึ่งการรูจักตราสินคานั้นสามารถแบงไดเปน 4 
ระดับดังนี ้

ระดับ 1 การไมรูจักตราสินคา (Unaware of Brand) เปนระดับที่ผูบริโภคไมรูจักตราสินคา
เลย 

 ระดับ 2 การจดจําตราสินคาได (Brand Recognition) เปนระดับที่ผูบริโภคสามารถนึกชื่อ
ตราสินคาได เมื่อมีการใหขอมูลเพิ่มเติม (Aided Recall) เกี่ยวกับตราสินคา 
 ระดับ 3 การระลึกไดในตราสินคา (Brand Recall) ในระดับนี้ผูบริโภคสามารถระลึกถึงชื่อ
ของตราสินคา (Brand Name) และระดับของผลิตภัณฑ (Product Class) ไดโดยไมตองมีการชวย
แนะนําจากผูถาม 

 ระดับ 4 ระดับสูงสุดในจิตใจ (Top of Mind) ในระดับนี้ผูบริโภคสามารถระลึกถึงตราสินคา
นั้นไดเปนลําดับแรก 

 

Top Of Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unaware Of Brand

 

ภาพท่ี 2.2 ระดับการรูจักสินคา   
ที่มา : David A. Aaker, Managing brand equity; Capitalizing on the value of a brand 

name (New York: The Free Press, 1991), 61-62. 

 ทั้งนี้การทําใหตราสินคาเปนที่รูจักตอผูบริโภคนั้นตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเพ่ือใหความรู 
ความเขาใจในตราสินคาผานรูปแบบของการส่ือสาร เชน การเผยแพรขาวสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งจะสงผลตอคุณคาตราสินคาไดดังนี้ 

1.1 เมื่อผูบริโภครูจักตราสินคาจะเกิดประโยชนตอการส่ือสารคุณสมบัติของสินคา
ไปสูผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินคาเขากับคุณสมบัติของสินคาไดทันที 
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1.2 การรูจักตราสินคาจะทําใหผูบริโภคเกิดความคุนเคยตอตราสินคา และสามารถ
พัฒนาสูการชื่นชอบตอตราสินคา 

1.3 การรูจักตราสินคาเปนการแสดงถึงความมีตัวตน (Presence) คํามั่นสัญญา 
(Commitment) คุณลักษณะ (Attributes) ของสินคาตอผูบริโภคผานการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือ
แสดงใหตราสินคามีความแตกตางหรือนาสนใจกวาสินคาคูแขง 
 การรูจักตราสินคาทําใหผูบริโภคนําตราสินคานั้นๆ เขามารวมอยูในกลุมของตราสินคาที่อาจ
ไดรับการพิจารณาคัดเลือก (Consideration Set) ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Aaker, 1991: 63-

66) 

 2. คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) 

 การรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพโดยรวม ความเหนือกวาของสินคาและบริการ โดย
พิจารณาจากวัตถุประสงคในการใชงาน หรือคุณสมบัติของสินคานั้นๆ คุณภาพที่ถูกรับรูจะไมเปลี่ยน
ตามความพึงพอใจในสินคาเสมอไป กลาวคือ การท่ีผูบริโภคพอใจในคุณภาพที่ถูกรับรูของสินคาและ
บริการไมไดหมายความวาระดับของคุณภาพท่ีถูกรับรูตอสินคาและบริการนั้นจะสูงตามไปดวย 

(Aaker, 1991: 85-86) และเอเคอรยังไดแบงคุณคาที่ไดรับจากการรับรูคุณภาพสินคาออกเปน 5 

อยาง ดังนี้ 
2.1 เหตุผลในการซื้อ (Reason to buy) เม่ือผูบริโภครูถึงคุณภาพของสินคาจะทํา

ใหเกิดเหตุผลในการตัดสินใจซื้อตราสินคา และสงผลตอการพิจารณาคัดเลือกหรือคัดออกของตรา
สินคาอ่ืน โดยขอมูลที่เกิดจากเคร่ืองมือในการสื่อสารการตลาด เชน โฆษณาและการสงเสริมการตลาด 
จะทําหนาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือที่เร็วขึ้น 

2.2 ความแตกตางและตําแหนงตราสินคา (Differentiate/Position) ทําใหผูบริโภค
รับรูถึงความแตกตาง และความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคจากตราสินคานั้น 
โดยการวางตําแหนงตราสินคาจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานการรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพสินคากับสินคา
คูแขง 

2.3 ราคาที่สูงกวา (Price premium) เมื่อผูบริโภครับรูถึงตราสินคา จะเปนโอกาส
ใหตราสินคานั้นสามารถตั้งราคาไดสูงกวาคูแขง เพราะผูบริโภคยอมรับและมองเห็นถึงความแตกตาง
จากตราสินคา 

2.4 เพ่ิมความสนใจใหกับชองทางการจําหนาย (Channel member interest) เมื่อ
ผูบริโภครับรูตอคุณภาพสินคาจะสงผลใหกับผูคาปลีกหรือตัวแทนจําหนายหรือชองทางการจําหนายที่
เปนสมาชิกตองการเก็บสินคาที่มีคุณภาพไวจําหนายผูบริโภค 

2.5 การขยายตราสินคา (Brand extention) การท่ีบริษัทไดใชชื่อตราสินคาเดิมที่
เปนที่รูจักของกลุมสินคาหนึ่ง ไปใชกับสินคาอีกกลุมหนึ่งที่ออกสูทองตลาดใหม 
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ภาพที่ 2.3 คุณคาที่ไดรับจากการรับรูคุณภาพสินคา  
ที่มา : David A. Aaker, Managing brand equity; Capitalizing on the value of a brand 

name (New York: The Free Press, 1991), 86. 

3. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations) 

 การเชื่อมโยงตราสินคา หมายถึง ทุกสิ่งอยางท่ีเชื่อมตอตราสินคา โดยการเชื่อมโยงจะตองอยู
บนพ้ืนฐานของประสบการณ หรือการเปดรับการสื่อสารของผูบริโภค การเชื่อมโยงตราสินคาจะ
แข็งแกรงยิ่งขึ้นหากไดรับการสนับสนุนผานเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากจะชวยใหผูบริโภคไดเห็นถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ตราสินคาท่ีมีอยูเดิมใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคานั้นงายขึ้น ทําใหผูบริโภคทราบถึงความแตกตาง
ระหวางตราสินคาเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินคาของคูแขง และสามารถเพ่ิมโอกาสในการขยายตัวของ
สินคาผานตราสินคาเดิมไดงายขึ้น 

 4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

เปนความภักดีที่ผูบริโภคมีใหกับตราสินคา ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของคุณคาตราสินคา 
กลาวคือ หากผูบริโภคไมเห็นความแตกตางของสินคาแตละตราสินคา ทําใหผูบริโภคมีโอกาสตัดสินใจ
เลือกซื้อตราสินคาอ่ืน แตถาผูบริโภคมีความภักดีตอตราสินคาในระดับสูง ผูบริ โภคมีการซื้อสินคา
อยางตอเนื่อง มีประสบการณตอการใชสินคาก็จะสามารถลดตนทุนทางการตลาดใหกับตราสินคา มี
อํานาจในการตอรองกับรานคา และยังชวยปกปองตราสินคาจากการคุกคามของคูแขง 

5. สินทรัพยอื่นๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets) 

 สินทรัพยอ่ืนของตราสินคา หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และความสัมพันธกับ
ชองทางจัดจําหนาย สิ่งเหลานี้จะชวยปกปองการลอกเลียนแบบท่ีจะทําใหเกิดความสับสนจากบริษัท
คูแขง สินทรัพยและตราสินคาจึงเปนสิ่งที่บริษัทตองสรางใหเกิดความสัมพันธตอกันเพ่ือใหเกิดคุณ
คาสูงสุดกับตราสินคา 

เคลเลอร (Keller, 1998, cited in Tuominen, 2012: 307) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสามารถ
อธิบายคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประการคือ 
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ประการท่ี 1 ผลกระทบที่แตกตาง (Differential effect) ในลักษณะนี้คุณคาตราสินคาจะ
เกิดขึ้นมาจากความแตกตางในการตอบสนองของผูบริโภค ทั้งนี้หากไมมีความแตกตางใดๆเกิดขึ้น 
สิ นค าที่ มี ชื่ อ ต ร า สินค านั้ น ก็ จ ะ ได รั บการ จั ดประ เภท ให อยู ใ นหมวดของ สินค าทั่ ว ไ ป 
(Commodity/Generic goods) 

ประการท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับตราสินคา (Brand knowledge) ลักษณะน้ีสามารถอธิบายไดวา 
ความแตกตางในการตอบสนองของผูบริโภคที่ไดกลาวมาตอนตนนั้นเปนผลอันเนื่องมาจากความรูที่
ผูบริโภคไดเห็น ไดยิน หรือไดเรียนรูเกี่ยวกับตราสินคาจากประสบการณในอดีตของผูบริโภคนั่นเอง 

ประการท่ี 3 การตอบสนองของผูบ ริโภคตอการตลาดของตราสินคา (Consumer 

responses to marketing) ลักษณะในสวนน้ีการตอบสนองของผูบริโภคที่กอใหเกิดคุณคาตราสินคา
นั้นสามารถสะทอนออกมาไดจากการรับรู ความชื่นชอบมากกวา และพฤติกรรมท่ีมีตอการส่ือสารทาง
การตลาดทุกรูปแบบของตราสินคา เชน การเลือกตราสินคา การระลึกถึงตําแหนงขอความโฆษณาท่ี
ปรากฏ เปนตน  

การสรางคุณคาตราสินคาในใจผูบริโภค 

 เคลเลอร (Keller, 2003, cited in Kuhn and Alpert, 2004: 3) ไดกลาวถึงกระบวนการใน
การสรางคุณคาใหกับตราสินคาไวทั้งหมด 4 ขั้นตอน ไดแก  

1. ขั้นตอนการสรางเอกลักษณ (Identity) 

2. ขั้นตอนการสรางความหมาย (Meaning) 

3. ขั้นตอนการตอบสนอง (Response) 

4. ขั้นตอนการสรางความสัมพันธ (Relationships) 

ซึ่งในแตละข้ันตอนประกอบดวยองคประกอบยอยที่สําคัญ 6 ประการ คือ ความโดดเดนของ
ตราสินคา (Brand Salience) ผลการทํางานของตราสินคา (Brand Performance) จินตภาพของ
ตราสินคา (Brand Imagery) การตัดสินตราสินคา (Brand Judgments) ความรูสึกที่มีตอตราสินคา 
(Brand Feeling) และความสัมพันธกับตราสินคา (Brand Resonance) 

ทั้งนี้ เคลเลอร (Keller, 2003) ไดทําการนําเสนอข้ันตอนและองคประกอบที่อยูในขั้นตอน
ตางๆผานแบบจําลองคุณคาตราสินคาในใจผูบริโภค (Customer-based brand equity model: 

CBBE) ไดดังภาพที่ 2.4  
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ภาพที่ 2.4 แบบจําลองคุณคาตราสินคาในใจผูบริโภค  

ที่มา : Kerri-Ann Kuhn and Frank Alpert, Applying Keller’s brand equity model in a 

B2B context: Limitations and an empirical test (QUT Digital Repository, 29 

November-1 December, 2004), 3. 

 1. การสรางลักษณะเฉพาะของตราสินคา (Brand Salience) ซึ่งมีความสัมพันธกับความ
ตระหนักรูในตราสินคาซึ่งไมไดหมายถึงการรูจักชื่อตราสินคาเทานั้น แตยังรวมไปถึงความเชื่อมโยง
ตราสินคาซึ่งประกอบไปดวย ชื่อตราสินคา (Brand Name) โลโก (Logo) และสัญลักษณ (Symbol) 

กับขอมูลที่มีอยูในความจําของผูบริโภค เพ่ือที่จะใหผูบริโภคเขาใจในประเภทและคุณสมบัติของสินคา
วาสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได ซึ่งการสรางการตระหนักรูในตราสินคานั้นสามารถ
ทําไดโดยการสรางเอกลักษณของตราสินคา (Brand Identity) 

 2. การสรางประสิทธิภาพของตราสินคา (Brand Performance) เปนการชวยระบุ
คุณประโยชนของสินคา ซึ่งคําวาประสิทธิภาพของตราสินคา หมายถึง คุณสมบัติของสินคาในแงมุม
ของลักษณะสินคา ซึ่งการสรางประสิทธิภาพของตราสินคาจะมีความสัมพันธกับความพยายามในการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคซึ่งจะรวมไปถึงความตองการดานคุณประโยชน (Utilitarian) 

ความตองการทางดานความรูสึก (Aesthetic) และความประหยัด (Economy) 

 3. การสรางจินตภาพเก่ียวกับตราสินคา (Brand Imagery) ซึ่งเปนความคิดของผูบริโภคตอ
ตราสินคาทางดานนามธรรมที่มากกวาความเปนจริงของสินคา ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ภายนอกของสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการทางดานสังคมและจิตวิทยาของผูบริโภค ซึ่ง
ความเชื่อมโยงทางดานจินตภาพเก่ียวกับตราสินคานั้นสามารถเกิดไดทั้งทางตรงผานทางประสบการณ
ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา และทางออมซึ่งเกิดจากการโฆษณาหรือการบอกตอ 

 4. การสรางขอตัดสินเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Judgment) เปนการมุงเนนที่ความคิดเห็น
และการประเมินตราสินคาของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคมักจะนําเอาประสิทธิภาพของตราสินคาและจินต
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ภาพของตราสินคามาใชในการตัดสินตราสินคา ซึ่งองคประกอบสําคัญในการตัดสินตราสินคานั้นมีอยู 
4 ประการคือ คุณภาพของสินคา (Quality) ความนาเชื่อถือของตราสินคา (Brand Credibility) การ
พิจารณาความเหมาะสมของตราสินคากับตนเอง (Brand Consideration) และความเหนือกวาของ
ตราสินคา (Brand Superiority) 

 5. การสรางความรูสึกเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Feelings) เปนการตอบสนองทางอารมณ
ตอตราสินคาของผูบริโภค ซึ่งเปนไปไดท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ และมีระดับความรุนแรงท่ีแตกตางกัน
ออกไป โดยวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงความรูสึกเกี่ยวกับตราสินคาของผูบริโภคนั้นสามารถทําไดโดยการ
สรางความรับรูผานทางโฆษณาท่ีเนนอารมณและความรูสึก (Transformational advertising) โดย
สรางความรูสึกที่มีตอตราสินคานั้น สามารถแบงไดเปน 6 รูปแบบ คือ ความอบอุน (Warmth) ความ
สนุกสนาน (Fun) ความต่ืนเตน (Excitement) ความปลอดภัย (Security) การยอมรับทางสังคม 
(Social approval) และความนับถือตนเอง (Self respect) 

 6. การสรางความสัมพันธกับตราสินคา (Brand Resonance) หมายถึง ความรูสึกผูกพันกับ
ตราสินคาของผูบริโภค ซึ่งสามารถนําไปสูความภักดีตอตราสินคาในที่สุด โดยสามารถแบง
ความสัมพันธออกไดเปน 4 ระดับ คือ ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral loyalty) ซึ่งเปนการซ้ือ
ซ้ํา ซื้อบอยครั้ง และซื้อในปริมาณที่มาก ความผูกพันเชิงความรูสึก (Attitudinal attachment) คือ
การที่ผูบริโภคมีทัศนคติในเชิงบวกตอตราสินคา ความรูสึกเปนชุมชนของตราสินคา (Sense of 

community) คือ การที่ลูกคามีความของเก่ียว (Kinship) หรือความผูกพัน (Affiliation) กับบุคคลอ่ืน
ที่มีความเชื่อมโยงกับตราสินคา เชน ผูใชตราสินคาหรือพนักงานของบริษัท พันธะสัญญาเชิงรุก 
(Active engagement) จะเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคมีความเต็มใจในการสละเวลา พลังงาน และเงินเพ่ือ
ตราสินคา นอกเหนือจากการซ้ือหรือบริโภคตราสินคาเทานั้น  

การรับรูตราสินคา 
การรับรูตราสินคาของผูบริโภคสามารถวัดไดจากความรูของผูบริโภคที่เกี่ยวกับตราสินคาวา

ผูบริโภครับรูในสิ่งที่นักการตลาดสื่อสารเก่ียวกับตราสินคานั้นอยางไร ซึ่งการรับรูตราสินคาแบงไดเปน 

1. การระลึกถึงตราสินคาเปนอันดับแรกในใจของผูบริโภค (Top of Mid Awareness) ซึ่งใน
เชิงการตลาด ตราสินคาท่ีผูบริโภคระลึกถึงเปนอันดับแรกนั้นทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือสินคา
ไดอยางรวดเร็ว 

2. การจําไดโดยไมมีการแนะนํา (Unaided Awareness) เปนการระลึก (Recall) ตอตรา
สินคาท่ีเกิดข้ึนในใจผูบริโภค โดยท่ีไมมีการกระตุนใหเกิดการระลึกได ซึ่งในเชิงการตลาด ตราสินคาที่
ผูบริโภคจําไดโดยไมมีการแนะนํานั้น แสดงใหเห็นวาตราสินคาไดรับความสนใจจากผูบริโภค ซึ่งมี
แนวโนมวาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาเปนอันดับแรกๆ 
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3. การจําไดโดยมีการแนะนํา (Recognition) เปนการระลึกไดโดยท่ีผูบริโภคไดรับการ
กระตุนใหเกิดการจําได เชน ถามผูบริโภควารูจักสัญลักษณ “S&P” หรือไม เปนตน การท่ีผูบริโภค
ไดรับการกระตุนจึงสามารถระลึกถึงตราสินคาไดนั้น หมายความวา ผูบริโภครับรูถึงตราสินคาเพียง
บางสวนเทานั้น ในเชิงการตลาดมีแนวโนมวาตราสินคาที่ผูบริโภคจําไดเมื่อมีการแนะนํานั้น ผูขาย
สามารถชักจูงใหซื้อสินคาไดงายขึ้น 

กลาวโดยสรุป หลังจากที่ผูบริโภคไดรับรูจากสิ่งเราตางๆแลว จึงเกิดการเรียนรู ทําใหเกิด
ความรู ความเชื่อ และประสบการณตอสิ่งนั้น ซึ่งจะสะทอนความโนมเอียงของจิตใจทางบวกหรือลบ
นั้น ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอคุณคาสัญลักษณตราสินคาจะเปนเครื่องมือที่จะหาคําตอบของ
ความรูสึกของผูบริโภค 

การวัดคุณคาตราสินคา 
 คอบ-วอลเกรน และคณะ (Cobb-Walgren et al., 1995, อางถึงใน อรรจน วิสุทธิถาวรวงศ, 
2548: 33) ไดเสนอรูปแบบของการวัดคุณคาตราสินคาไว 2 รูปแบบดังนี้ 
 1. การวัดคุณคาตราสินคาโดยใชวิธีการวัดดานการเงิน (Financial Measure) เปนการวัด
คุณคาตราสินคาจากรายไดของสินคาที่มีตราสินคาเปรียบเทียบกับรายไดของสินคาที่ไมมีตราสินคา 
ซึ่งรายไดสวนเพ่ิม (Marginal Income) ของสินคาที่มีตราสินคานั้นมีมากกวาสินคาที่ไมมีตราสินคา 
เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการสินคามากกวา สามารถตั้งราคาสินคาไดสูงกวา และการที่มีตนทุนใน
การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดที่นอยกวา  

2. การวัดคุณคาตราสินคาโดยใชวิธีการวัดดานมุมมองผูบริโภค 

 การวัดคุณคาตราสินคาในลักษณะนี้สามารถแบงออกเปนการวัดคุณคาตราสินคาจากการรับรู
ของผูบริโภค (Measure of consumer’s perception) ดังนี้ 

2.1 ความตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) 

2.2 ความเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) 

2.3 คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) 

 โดยอาจเปรียบเทียบระหวางสินคาที่มีตราสินคาและสินคาที่ไมมีตราสินคา สําหรับการวัด
คุณคาตราสินคาอีกประเภทหนึ่ง คือ การวัดคุณคาตราสินคาโดยวัดจากพฤติกรรมของผูบริโภค 
(Measure of consumer’s behavior) ซึ่งสามารถวัดไดจากความภักดีตอตราสินคา (Brand 

Loyalty) และความเต็มใจที่จะจายเงินในราคาสูง (Willingness to pay a high price) ซึ่งการวัด
คุณคาตราสินคาโดยใชวิธีการวัดดานมุมมองของผูบริโภคนั้นควรจะวัดทั้งดานการรับรูและพฤติกรรม
ของผูบริโภค (Cobb-Walgren et al., 1995) เมื่อผูบริโภคเกิดการรับรูและจะชักนําใหเกิดพฤติกรรม
ซึ่งนําไปสูคุณคาตราสินคาในที่สุด  
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 เอเคอร (Aaker, 1996, อางถึงใน มีนา อองบางนอย, 2553: 29-30) ใชการวัดคุณคาของ
ตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคท่ีแสดงออกจากองคประกอบ 5 ปจจัย ไดแก 

1. ปจจัยดานความรูจักตราสินคา ทําการวัดจากลําดับของการนึกคิด ซึ่งเปนดานการรับรูของ
ผูบริโภคท่ีมีตอสินคา 

2. ปจจัยดานความชอบตราสินคา ทําการวัดจากระดับความชอบที่มีตอผลิตภัณฑ ระดับ
ความชอบท่ีมีตอราคา ระดับความชอบที่มีตอการส่ือสารการตลาด และระดับความชอบที่มีตอตรา
สินคา 

3. ปจจัยดานความต้ังใจซ้ือตราสินคา ทําการวัดจากโอกาสหรือความเปนไปไดในการท่ี
ผูบริโภคจะซื้อสินคาแตละตรา 

4. ปจจัยดานความพึงพอใจในตราสินคา ซึ่งทําการวัดจาก 

4.1 สินคาตรานั้นๆสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดเพียงใด การ
ตอบสนองความพึงพอใจทางกายภาพ การตอบสนองความพึงพอใจทางจิตวิทยา 

4.2 ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคหลังจากไดใชสินคาตรานั้นๆแลว เมื่อเทียบกับ
ความคาดหวัง 

4.3 โอกาสท่ีผูบริโภคจะไดบริโภคสินคาตรานั้นๆอีก 

5. ปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา พฤติกรรมการใชสินคาตราใดตราหนึ่งเปนประจํา 
ความม่ันใจในคุณภาพของตราสินคานั้น ความภาคภูมิใจที่เปนผูใชสินคานั้นเปนประจํา และมีความ
ตองการเฉพาะตราสินคานั้นอีกดวย 

ประโยชนของคุณคาตราสินคา 
 ศิรวิรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 315) ไดกลาวไววา ขอไดเปรียบทางการตลาดของการมี
ตราสินคาที่แข็งแกรงมีดังนี้ 
 1. ลูกคาสามารถรับรูเกี่ยวกับการทํางานของผลิตภัณฑไดดีขึ้น 

 2. ลูกคามีความภักดีตอตราสินคาเพ่ิมข้ึน 

 3. การปฏิบัติการทางการตลาดในการแขงขันมีปญหาหรืออุปสรรคลดลง 
 4. ปญหาในวิกฤตการณการตลาดลดลง 
 5. มีกําไรมากข้ึน 

 6. การตอบสนองของผูบริโภคจะนอยตอการเพ่ิมราคาจึงตองใชนโยบายตั้งราคาสูงเพ่ือสราง
ภาพพจน 
 7. การตอบสนองของผูบริโภคจะมากตอการลดราคา 
 8. ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากคนกลางมากขึ้น 

 9. ประสิทธิพลการสื่อสารการตลาดเพ่ิมข้ึน 
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 10. โอกาสในการใหสัมปทานและใหสิทธิ์ทางการคามากขึ้น 

 11. โอกาสในการขยายตราสินคาเดิมมากข้ึน 

สรุปแนวคิดการรับรูตราสินคา 
ตราสินคาเปนสิ่งที่อธิบายและบงบอกถึงความแตกตางระหวางสินคาหรือบริการ การสราง

คุณคาตราสินคาเปนกลยุทธหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดความแตกตางของสินคาอยางสรางสรรค ทําใหเกิด
การจดจําตราสินคาของผูบริโภค เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ซึ่งมูลคาที่เพ่ิมเติมเขาไปใน
สินคานอกเหนือจากคุณสมบัติที่แทจริงของสินคาแลว ยังรวมถึงคุณคาดานจิตวิทยาและดานการเงิน
ตอองคกรดวย การสรางคุณคาตราสินคาที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือ
สินคา หากผูบริโภคจดจําตราสินคาไดแตไมมีการซ้ือสินคา แสดงใหเห็นวาการสรางคุณคาตราสินคา
นั้นไมเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนั้นการสรางคุณคาใหกับตราสินคาจึงเปนสิ่งที่
องคกรตองการสื่อสารใหผูบริโภคเกิดการรับรูและจดจําในตราสินคา สอดคลองกับหลักแนวคิดของ
เอเคอร (Aaker, 1991) ที่ไดกลาวถึงลักษณะคุณคาตราสินคาผานองคประกอบ 5 ขอ คือ (1) การรูจัก
ชื่อตราสินคา (2) คุณภาพท่ีถูกรับรู (3) การเชื่อมโยงตราสินคา (4) ความภักดีตอตราสินคา (5) 
สินทรัพยอ่ืนๆของตราสินคา โดยชองทางในการเชื่อมโยงระหวางคุณคาตราสินคากับการรับรูของ
ผูบริโภคจะอาศัยรูปแบบกลยุทธในการสื่อสารทางการตลาด เชน โฆษณา ประชาสัมพันธ หรือการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เมื่อผูบริโภคเกิดการรับรูและทราบถึงคุณคาตราสินคาแลวจะทําใหผูบริโภค
เกิดความสนใจในตัวสินคา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอสินคาตามมาดวย 

2.2 การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 
ความหมายของผลิตภัณฑ (Product) 

นพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2543: 2) ไดกลาวไววาผลิตภัณฑ (Product) เปนสินคาอุปโภคบริโภค 
สินคาอุตสาหกรรมและการบริการ ในการออกแบบรูปราง สีสัน หีบหอ การใชชื่อยี่หอ การบริการ 
และสัญลักษณ เปนตน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 11) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑวาเปนสิ่งที่ผูขาย
เสนอขายตอตลาด เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความสนใจอยากไดเปนเจาของและซ้ือมาเพ่ืออุปโภคบริโภค 
อันเปนการตอบสนองความตองการ ผลิตภัณฑมิไดมีความหมายจํากัดเพียงวัตถุที่มีรูปรางจับตอง
เทานั้น แตยังหมายถึง ผลิตภัณฑ บริการ สถานท่ี องคกรหรือบุคคล และความคิด ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขาย
ได กลยุทธดานผลิตภัณฑที่ตองพยายามคํานึงถึงไดแกปจจัยตอไปนี้ (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ 
(Product Differentiation) (2) พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปราง ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราผลิตภัณฑ เปน
ตน (3) การกําหนดตําแหนง (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือ
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แสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product 

Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product 

Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line) 

ความหมายของคุณภาพ 

คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑและบริการท่ีตรงกับความตองการและ
ความปลอดภัยในการใชงาน สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหผูบริโภค
ยอมรับ หากพิจารณาคุณสมบัติของคุณภาพสามารถแยกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ สามารถพิจารณาคุณสมบัติสําคัญ 8 ดาน คือ สมรรถนะ 
ลักษณะเฉพาะ ความเชื่อถือได ความสอดคลองตามท่ีกําหนด ความทนทาน ความสามารถในการ
ใหบริการ ความสวยงาม และการรับรูคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินคา 

2. คุณภาพของงานบริการ ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญ 10 ดาน คือ ความเชื่อถือได การ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ การเขาถึงได ความสุภาพ การติดตอสื่อสาร ความนาเชื่อถือ 
ความปลอดภัย ความเขาใจลูกคา และสามารถรูสึกไดในบริการ 

ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation)  

โดยปกติแลวนักการตลาดมักจะดึงความแตกตางที่มีอยูเพียงเล็กนอยทางกายภาพของสินคา
มาเปนแกนหลักในการสรางจุดแตกตางของตราสินคา นอกจากนี้อาจมีการนําเอาลักษณะเฉพาะ 
รูปรางหนาตา สมรรถภาพ สมรรถนะ รูปแบบ ลักษณะทาทางและการออกแบบของสินคาที่แตกตาง
จากคูแขงขันมาใชใหเกิดประโยชนตอตราสินคา ตลอดจนอาจพิจารณาถึงความแตกตางที่ลงลึกไปถึง
ความเขมขน แข็งแกรง การซอมแซมและติดตั้งที่งายและสะดวกของสินคาที่แตกตางจากคูแขงขันที่
วางจําหนายอยูในตลาดปจจุบันนํามาสรางเปนความแตกตางของสินคา 

1. ความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ เปนการนําผลิตภัณฑประเภทตางๆมานําเสนอให
ลูกคาเพ่ือเปนตัวเลือกในการใชสินคา อาจเปนสินคาที่มีความเกี่ยวของกันและสามารถนําไปใชรวมกัน
ได เชน กลองกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ มุมฉาก แผนรองตู สินคาดังกลาวจะชวยใหลูกคาซื้อ
สินคาในท่ีเดียวกันเพ่ือความสะดวก 

2. ความหลากหลายของรูปแบบของผลิตภัณฑ ตัวเลือกของสี ขนาด ยี่หอ ใหลูกคาไดเปรียบ
เทียบ หรือความหลากหลายในแบบตางๆ เพ่ือเปนการนําเสนอตัวเลือกใหกับลูกคา ถือเปนกลยุทธ
การแขงขันทางการตลาดอีกวิธี ซึ่งปจจุบันสินคาประเภทตางๆ มีการผลิตและนําสูตลาดมากมาย เชน 
กลองถายรูปก็จะเปนยี่หอตางๆ มีสีใหเลือกหลากหลายเปนเทคนิคในการจูงใจลูกคา ชวยดึงดูดลูกคา
ใหมองหาผลิตภัณฑที่องคการนําเสนอ โดยไมตองไปหาซ้ือจากท่ีอ่ืน 
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3. ความหลากหลายในดานราคาของผลิตภัณฑ จําเปนตองมีผลิตภัณฑที่นําเสนอในราคาท่ี
แตกตางกัน เพ่ือใหผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางงบประมาณกับความตองการสินคาในประเภทนั้นๆ 
ซึ่งการนําเสนอสินคาที่มีราคาตางกันในสินคาประเภทเดียวกัน เชน โทรทัศนที่ผลิตมานําเสนอใน
ขนาดที่เทากัน ก็มีหลายๆยี่หอใหเปรียบเทียบราคาในการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 

3.1 การตั้งราคาตามกลุมลูกคา โดยจะพิจารณาจากลักษณะอุตสาหกรรมของลูกคา 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ทําเลที่ตั้ง หรือสถานท่ีของผูซื้อ เชน ราคาของกลองกระดาษสําหรับเขา
หองเย็นตางจากราคากระดาษท่ีไมเขาหองเย็น กลุมลูกคาอิเล็คทรอนิคสตางจากกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมอาหาร สถานที่สงตั้งอยูไกล เปนตน 

3.2 การตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ จะพิจารณาจากคุณภาพ ขนาดผลิตภัณฑ 
รูปแบบสินคาหรือการใหบริการ 

3.3 การต้ังราคาตามภาพลักษณ เปนการต้ังราคาตามภาพลักษณของสินคาที่
แตกตางกันในสายตาของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑใดมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของผูบริโภคก็สามารถตั้ง
ราคาสูงได 

3.4 การตั้งราคาตามเวลา ชวงเวลาที่ลูกคามีความตองการมากราคาก็จะสูงกวาปกติ 
ตัวอยางเชน คาโทรศัพทในชวงกลางคืนจะมีราคาถูกกวาตอนกลางวัน เปนตน 

3.5 การตั้งราคาตามคูแขง ตลาดของสินคาที่มีคูแขงเปนจํานวนมาก การต้ังราคาก็
จะต่ํากวาตลาดที่มีคูแขงจํานวนนอย 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ชลธิศ ดาราวงษ, 2555: 46-48) 
ผลิตภัณฑใหมหรือสินคาใหมเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งท่ีผูบริโภครูจักและไมรูจัก ซึ่งหมายความวา 

สินคาใหมมีเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา และสินคาใหมนั้นมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว แตสินคา
ที่เกิดขึ้นใหมมีทั้งที่เกิดจากนวัตกรรม (Innovation) และเกิดจากการปรับเปลี่ยนจากของเดิมเพียง
เล็กนอยก็ได  

บูซ อัลเลน และเฮมิลตัน (Booz, Allen and Hamilton, 1982) ไดแบงประเภทของ
ผลิตภัณฑใหมโดยใชเกณฑตามระดับความใหมของผลิตภัณฑ คือ  

1. ความใหมสําหรับบริษัท (New to the company) หมายถึง บริษัทไมเคยผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑนี้มากอน  

2. ความใหมสําหรับตลาด (New to the market) หมายถึง ผลิตภัณฑนี้ไมเคยปรากฎใน
ตลาดมากอนซึ่งจากเกณฑทั้งสองน้ี ผลิตภัณฑใหมสามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ผลิตภัณฑใหมแท (Original Product) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ถูกคิดคนขึ้นจากผู
ที่ประดิษฐคิดคนขึ้นมาเปนครั้งแรก ซึ่งยังไมเคยมีใครผลิตและนําเสนอตลาดมากอนไมวาจากบริษัทใด
ก็ตาม ผลิตภัณฑใหมแท มีสัดสวนเพียงรอยละ 10 ของผลิตภัณฑใหมในตลาดทั้งหมด ผลิตภัณฑใหม
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นี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตองเผชิญกับความไมแนนอนจากการตอบรับของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
ดังนั้นบริษัทจําเปนตองอาศัยขอมูลที่แมนยําจากฝายวิจัยการตลาดเพ่ือสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมได 

2.2 สายผลิตภัณฑใหม (New product lines) แมวาผลิตภัณฑใหมประเภทน้ีจะมี
ความใหมตอตลาดนอย เนื่องจากมีคูแขงในตลาดอยูแลวซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของตลาดและ
ผลิตภัณฑใหมนี้มีระดับความใหมตอบริษัทคอนขางสูง ตองมีการลงทุนดานเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี
ในสายผลิตภัณฑใหมทําใหบริษัทเพ่ิมความสามารถในการผลิตและเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง
นําไปสูการเพ่ิมยอดขายโดยรวมอีกทั้งยังเปนการสรางศักยภาพใหกับบุคลากรในการคิดคนผลิตภัณฑ
ในสายผลิตภัณฑใหม โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูเดิม ตัวอยางเชน บริษัท ซัมซุง (Samsung) และบริษัท 
โนเกีย (Nokia) ตางหันมาผลิตสมารทโฟน (Smart Phone) ในรูปแบบท่ีคลายกับไอโฟนจากคาย
แอปเปล 

2.3 ผลิตภัณฑใหมจากสายผลิตภัณฑเดิม (Additions to existing lines) เปน
ผลิตภัณฑที่มาจากสายการผลิตเดิมเพ่ือบุกตลาดใหม เชน การเพ่ิมจํานวนขนาดบรรจุภัณฑของ
ผงซักฟอกใหมีขนาดเล็กลงเพื่อครอบครัวเด่ียว หรือเพ่ือกลุมนักศึกษาตามหอพัก วิธีนี้บริษัทจะไดสวน
แบงทางการตลาดเพ่ิมเติมและลดความเส่ียงในการเพ่ิมสายผลิตภัณฑ ลดตนทุนการลงทุนในดาน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมและลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2.4 ผลิตภัณฑปรับปรุง (Improvements and revisions to existing products) 

เปนผลิตภัณฑใหมที่เปนที่คุนเคยของผูบริโภคอยูแลว แตมีความใหมตอบริษัทเพราะเกิดจากการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงคุณสมบัติตางๆ เชน ภาชนะบรรจุ สูตรผลิตภัณฑ รสชาติ หรือสวนประกอบ
ของสินคาตัวเดิมแลวนํามาจัดจําหนายแทนที่สินคาตัวนั้น ผลิตภัณฑใหมมีสัดสวนในระดับสูง (รอยละ 
26) เมื่อเทียบกับสินคาใหมทั้งหมด ตัวอยางผลิตภัณฑปรับปรุง ไดแก บริษัท ฮิวเล็ทแพคการด 
(Hewlett-Packard) ไดปรับปรุงเครื่องพริ้นเตอรใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอยางมาก ทั้งระบบการใชงาน
ใหเปนแบบระบบสัมผัส (touch screen) ความประหยัดหมึกพิมพและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

2.5 ผลิตภัณฑลดตนทุน (Cost reductions) อาจไมถูกมองวาเปนผลิตภัณฑใหม
สําหรับนักการตลาด เพราะเปนสินคาใหมที่ไมไดเพ่ิมประโยชนใหกับลูกคา เปนเพียงแคผลิตภัณฑที่
สรางข้ึนมาลดตนทุน อยางไรก็ตามผลิตภัณฑประเภทนี้จําเปนอยางยิ่งสําหรับมุมมองของบริษัท การท่ี
ผลิตภัณฑมีลักษณะรูปแบบหรือการทํางานที่เหมือนเดิมโดยที่มีตนทุนการผลิตลดลงถือวาเปนการเพ่ิม
มูลคาอยางมาก การสรางผลิตภัณฑลดตนทุนอาจเกิดจากการใชวัตถุดิบใหมหรือกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหลดการสูญเสียของวัตถุดิบและเพ่ิมปริมาณผลผลิต ตัวอยางผลิตภัณฑลด
ตนทุน ไดแก การใชเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycled plastic) ซึ่งเปนการนําวัสดุจากพลาสติกที่เหลือ
ใชหรือใชแลวนํากลับมาแปรสภาพเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาใหม ทั้งประเภทเครื่องใชใน
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ครัวเรือน (จาน ถังน้ํา) เครื่องใชในบาน (โตะ เกาอ้ี) อุปกรณสํานักงาน ของเด็กเลน ถุงพลาสติกและ
ขวดพลาสติก  

2.6 ผลิตภัณฑเพ่ือวางตําแหนงใหม (Repositionings) เกิดจากการนําเสนอ
วิธีการใชผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมในรูปแบบใหม ซึ่งความใหมของผลิตภัณฑประเภทน้ีเกิดจากมุมมองและ
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอตัวสินคาหรือตราสินคามากกวาที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
ของตัวสินคาเอง ผลิตภัณฑใหมประเภทนี้มีความสําคัญมากในบางอุตสาหกรรม เชน การคนพบทาง
วิทยาศาสตรการแพทยใหมจากตัวยาแอสไพรินสามารถทําใหเลือดจางลงจึงทําใหบริษัทมีการปรับ
ตําแหนงของตัวยาชนิดนี้จากที่เปนยาแกปวดกลายมาเปนยาเพ่ือลดภาวะเลือดจับตัวที่สามารถชวย
ปองกันการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ 

สายผลิตภัณฑ
ใหม (20%)

ผลิตภัณฑใหม
ตอโลก (10%)

ผลิตภัณฑ
ปรับปรุง (26%)

สายผลิตภัณฑ
ขยาย (26%)

ผลิตภัณฑลด
ตนทุน (11%)

ผลิตภัณฑปรับ
ตําแหนง (7%)

ระดับความใหมตอตลาด (New to market)

ความใหมตอบริษัท
(New to company)

สูง

สูง

ต่ํา
ต่ํา

 

ภาพที่ 2.5 ประเภทของผลิตภัณฑใหม   
ที่มา : ชลธิศ ดาราวงษ, ผลิตภัณฑใหมและกลยุทธทางธุรกิจ (วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปที่ 9 
ฉบับที่ 2, กันยายน –ธันวาคม, 2555), 47. 

สวนประสมของผลิตภัณฑ (Product Mix) (ยุพาวดี สมบูรณกุล, 2556: ออนไลน) 
สวนประสมของผลิตภัณฑ หมายถึง กลุมของสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือสินคาท่ีมี

กลุมเปาหมายเดียวกัน ใชชองทางการจัดจําหนายเดียวกัน ประกอบดวย 

สายผลิตภัณฑ (Product line) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของใกลชิดกันเพราะ
ผลิตภัณฑนั้นใหความพอใจอยางเดียวกันหรือเปนสินคาที่ใชด วยกัน หรือขายใหกลุมลูกคากลุม
เดียวกันหรือจัดจําหนายใหกับรานคาแบบเดียวกันหรือราคาท่ีใกลเคียงกัน เชน สายผลิตภัณฑของ
เสื้อผาจะมีสายผลิตภัณฑ 3 สาย ไดแก เสื้อผาบุรุษ เสื้อผาสตรี และเสื้อผาเด็ก 
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หนวยผลิตภัณฑหรือรายการผลิตภัณฑ (Product item) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑที่
บริษัทมีไวจําหนายใหกับผูซื้อที่จะมีความแตกตางกันดานขนาด ราคา หรือลักษณะสําคัญอ่ืนๆ เชน 
น้ํายาลางจาน ซึ่งมี 3 ขนาด ไดแก 1,500 ซีซี 750 ซีซี และ 250 ซีซี ซึ่งในที่นี้ถือวาบริษัทผลิต 3 
หนวยผลิตภัณฑ จําแนกตามขนาด ดังนั้นในธุรกิจการคาปลีกและสงจึงเรียกวา หนวยผลิตภัณฑ 

การพิจารณาสวนประสมของผลิตภัณฑ ประกอบดวย 

1. ความกวางของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product width) หมายถึง จํานวนของสาย
ผลิตภัณฑทั้งหมดท่ีบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีไวเพ่ือขายใหแกผูซื้อ เชน ผลิตภัณฑของดัชมิลล มีผลิตภัณฑ
ไวจําหนายสี่สาย คือ โยเกิรต ทูโทน นมเปร้ียว นมปรุงแตงพลาสเจอรไรส จึงเรียกวาบริษัทนี้มีความ
กวางของสวนประสมผลิตภัณฑเทากับ 3 

2. ความลึกของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product line depth) หมายถึง จํานวนผลิตภัณฑที่
มีอยูในสายผลิตภัณฑแตละสาย เชน สี ขนาด รูปแบบหรือคุณสมบัติอื่นๆ ตัวอยางเชน สายผลิตภัณฑ
นมเปรี้ยวของดัชมิลลมีรายการผลิตภัณฑอยู 2 รายการ นั่นคือ นมเปร้ียวรสสม และรสผลไมรวม ซึ่ง
ผลิตภัณฑนี้มีความลึกเทากับ 2 

3. ความยาวของสายผลิตภัณฑ (Product line length) หมายถึง จํานวนผลิตภัณฑทั้งหมด
ของบริษัทที่มีเสนอขายใหกับลูกคาเกิดจากการรวมตัวกันของความลึกแตละสายผลิตภัณฑ ตัวอยาง 
ดัชมิลล มีผลิตภัณฑไวจําหนาย 14 รายการ จึงเรียกวาบริษัทนี้มีความยาวของสวนประสมผลิตภัณฑ
เทากับ 14 

4. ความสอดคลอง (Product consistency) หมายถึง ความสัมพันธระหวางสายผลิตภัณฑ
ในดานการใชขั้นสุดทาย การผลิต การจัดจําหนาย หรือลักษณะของสินคาดานอ่ืนๆ เชน ผลิตภัณฑ
ของดัชมิลลจะมีความสอดคลองเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ใกลเคียวกัน มี
กลุมเปาหมายเดียวกัน และใชชองทางการจัดจําหนายเดียวกัน 

กลยุทธสวนประสมผลิตภัณฑ 
ในการจัดการสวนประสมของผลิตภัณฑ เพ่ือใหผลิตภัณฑที่มีไวขายทันสมัยอยูเสมอและทํา

กําไรใหกิจการ กลยุทธการตลาดที่ผูจัดการผลิตภัณฑสามารถใชไดมีดังนี้  
1. Expansion of Product Mix เปนการขยายสวนประสมของผลิตภัณฑ ทําไดทั้งการเพ่ิม

จํานวนสายผลิตภัณฑ การเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑในแตละสายและการเพ่ิมความลึกเพ่ือขายผลิตภัณฑ
ที่มีอยูแลวเปนการเพ่ิมขนาดของผลิตภัณฑใดๆ  

2. Product Repositioning เปนการปรับตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด เพ่ือใหผลิตภัณฑมี
ภาพลักษณที่ดีในสายตาของผูบริโภค  

3. Trading up Trading down เปนการขยายผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑที่มีอยูแลว 
ขณะเดียวกันก็ปรับตําแหนงผลิตภัณฑดวย  
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3.1 Trading up เปนการเพ่ิมผลิตภัณฑดวยวิธีการขายในราคาสูงขึ้น โดยปรับ
ตําแหนงของผลิตภัณฑตัวเดิมเพ่ือดึงดูดผูมีรายไดสูงกวาใหมาเปนลูกคา และหวังวาผลิตภัณฑตัวใหม
จะชวยเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑเดิมที่ราคาตํ่ากวา และจะสามารถตัดผลิตภัณฑตัวเดิมที่ราคาตํ่า
กวาทิ้งไปเม่ือถึงเวลาอันสมควร  

3.2 Trading down เปนการเพ่ิมผลิตภัณฑราคาตํ่าเขาไปในสายผลิตภัณฑที่มี
ตําแหนงหรู เพื่อเปนการตอบสนองลูกคาที่ไมมีกําลังซื้อแตอยากสรางภาพลักษณหรู สิ่งที่ตองระวังใน
การทํา Trading up Trading down คือ ลูกคาอาจมีความสับสน และอาจทําใหกิจการเสียลูกคาทั้ง 
2 กลุมไปในที่สุด ทั้งนี้เพราะลูกคาเดิมไมชัดเจนในตําแหนงใหมของผลิตภัณฑและลูกคาใหมก็ไมเชื่อ
วาผลิตภัณฑที่เสนอขายจะมีคุณภาพดีกวาเดิม  

4. Alteration of Existing Product เปนการปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหทันสมัยเสมอ
ในสายตาของผูบริโภค อาจปรับสูตรสวนผสมหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบและเปลี่ยนวัสดุ
ของบรรจุภัณฑ เปนตน  

5. Contraction of Producer Mix เปนการตัดทิ้งผลิตภัณฑบางตัวในสายผลิตภัณฑหรือ
อาจตัดทิ้งสายผลิตภัณฑนั้นออกไป เมื่อพบวาผลิตภัณฑนั้นลาสมัย ไมสามารถทํากําไรไดอีกตอไป  
หรือทํากําไรไดแตนอยกวาผลิตภัณฑตัวอ่ืนๆ 

สรุปแนวคิดการสรางคุณคาผลิตภัณฑ 
ในบางอุตสาหกรรมราคาไมคอยมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา เชน อุตสาหกรรมชาเขียว

พรอมดื่ม เนื่องจากวัตถุดิบ กรรมวิธีและกระบวนการผลิตมีความคลายคลึงกัน กลยุทธดานผลิตภัณฑ
จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนเพ่ือดึงดูดผูบริโภคใหมาสนใจในตัวสินคา กลยุทธดานผลิตภัณฑไดแกปจจัย
ตอไปนี้ (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) 
ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปราง ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุ
ภัณฑ ตราผลิตภัณฑ ฯลฯ (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) (4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (5) กล
ยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line) ซึ่งถา
ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีรูปลักษณโดดเดนแตกตางจากตราสินคาอ่ืนจะทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจและดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจซื้อสินคา 

2.3 ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด คือ ความพยายามของนักการตลาดหลายๆวิธีที่จะติดตอสื่อสารไปยัง
ลูกคาในตลาดเปาหมายไดเกิดการรับรูในสิ่งที่นําเสนอ ซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด โดย
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มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะกระตุน จูงใจ หรือเชิญชวนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท หรือ
ยอมรับความคิดตามท่ีมุงหวังไว 

เปาหมายของการสงเสริมการตลาด (The goals of promotion) 

การสงเสริมการตลาดมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และความคิด
ในทางใดทางหนึ่งตอกลุมเปาหมาย ตัวอยางเชน ผูสงเสริมการตลาดอาจพยายามหาวิธีการเพ่ือเชิญ
ชวนผูบริโภคใหหันมาดื่มโคก แทนที่จะดื่มเปบซี่ เปนตน แตบางครั้งอาจจะตองการตอกย้ําเพ่ือให
ผูบริโภคคงรักษาพฤติกรรมเดิม ก็มีเชนเดียวกัน เชน ตองการใหผูบริโภคดื่มโคกตอไปภายหลังจากท่ี
หันมาดื่มโคกครั้งหนึ่งแลว เปนตน นอกจากน้ัน ผูสงขาวสาร (source) หรือผูขายยังคงมีความมุงหวัง
ที่จะสรางภาพลักษณในทางที่ดี (favorable image) ในสายตาของลูกคาหรือเพ่ือกระตุนใหเกิดการ
ซื้อสินคาและบริการของบริษัท 

วัตถุประสงคพื้นฐานในการสงเสริมการตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  2543: 172) 
นอกจากการสงเสริมการตลาดจะกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภคแลว ยังกระทําเพ่ือ

วัตถุประสงค  3 ประการ  ไดแก 
1. เพ่ือแจงขาวสาร (To  Inform) การใหขอมูลขาวสาร โดยท่ัวไปจะใชมากในชวงระยะ

เริ่มแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle) เพ่ือเปนการสรางความตองการหรืออุปสงค
ขั้นพ้ืนฐาน (primary demand) ใหกับผลิตภัณฑที่เพ่ิงวางตลาดใหมๆ เพราะโดยท่ัวไปแลวคนจะไม
ซื้อสินคาหรือบริการ หรือใหการสนับสนุนองคการใดๆ แมวาองคการนั้นจะไมหวังผลกําไรก็ตาม 
จนกวาเขาจะทราบถึงความมุงหมายหรือผลประโยชนที่เขาจะไดรับเสียกอน ดังนั้น การทําโฆษณา
เพ่ือใหขอมูลขาวสาร (informative ad) จึงอาจมีสวนชวยเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคใหเกิดความ
คลอยตามอยากได ไดมาก หรืออยางนอยที่สุดก็จะเปนการกระตุนความสนใจของผูบริโภคที่มีอยูแลว 
ใหเกิดความสนใจท่ีจะซื้อผลิตภัณฑนั้นเพิ่มข้ึน เชน  บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี  จํากัด  ออก
ภาพยนตรโฆษณาถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อใหมเปน  บริษัทศรีอยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต  จํากัด  
(มหาชน) 

2. เพ่ือจูงใจ (To  persuade) เปนความพยายามของนักการตลาดท่ีจะกระตุน เรงเราให
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือหรือซื้อมากข้ึน บางคร้ังการเชิญชวนไมไดมุงหวังที่จะใหผูบริโภคตอบสนอง
ในทันที แตเพ่ือสรางภาพลักษณในทางบวกใหกับผูบริโภคมากกวา เพ่ือใหผูบริโภคคลอยตามยอมรับ
และใหการสนับสนุนเปนลูกคาขาประจําเปนเวลายาวนาน ปกติแลวการสงเสริมการตลาดเพ่ือเชิญ
ชวน มักจะทําในชวงเมื่อผลิตภัณฑเขาสูขั้นเจริญเติบโต (growth stage) ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ซึ่ง
เปนชวงที่ผลิตภัณฑเปนที่รูจักในตลาดเปาหมายแลว รวมท้ังมีความรูบางแลววา ผลิตภัณฑที่เสนอ
ขายสามารถสนองความตองการของเขาไดอยางไร ดังนั้นในข้ันนี้งานของผูจัดการการตลาด จึงเปล่ียน
จากการใหขอมูลขาวสาร มาเปนการเชิญชวนใหลูกคาซื้อตราของบริษัทแทนท่ีจะซื้อตราของคูแขงขัน 
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การส่ือสารจะมุงเนนที่จุดเดนหรือจุดตางของผลิตภัณฑเหนือคูแขงขันเปนสําคัญ แนวคิดที่นํามาใช
เปนสิ่งดึงดูดใจ ก็มักจะมุงไปทางดานสนองความตองการทางดานอารมณ (emotional needs) เปน
สวนใหญ เชน ความรัก ความเปนเจาของ ความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง และความพึงพอใจสวนตน 
เปนตน เมื่อผลิตภัณฑเขาสูขั้นเจริญเต็มที่ (mature stage) และมีการแขงขันอยางรุนแรง เชน 
ผลิตภัณฑจําพวกเคร่ืองใชในครัวเรือน เครื่องดื่มและเบียร เปนตน การสงเสริมการตลาดเพ่ือเชิญชวน
ยังมีความจําเปนเชนเดียวกัน ในขั้นนี้เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑของคูแขงตราตาง ๆ มากมายใน
ทองตลาด เปนที่คุนเคยรูจักเปนอยางดีในตลาดเปาหมายแลว ดังนั้น ผูจัดการการตลาดจึงมักจะใช
วิธีการสงเสริมการตลาด เพ่ือกระตุนเชิญชวนผูบริโภคในดานใหเปลี่ยนมาใชตราหรือยี่หอของบริษัท 
(brand switching) เสียเปนสวนใหญ สวนการสงเสริมดานใหขอมูลขาวสารอาจจะมีบางพอสมควร
เทานั้น การรณรงคเพ่ือเชิญชวนในขั้นนี้ ก็เพ่ือมุงหวังที่จะใหลูกคาขาจรบางสวนเปลี่ยนมาเปนลูกคา
ขาประจําของบริษัทตอไป 

3. เพ่ือเตือนความทรงจํา (To remind) โดยทั่วไปจะนํามาใชมากในข้ันผลิตภัณฑเจริญเต็มที่
ตอนปลาย (late maturity) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหชื่อตราสินคาของบริษัทอยูในความทรงจําของ
สาธารณชนตลอดไป รูปแบบการสงเสริมการตลาดในลักษณะน้ีถือวาตลาดเปาหมายไดรับการเชิญให
ตัดสินใจซื้อ ดวยขอเสนอที่เปนจุดดีจุดเดนของผลิตภัณฑและบริการเพียงพอแลว ดังนั้นในขั้นนี้
จุดมุงหมายของการสงเสริมการตลาด จึงเปนเพียงเพ่ือกระตุนเตือนความทรงจําเทานั้น เชน  บริษัท
ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย  จํากัด ใชคําวา  ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย ยึดมั่นคําสัญญา  หรือ
การบินไทย  รักคุณเทาฟา 

สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion mix) 

สวนประสมการสงเสริมการตลาด  หมายถึง  เครื่องมือการติดตอสื่อสารทางการตลาด เพ่ือ
แจงขาวสาร  จูงใจ  สรางเจตคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาด  สวนประสมการสงเสริมการตลาดที่
สําคัญๆประกอบดวยเคร่ืองมือ  5  ประการ คือ การโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย  การ
สงเสริมการขาย  การใหขาวและการประชาสัมพันธ  การตลาดทางตรง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายสินคากับผูซื้อสินคาโดย
ผานสื่อตางๆ ไดแก  สิ่งพิมพ  วิทยุ   โทรทัศน  ปายโฆษณา  การโฆษณาในโรงภาพยนตร ฯลฯ  ทั้งนี้ 
เจาของสินคาหรือผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายตางๆ ในการโฆษณาเอง  การโฆษณามีหนาที่
สําคัญเพ่ือติดตอส่ือสารไปยังลูกคา  ดวยเหตุที่การแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีความรุนแรง   
บทบาทของการโฆษณาจึงทวีความสําคัญมากย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทใหญๆไดทุมงบประมาณ
มหาศาลเพ่ือการโฆษณาโดยเฉพาะ  ทําใหทุกหนทุกแหงเต็มไปดวยการโฆษณาในรูปแบบตางๆ
กระจัดกระจายอยูทั่วไป  การโฆษณาจึงกลายเปนสวนหนึ่งที่เขามาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
คนเราอยางแยกไมออก 
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ประเภทของการโฆษณา (Type  of  advertising)  

การโฆษณาสามารถแบงออกไดหลายประเภท ตามเกณฑตางๆ ดังนี้ 
1.1 แบงตามประเภทผูบริโภค (Target audience) ไดเปน 4 ประเภท คือ 

1.1.1 การโฆษณาเพ่ือผูบริโภค (Consumer Advertising)   

1.1.2 การโฆษณาเพ่ือการคา (Trade Advertising)   

1.1.3 การโฆษณาเพ่ือกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Advertising)   

1.1.4 การโฆษณาเพ่ือกลุมวิชาชีพ (Professional Advertising)  

1.2 แบงตามขอบเขตการครอบคลุมสามารถแบงออกได 4 ประเภท ดังนี้ 
1.2.1 การโฆษณาระดับนานาชาติ (International advertising) 
1.2.2 การโฆษณาระดับประเทศ (National advertising)   

1.2.3 การโฆษณาระดับภูมิภาค (Regional advertising)   

1.2.4 การโฆษณาระดับทองถิ่น (Local or retail advertising)   

1.3 แบงตามส่ือโฆษณา (Types of media) สื่อโฆษณาสามารถจําแนกออกเปนประเภท
ใหญๆ โดยทั่วไปได 4 ประเภท คือ 

1.3.1 สื่อโฆษณาประเภทส่ิงพิมพ (Print Media) ไดแก หนังสือพิมพและนิตยสาร   
1.3.2 สื่อประเภทแพรภาพและกระจายเสียง (Broadcast Media) เชน วิทยุ 

โทรทัศน 
1.3.3 สื่อโฆษณานอกสถานที่ (Outdoor   Media) เชน ปายโฆษณากลางแจง 

(outdoor advertising) ปายโฆษณาเคล่ือนที่ (transit  advertising) 

1.3.4 สื่อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ (other advertising media) เชน สื่อโฆษณาทาง
ไปรษณีย (direct mail) สื่อโฆษณา ณ แหลงซื้อ (point of purchase material) สื่อสินคา 
(merchandise) สื่อเบ็ดเตล็ด (miscellaneous) 

2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารขอมูลโดยใชบุคคล
เพ่ือจูงใจใหซื้อบางสิ่ง  เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนาหรือทางโทรศัพทกับลูกคาผูมุงหวัง
โดยตัวแทนขายของบริษัท การขายโดยใชพนักงานขายถือเปนการติดตอสื่อสารแบบ  2  ทาง (Two  

way  communication)  เพ่ือตอบคําถามตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ
ซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  การสงเสริมการตลาดวิธีนี้ใชไดดีกับระยะท่ีนําผลิตภัณฑเขาสู
ตลาด  โดยใชรวมกับการสงเสริมการตลาดอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังใชไดดีกับสินคาที่มีเทคนิคการใชพิเศษ  
สินคาประเภทไมแสวงซ้ือ  สินคาที่ผูผลิตตองการลดการโฆษณาและหวังผลการขายในระยะยาว   
โดยอาศัยความสัมพันธระหวางผูขายและผูมุงหวังตลอดจนใชเพื่อรักษาปริมาณขายผลิตภัณฑใหอยูใน
ระดับเดิม 
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3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) ในอดีตผูบริหารการตลาดจะใหความสนใจตอ
การสงเสริมการขายนอยมาก  เพราะเห็นวาเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดที่เห็นผลชา   
แตในปจจุบันสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจทวีความรุนแรงมากข้ึน  ผูบริหารการตลาดจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะปรับปรุงกลยุทธในการสงเสริมการขายใหสอดคลองกับสถานการณ  และผูบริหาร
การตลาดเริ่มมองเห็นความสําคัญวากลไกของการสงเสริมการขายจะสามารถชวยในการเพ่ิมยอดขาย
ไดอยางมาก  การสงเสริมการขายมักจะจูงใจผูที่ชอบเปล่ียนยี่หอ  คือ  ผูที่ชอบมองหาสินคาลดราคา   
มีคุณคาหรือมีของแถม   แตการสงเสริมการขายไมสามารถจะทําใหคนกลุมนี้เปนผูที่มีความภักดีใน
ตราสินคาได  การสงเสริมการขายชวยใหยอดขายสูงเปนชวงๆ แตไมสามารถเปนตัววัดสวนแบงตลาด
ในระยะยาวได  แตถามีการสงเสริมการขายที่สามารถสรางความแตกตางของตราสินคาไดก็จะสงผล
ถึงสวนแบงตลาดในระยะยาวไดเชนกัน 

วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย 

1. กระตุนใหเกิดการทดลองใชผลิตภัณฑ    
2. กระตุนใหซื้อซํ้า   
3. เพ่ือเพ่ิมการบริโภคในตราสินคาที่มีอยูเดิม   
4. การปองกันสวนครองตลาดหรือตําแหนงผลิตภัณฑ    
5. สนับสนุนความพยายามทางการโฆษณาและการตลาด   

การสงเสริมการขายสามารถแบงได  3  ประเภท  ดังนี้ 
1. การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค (Consumer promotion = CPR) เปนการสงเสริมการ

ขายที่มุงกระตุนผูบริโภค  ใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ  โดยทั่วไปจะใชรวมกับการโฆษณาเพ่ือดึงให
ผูบริโภคไปถามซื้อสินคาที่รานคา วิธีการท่ีนิยมใชกัน  มีดังนี้ การแจกของตัวอยาง (Sampling) การ
แจกคูปอง (Couponing) ของแถม (Premium) การแขงขัน (Contest) การชิงโชค (Sweeptakes) 

การจัดเกม (Games) การรับประกันใหเงินคืน (Refunds) การคืนเงิน (Rebates) การนําสินคาเกามา
แลกซื้อ (Trade – In) การสะสมยอดซ้ือหรือการสะสมคะแนน (Point  Collection) หีบหอสวนเพ่ิม 
(Bonus pack) การลดราคา (Price of deal) การจัดเหตุการณพิเศษ (Event sponsorshio) แสตมป
การคาและแผนตอเนื่อง (Trading stamp and continuity plan) การใหรางวัล (Patronage  

award) การใหทดลองใชสินคาฟรี (Free Trial) การรับประกันสินคา (Product warranties) การจัด
แสดงสินคา  ณ  จุดซื้อ (point of purchase) การสาธิตการทํางานของสินคา (Demonstration) 

2. การสงเสริมการขายมุงสูคนกลาง (Trade promotion = TPR) เปนกิจกรรมการสงเสริม
การขายที่มุงกระตุนตัวแทน (Agent) พอคาสง (Wholesaler) พอคาปลีก (Retailer) ใหใชความ
พยายามในการขายหรือรับสินคาไวขาย และชวยผลักดันสินคาจากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือ
ผูใช จึงถือวาเปนการใชกลยุทธหลัก (Push Strategy) วิธีการที่นิยมใชมีดังตอไปนี้ 
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2.1 การใหสวนลดทางการคา (Trade Deals)  เปนการใหขอเสนอพิเศษของผูผลิต
ที่มอบแกผูคาปลีกหรือผูคาสงเพ่ือกระตุนใหนําสินคาไปจําหนาย  ซึ่งจัดใหสวนลด  3  รูปแบบ  คือ  
สวนลดการซ้ือ (buying  allowances) สวนลดเพ่ือการจัดแสดงสินคา (display allowance)  และ
การจายเงินพิเศษ  เพื่อใหรับผลิตภัณฑใหมไปจําหนาย (Street  money) 

2.2 การจัดแสดงสินคา ณ แหลงซื้อ (Point – of – purchase displays) 

2.3 การแขงขันทางการขายและสิ่งจูงใจ (Contest and incentives) เชน กําหนด
โควตาการขาย (Sales quota) ผูขายสินคาไดตามกําหนดจะไดรับรางวัล 

2.4 การจัดโปรแกรมฝกอบรมการขาย (Sales Training Programs) 

2.5 การจัดแสดงสินคา (Trade Shows) 

2.6 การโฆษณารวม (Coorperative advertising) ฯลฯ 

3. การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย (Sale force promotion = SPR) เปนวิธีการ
กระตุนพนักงานขายของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย ใหใชความพยายามทางการขายมากข้ึน กลาวคือ ให
พนักงานขายผลักดันสินคาจากผูผลิต หรือผูจัดจําหนายไปยังผูบริโภคหรือผูใช  วิธีการท่ีนิยมใชกัน มี
ดังตอไปน้ี 

3.1 การแขงขันยอดขาย (Contest) 

3.2 การฝกอบรมการขายและการประชุมทางการขาย (Sales training and sales 

meeting) 

3.3 การจัดหาเครื่องมืออุปกรณชวยขาย (Selling aids) 

3.4 การใหรางวัลแกพนักงานขายท่ีปฏิบัติงานดีเยี่ยม (Performance recognition 

award) 

3.5 การกําหนดโควตาขาย (Sales quota) 

3.6 การกําหนดจํานวนการหาลูกคาใหม (New customer incentive) ฯลฯ 

4. การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว (Public Relation and Publicity) การ
ประชาสัมพันธ (public relations) หมายถึง การติดตอสื่อสารและการสรางความสัมพันธของบริษัท
กับกลุมชุมชนตางๆที่เกี่ยวของกับบริษัท ชุมชนเหลานี้ไดแก ลูกคา ผูขาย ปจจัยการผลิต ผูถือหุน 
พนักงานของบริษัท รัฐบาล สาธารณชนท่ัวไปและสังคมซึ่งองคการน้ันดําเนินงานอยู โปรแกรมการ
ประชาสมัพันธอาจจะมีลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได สวนการเผยแพรขาว (publicity) 

หมายถึง ขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณชนเกี่ยวกับบริษัท สินคาหรือบริการท่ีปรากฏในส่ือมวลชนตาง
ในรูปของขาวโดยไมตองเสียคาใชจาย การเผยแพรขาวเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึงใน
บรรดาเครื่องมือตาๆที่นํามาใชในงานประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการขอ
ไดเปรียบของการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวคือ เสียคาใชจายต่ําเมื่อเทียบกับเคร่ืองมือการ
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สงเสริมการตลาดอ่ืนๆส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน การใหสัมภาษณ/ใหขาว การจัดนิทรรศการ 
การจัดเหตุการณพิเศษ การบริจาคเพ่ือการกุศล การเปนสปอนเซอร การตีพิมพเอกสาร การสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

ความสําคัญของการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวมีดังนี้  คือ 

1. ดานหนวยงานธุรกิจ  จากการท่ีปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันกันสูงมาก ทั้งในดาน
การผลิต การจัดจําหนาย การใหบริการ การประชาสัมพันธจึงเขามามีบทบาท โดยเปนการเสริมสราง
ใหกลุมเปาหมายไดทราบถึงความกาวหนาของผลิตภัณฑ ความตั้งใจในการใหบริการตลอดจนงาน
ชุมชนสัมพันธที่จะสรางสรรคสังคมใหอยูดีกินดี เชน การใหทุนการศึกษา การสนับสนุนการกีฬา ฯลฯ 

2. ดานหนวยงานของรัฐ  เนื่องจากความจําเปนหลายดานท่ีหนวยงานของรัฐตองทํา 
การเผยแพรขาวสารไปยังประชาชนเกี่ยวกับกฎระเบียบในทางปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  หรือเปนการนําเสนอผลงานท่ีรัฐบาลไดกระทําไปใหประชาชนทราบเพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจและกอใหเกิดเจตคติที่ดีกับหนวยงานของรัฐ 

5. การตลาดทางตรง (Direct  Marketing) คือ ระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ ที่ใชสื่อ
โฆษณาต้ังแตหนึ่งอยางข้ึนไปเพ่ือกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองหรือการแลกเปล่ียนที่สามารถวัดได  ณ  
สถานที่ใดที่หนึ่งปจจุบันมีนักการตลาดใหความสําคัญเรื่องบทบาทกับการตลาดทางตรงอยาง
กวางขวางขึ้น  กลาวคือ  บทบาทในการสรางความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคา  เชน  บริษัทมักจะ
สงการดอวยพรวันเกิดหรือของขวัญเล็กๆนอยๆแจกใหสมาชิกที่เลือกมาจากฐานขอมูลลูกคาของ
บริษัทเองหรือจากสายการบิน  โรงแรม  และธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทหลายๆบริษัทไดหันมาสรง
ความสัมพันธอันเหนียวแนนแกลูกคาของตนในรูปแบบตางๆมากข้ึน 

ลักษณะของการตลาดทางตรง มีดังนี ้
1. มีระบบการทํางาน (System) ที่ชัดเจนหลายระบบรวมกัน เชน ระบบเอกสาร 

ระบบการจัดสงสินคา ระบบการเก็บเงิน ระบบฐานขอมูลลูกคา และระบบการส่ือสารการตลาด 

2. ตองมีการใชฐานขอมูล (Use  of  database) เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายหรือ
ผูรับขาวสารใหดีที่สุด และใชฐานขอมูลเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมเปาหมายในระยะยาว 

3. เปนการตลาดท่ีมีปฏิกิริยาตอบโตได ( Interactive) ระหวางผูขายและผูซื้อ ซึ่ง
เปนการสื่อสารสองทาง 

4. มีการใชการโฆษณาทางสื่อสารมวลชนมากกวาหนึ่งสื่อ 

5. สามารถเกิดการซ้ือขายไดทุกที่ซึ่งเปนการเปลี่ยนบทบาทของ “สถานท่ี” ผูซื้อ
สามารถสั่งซื้อไดจากที่ใด ณ เวลาใด โดยไมจําเปนตองแวะไปที่รานจําหนายแตอยางใด 

6. ตองมีการระบุกลุมเปาหมาย (Target group) ที่ชัดเจนและรูความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
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7. ตองมีความเปนสวนตัว การตลาดทางตรงทําใหลูกคาที่ไดรับขาวสารขอมูลรูสึกวา
ตนเปนคนพิเศษท่ีไดรับการเลือกสรรแลว 

8. สามารถทดสอบไดผลสัมฤทธิ์ไดโดยการเปรียบเทียบกับผลกอนกับหลังการ
ดําเนินการ 

ประเภทของการตลาดทางตรง 
ประเภทของการตลาดทางตรง หรือชองทางหลักของการตลาดทางตรงสามารถใชชอง

ทางการขายเพื่อเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายหรือผูคาดหวังได ประกอบดวย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน ,  
2543: 190) 

1. การใชจดหมายตรง (Direct mail marketing) เปนการขายท่ีไมมีรานคาและไมใช
พนักงานขาย  แตหาคําสั่งซื้อจากการสงจดหมายตรงไปยังผูรับขาวสารที่เปนเปาหมายทางไปรษณีย  
เพ่ือใหผูรับขาวสารเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง  การใชจดหมายตรงเปนการสื่อการตลาดทาง
ตรงที่ใชมากที่สุด  เชน  สงโปสการด  โบรชัวร  แคตตาล็อก  หรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ ทางไปรษณียไปยัง
ธุรกิจ   และผูบริโภค  ซึ่งอาจสงไปโดยใสซองหรือไมใสซองก็ได  มีการจัดพิมพชื่อและที่อยูของผูรับ
ขาวสารโดยตรงไปยังผูรับขาวสาร 

2. การตลาดโดยใชเครื่องโทรสาร (Fax mail) เปนการใชเครื่องมือการตลาดโดยใช
เครื่องโทรสาร  เพ่ือสงขาวสารทางการตลาดและการสงเสริมการตลาดไปยังอีกฝายหน่ึงผานทาง
โทรศัพท  คอมพิวเตอรในปจจุบันสามารถทําหนาที่เปนเครื่องโทรสารไดดวย  การตลาดโดยใช
เครื่องโทรสารจะมีขอไดเปรียบกวาการสงทางไปรษณียทางดานความรวดเร็ว  นักการตลาดจะใช
เครื่องโทรสารเพ่ือการเสนอขาย  การสงเสริมการตลาดกับกลุมเปาหมาย  ตลอดจนการรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคา 

3. การตลาดโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E–mail หรือ Electronic  mail)  เปนการสง
ขาวสารการตลาดจากคอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงไปยังคอมพิวเตอรของผูรับขาวสารอีกเครื่องหนึ่ง  โดย
สงผานทางระบบเครือขาย (Networks) ผูรับขาวสารสามารถเรียกขาวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได แต
จะไมสามารถพิมพขอความหรือขาวสารลงบนแผนกระดาษได  การตลาดจึงใชวิธีนี้ในการสงขาวสาร
การเสนอขายและการสงเสริมการตลาดเพ่ือกระตุนใหลูกคาซื้อสินคาตลอดจนใหคําแนะนําแกลูกคา
และรับขอเสนอแนะจากลูกคา 

4. การตลาดโดยใชเครื่องบันทึกเสียง (Voice  mail) เปนการสื่อสารการตลาดผานระบบการ
รับและการเก็บขาวสารดานคําพูดจากโทรศพัท  บริษัทใชเครื่องมือนี้เพ่ือตอบคําถามหรือใหขอมูลการ
ขายแกลูกคา  นักการตลาดจะกําหนดโปรแกรมเพ่ือใหขอมูลกับลูกคา  รวมท้ังการบันทึกขอมูลและ
คําสั่งซื้อจากลูกคา 
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5. การสื่อสารทางการตลาด (Telemarketing) เปนระบบการติดตอสื่อสารทางการตลาดโดย
อาศัยโทรทัศน  โทรศัพท และคอมพิวเตอรเพ่ือใหลูกคาเกิดการสั่งซื้อหรือเกิดการตอบสนองอยางใด
อยางหนึ่งโดยการใชการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทกับธุรกิจหรือผูบริโภค 

6. การตลาดท่ีทําใหเกิดการตอบสนองโดยตรงทางส่ือสิ่งพิมพ (Print media direct – 

response marketing) เปนการเสนอขายสินคาผานสื่อสิ่งพิมพฉบับตางๆ เพื่อใหมีการตอบสนองจาก
ผูอาน  โดยอาจใชรวมกับกิจกรรมการสงเสริมการขายอ่ืนๆ เชน  การลด  แลก  แจก  แถม  ชิงโชค  
แจกตัวอยางสินคา  ฯลฯ 

 7. การตลาดโดยใชแคตตาล็อก (catalog marketing) เปนการสงแคตตาล็อกสินคาไปยัง
ลูกคาเพ่ือใหลูกคาสงคําสั่งซื้อกลับมายังผูขาย  การใชแคตตาล็อก (Using catalogs) สวนใหญอยูใน
รูปของการสงไปรษณียเปนรูปเลม ซึ่งแสดงภาพ  รายละเอียด  และราคาของสินคาเพ่ือการขาย  ผู
โฆษณาทางแคตตาล็อกสามารถใชสื่อนี้ได  โดยมีตนทุนเกี่ยวกับแสตมปและสิ่งพิมพหรือผูโฆษณา
อาจจะใชสื่อนี้เพื่อการทดสอบการขาย 

8. การเลือกซ้ือทางเคร่ืองจักรใหลูกคาสั่งซื้อ (Kiosk shopping) เปนการเสนอขายสินคาโดย
ใชการออกแบบเคร่ืองจักรเพ่ือสั่งซื้อสินคาโดยเฉพาะ (Customer – order – placing  machines) 

โดยจัดวางเครื่องจักรในหางสรรพสินคาหรือยานชุมชนเพ่ือรับคําสั่งซื้อ (order)  จากลูกคา ซึ่ง
เครื่องจักรนี้จะแตกตางกับเครื่องจักรขายอัตโนมัติ  (Automatic  vending  machines)  ที่ทําหนาที่
ในการขายสินคา 

9. การตลาดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตรงและอินเตอรเน็ต (Online marketing and  

internet marketing)  เปนการสื่อสารการตลาดโดยใชคอมพิวเตอรเชื่อมตรงและอินเตอรเน็ต  ทั้ง
คอมพิวเตอรเชื่อมตรงและอินเตอรเน็ตถือวาเปนการตลาดทางตรงที่มุงสูลูกคาอยางเฉพาะเจาะจง 

10. การโฆษณา (Using billboard) เปนการสื่อสารวิธีหนึ่งที่จะใหลูกคามีการตอบสนอง
อยางใดอยางหน่ึง โดยอาศัยปายโฆษณา  เครื่องมือนี้จะใชรวมกับกิจกรรมการสงเสริมการขาย  วิธีนี้
ในปายโฆษณาจะตองบอกเบอรโทรศัพทไวที่สามารถจดจําไดงาย เนื่องจากลูกคาของกลุมนี้สวนใหญ
เปนพวกใชโทรศัพทในขณะขับรถยนต ซึ่งอาจจะเจอปญหาการจราจรติดขัดโทรศัพทติดตอกลับทันที 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 

การสงเสริมการตลาดมีบทบาทสําคัญที่ เกี่ยวของกับการส่ือสารการตลาดโดยตรง ซึ่ง
ประกอบดวยเคร่ืองมือสื่อสารหลักสําคัญ 5 อยาง คือ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว การขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะตรง เคร่ืองมือสื่อสาร
การตลาดท้ัง 5 อยางมีทั้งขอดีและขอเสีย และขอจํากัดที่แตกตางกัน นักการตลาดจําเปนจะตอง
นํามาใชรวมกันอยางรอบคอบใหเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันเปนหนึ่งเดียวซึ่งเรียกวา การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ อันเปนมิติใหมของการสื่อสารการตลาดในปจจุบัน 
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คอตเลอร (Kotler, 2003: 563) ไดกลาววา การตลาดยุคใหมมิใชเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคาท่ีเหมาะสม หรือการทําใหผูบริโภคหาซ้ือสินคาไดเทานั้น แตยังตองทําการส่ือสารกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งปจจุบันและอนาคต ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป องคกรตองแสดงบทบาทเปนทั้ง
ผูสื่อสาร (Communicator) และเปนทั้งผูสงเสริม (Promoter) 

ชิมพ (Shimp, 2000: 124) ไดนิยามความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการวา
เปนกระบวนการของการพัฒนาและการใชรูปแบบตางๆของโปรแกรมการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ
ผูบริโภคตามเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

รัซเซลล และเลน (Russell and Lane, 2002: 391) ใหความหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการวาเปนการสื่อสารการตลาดที่ไมไดเกี่ยวของเพียงการโฆษณา หรือการ
ประชาสัมพันธเทานั้น แตเปนการทําความเขาใจในสิ่งที่ผูบริโภคตองการอยางแทจริง จากนั้นจึงคิด
และวางแผนใหการสื่อสารท้ังหมดขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ดันแคน (Duncan, 2005: 373) ไดใหความหมายวา การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเปน
กระบวนการสรางคุณคาสําหรับตราสินคา (Brand Value) โดยตองมีกระบวนการประสานทํางาน
รวมกันของฝายตางๆ (Cross-Functional Process) เพ่ือการสนับสนุนความสัมพันธกับลูกคาและผูที่
มีสวนไดเสียขององคกร (Stakeholders) 

สรุปความหมายโดยผูวิจัย การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนวิธีการสรางคุณคาตรา
สินคาวิธีหนึ่งที่ไมไดเกี่ยวของเพียงแคการโฆษณาประชาสัมพันธเทานั้น แตการยังรวมถึงการส่ือสาร
การตลาดดานอ่ืน เชน การสงเสริมการขาย การใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง เพ่ือกระตุน
และโนมนาวใหผูบริโภคเกิดความสนใจที่จะซื้อสินคา 

ลักษณะสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
เซอรจ้ี (Sirgy, 1998: 235) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ไว 2 ประการดังนี้ 
1. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะตองมีลักษณะของความตอเนื่อง มีความสัมพันธกัน 

โดยมีทั้งความตอเนื่องทางกายภาพ (Physical Continuity) และยังตองมีความตอเนื่องทางจิตวิทยา 
(Psychological Continuity) เชน ภาพลักษณของการสื่อสารการตลาดโดยรวมตองสอดคลองกันกับ
ภาพลักษณของตราสินคา 

2. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะตองคํานึงถึงเปาหมายเชิงกลยุทธของบริษัท 
(Strategic Orientation) ตองสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธที่บริษัทกําหนดได 

ชิมพ (Shimp, 1997: 12) ไดแสดงลักษณะของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการไว 5 
ประการดังนี้ 

1. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ตองกอใหเกิดผลในดานพฤติกรรม 
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2. ใชทุกรูปแบบของการติดตอกับผูบริโภค ซึ่งการติดตอของบริษัทที่ใชขอความที่สงผานไป
นั้นจะตองมีศักยภาพ 

3. ควรคํานึงถึงผูบริโภคกอนที่จะยอนกลับไปพิจารณาวาควรจะใชวิธีการส่ือสารแบบใดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการโนมนาวใจผูบริโภค 

4. การสรางพลังในทีมงานท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จจากการใชกลยุทธการส่ือสารทุกรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูบริโภคในระยะยาว 

ระดับของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
ดันแคน (Duncan, 2005) ไดนําเสนอระดับชั้นของการประยุกต ใชแนวคิดการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ 4 ขั้นไวดังนี้ 
1. การรวมภาพลักษณเปนหนึ่งเดียว (Unified Image) ภาพลักษณที่สื่อออกไปควรมีความ

เปนหนึ่งเดียว มุงเนนการสรางภาพลักษณตราสินคา 
2. ความสอดคลองของการสื่อสาร (Consistent Voice) มีความสมํ่าเสมอของการส่ือสารทั้ง

ภาพและขอความ รวมทั้งมีการประสานขอความท้ังหมดไปยังกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย 

3. การเปนผูฟงที่ดี (Good Listener) เนนการสื่อสารแบบสองทาง กระตุนผลตอบรับ 
(Feedback) มีการสํารวจตลาด การแสดงสินคา และอ่ืนๆ เนนความสัมพันธระยะยาวกับ
กลุมเปาหมาย 

4. การเปนประชากรระดับโลก (World-Class Citizen) เนนการเอาใจใสดานสังคม คํานึงถึง
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของบริษัทท่ีแข็งแกรง ยึดสังคมในระดับกวาง 

เครื่องมือในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
พิคตันและโบรเดริค (Pickton and Broderick, 2005: 326) ไดกลาววารูปแบบการบูรณา

การการส่ือสารทางการตลาดไมไดเพียงแคจะพยายามรวบรวมเครื่องมือสื่อสารที่เปนไปได แตจะ
พยายามเจาะตรงถึงขอบขายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการส่ือสารการตลาด จึงไดแบงเครื่องมือออกเปน 
4 ลักษณะคือ  

1. การส่ือสารดวยสื่อมวลชน (Media Communications) โดยที่สื่อมวลชน (Mass Media) 

คือ ตัวกลางในการแพรกระจายขอมูลขาวสารจากกลุมบุคคลหรือองคกรไปยังมวลชนจํานวนมากใน
เวลาอันรวดเร็ว 

2. การสื่อสารโดยไมใชสื่อมวลชน (Non-Media Communications) ตัวอยางสื่อที่ไดรับ
ความนิยม ไดแก ปายโฆษณา (Billboard), ใบปด (Poster), ใบปลิว (Leaflet)  

3. การสื่อสารในลักษณะ Above-the-Line Communications ตัวอยางสื่อที่ไดรับความ
นิยม คือ โทรทัศน ภาพยนตร วิทยุ นิตยสาร การโฆษณากลางแจง 
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4. การสื่อสารในลักษณะ Below-the-Line Communications เปนสื่อที่ไดรับความนิยม
อยางตอเนื่อง เพราะสามารถนํามาเปนสื่อเสริมกับ Above the Line ตัวอยางสื่อที่ไดรับความนิยม
ไดแก แค็ตตาล็อก (Catalogues), เอกสารนําเสนอสินคา (Brochures) และไดอารี 
 ประดิษฐ จุมพลเสถียร (2554: 25-40, อางถึงใน ภคมน ภาสวัสดิ์, 2550: 23-24) ไดให
แนวคิดเกี่ยวกับการผสมผสานการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดไววา การผสมผสานการใชเครื่องมือ
สื่อสารการตลาด คือ การใชเครื่องมือสื่อสารหลายชนิดใหมีเอกภาพ เพ่ือมุงจูงใจใหกลุมเปาหมาย
สนใจผลิตภัณฑหรือองคกรอยางตอเนื่อง โดยแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
 1. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลาย
ประเภท ในลักษณะเปนการรวมพลัง (Synergy) โดยใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายประเภท เพ่ือ
ทําหนาที่สื่อสารรวมกันอยางมีเอกภาพ คือ มีแนวทางเดียวกันในการนําเสนอขอมูล เพ่ือให
กลุมเปาหมายไดรับขอมูลอยางตอเนื่องในทิศทางเดียวกัน ในการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด 
นักวางแผนการสื่อสารจําเปนตองเขาใจถึงจุดเดนจุดดอยของเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทตางๆ 
เพ่ือเลือกใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดที่เหมาะสมและใชในทิศทางเดียวกัน 

 2. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีการวางแผนอยางเปนระบบ การใชเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดไมไดหมายความวา จะตองใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดทุกประเภท และไมจําเปนตองใช
พรอมกัน เชน ในชวงแรกของการสื่อสารอาจใชการโฆษณา และการประชาสัมพันธ หลังจากนั้นมีการ
ใชกิจกรรมการตลาดทางตรงและตามดวยการสงเสริมการขายในชวงเวลาตอมา เปนตน 

 3. เปาหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพ่ือจูงใจกลุมเปาหมายโดยมุงใหเกิด
พฤติกรรม เปนหลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการซ่ึงเปนแผนงานระยะยาว และตอง
อาศัยความตอเนื่องของการสื่อสาร เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาสนใจซ้ือสินคา
หรือบริการของธุรกิจ 

 4. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนการวางแผนโดยใชฐานเปนศูนย (Zero-Based 

Planning) คือ ไมกําหนดเคร่ืองมือสื่อสารแตเปนการวางแผนโดยเร่ิมตนดวยการศึกษา ความคิด 
คานิยม และพฤติกรรมผูบริโภควาเปนอยางไร และผูบริโภคมีการบริโภคสื่ออยางไร ตอจากน้ันจึง
เลือกวิธีการส่ือสารและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรม และการบริโภคสื่อ
ของกลุมเปาหมาย 

 5. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนกระบวนการที่กระทําในระยะยาวและตอเนื่อง มี
การวางแผนใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดแตละประเภทอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพราะการใหขอมูลแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องนี้จะสามารถเปล่ียนความเชื่อและพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายได 
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ประโยชนของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549: 238) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหการติดตอสื่อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น จนไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมี
คุณคาอยางย่ิงตอการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จจากการใชวิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีมากถึง 75% โดยประโยชนจากการ
ประยุกตใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีดังนี้  

1. การเสริมสรางภาพลักษณหรือตําแหนงผลิตภัณฑใหเขมแข็งขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑใน
ตลาดมีความแตกตางกันนอยลง ทําใหธุรกิจตองหาทางสรางภาพลักษณที่โดดเดนใหกับผลิตภัณฑ 
ดวยการใชเครื่องมือทางการตลาดท่ีมีความหลากหลาย  

2. การเปลี่ยนแปลงและสรางเสริมภาพลักษณใหมใหแกผลิตภัณฑ เนื่องจากบางครั้งผูบริโภค
เกิดทัศนคติหรือความเขาใจผิดตอผลิตภัณฑหรือธุรกิจ จึงจําเปนตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือความรูสึก โดยการสรางภาพลักษณใหมใหแกผลิตภัณฑ  

3. การสรางผลกระทบที่ตอเนื่องของผลิตภัณฑ การโฆษณาอยางเดียวอาจทําไดเพียงการ
สรางใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ แตไมสามารถกระตุนใหเกิดความตองการและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑได 
การใชเครื่องมือทางการตลาดชนิดอ่ืนประกอบกับการโฆษณา เชน การใหขอมูลที่เปนทางการ หรือ
การใชการสงเสริมการขายก็จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 

4. การรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางผูบริโภคกับผลิตภัณฑ การใชเครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดที่หลากหลายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จะทําใหขอมูลขาวสารมีความทันสมัยอยู
เสมอ อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสที่ทางบริษัทมีตอผูบริโภคอีกดวย  

สุวัฒนา วงษกะพันธ (2530: 75-90) ไดกลาววา ในปจจุบันการสื่อสารการตลาดครบรูปแบบ
จะเห็นไดวา การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย และการสงเสริมการขาย 
นับวามีบทบาทสําคัญในแงที่สามารถนํามาใช เปนเครื่องมือการสื่อสารได ในขณะเดียวกัน
องคประกอบทุกตัวของสวนผสมการตลาด ไดแก สินคา ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ก็มีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เครื่องมือสื่อสารท่ีจะถายทอดความคิดของผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยบทบาทของสวนผสมการตลาดแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บทบาทของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Product) มีองคประกอบท่ีแสดงสัญลักษณการ
ถายทอดความคิดจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ไดแก ขนาด รูปราง การออกแบบ และบรรจุภัณฑสินคา 
หรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันแตกตางยี่หอกัน ยอมมีองคประกอบขางตนที่แตกตางกัน และกอใหเกิด
ผลทางความรูสึกกับผูบริโภคแตกตางกันดวย บทบาทของสินคาทางการส่ือสารที่สรางความพึงพอใจ
แกผูบริโภคนั้นมี 2 ลักษณะ คือ (1) ความพึงพอใจในสินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถแกไขปญหา หรือ
ใหประโยชนคุมคาเงินที่จายไป (2) ความพึงพอใจในดานจิตวิทยา เชน ภาพพจนของสินคา 
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 2. บทบาทของราคา (Price) ในการสื่อสารการตลาดมีผลตอความรูสึกนึกคิดและความพึง
พอใจของผูบริโภค ไมวาเปนความพึงพอใจในตัวสินคาหรือความพึงพอใจดานจิตวิทยา สําหรับปจจัย
ในการกําหนดราคานั้นจะพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ปจจัยดานคุณลักษณะของสินคา (2) 
ปจจัยดานคุณลักษณของผูบริโภค สามารถอธิบายดังนี้ 
  2.1 ปจจัยดานคุณลักษณะของสินคา เชน ราคาบอกถึงคุณภาพ สวนผสมที่
เหนือกวาสรางความรูสึกวาเปนสินคาคุณภาพสูง การกําหนดราคาควรยึดถือตามตําแหนงสินคาหรือ
ชื่อยี่หอที่เปนที่รูจัก และยอมรับในกลุมผูบริโภคอยูแลว ซึ่งผลิตภัณฑใหมที่ตั้งราคาสูงไวในชวงแรก
นับเปนโอกาสที่ดีท่ีจะวางตําแหนงสินคาไวสูงในใจผูบริโภคแตแรก 

  2.2 ปจจัยดานคุณลักษณของผูบริโภค ถาผูบริโภคไมมีประสบการณหรือไมมีขอมูล
เกี่ยวกับสินคา ราคาจะเปนปจจัยสําคัญในการสื่อสารใหผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณภาพของสินคา
และภาพพจนของสินคา ที่สรางความภาคภูมิใจที่ไดเปนเจาของ ทําใหผูบริโภคบางรายตัดสินใจซื้อ 

 3. บทบาทของสถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสําคัญตอการรับรูของผูบริโภค ดังนั้นจึง
จําเปนตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง การออกแบบตกแตงภายนอกและภายใน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่
ผูบริโภคจะไดรับรูภาพพจนของสินคา ความพรอมของพนักงานขาย และการจัดแสดงสินคามี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความรูสึกกอใหเกิดภาพพจนที่ดีของสถานที่จัดจําหนาย 

 4. บทบาทของการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมที่ตองกระทําขึ้นทั้งภายนอก
และภายในกิจการควบคูกัน ไดแก การโฆษณา การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการ
ประชาสัมพันธ โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคในการวางแผนเพ่ือการสงเสริมการตลาด ไดแก เพ่ือให
ขาวสาร เพ่ือใหความบันเทิง เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือเตือนความทรงจํา เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภค 
และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ เปนตน 

สรุปแนวคิดความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด  
การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารทางการตลาดระหวางเจาของผลิตภัณฑกับ

ผูบริโภค  เพ่ือแจงขาวสาร (Inform)  จูงใจ (Persuade)  และเตือนความทรงจํา (Remind)  ใหเกิด
ความเชื่อถือหรือเพ่ือสรางเจตคติท่ีดีแกกิจการ เครื่องมือการติดตอสื่อสารทางการตลาดประกอบดวย
เครื่องมือ  5  ประการ ไดแก  การโฆษณา  การขายโดยใชพนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  การให
ขาวและการประชาสัมพันธ  การตลาดทางตรง เครื่องมือสื่อสารการตลาดท้ัง 5 อยางมีทั้งขอดีและ
ขอเสีย และขอจํากัดที่แตกตางกัน นักการตลาดจําเปนจะตองนําเคร่ืองมือมาใชรวมกันอยางรอบคอบ
ใหเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันเปนหนึ่งเดียวซึ่งเรียกวา การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

อันเปนมิติใหมของการส่ือสารการตลาดในปจจุบัน ถาเจาของกิจการมีการส่ือสารการตลาดที่ดีจะทํา
ใหผูบริโภคไดรับขอมูลผลิตภัณฑอยางถูกตอง เมื่อผูบริโภคเกิดความเชื่อถือตอผลิตภัณฑจะทํา ให
ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมและความ
พึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
“ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจใน
การส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน” (รายละเอียดดังภาพท่ี 2.6) เนื่องจากผูบริโภค
จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอองคกรที่มีกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งการกระตุนใหผูบริโภคเกิด
การรับรูภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมจะสงผลดีตอการสรางความพึงพอใจใน
การส่ือสารกลยุทธทางการตลาดตอผูบริโภคอีกทางหน่ึง โดยจะชวยใหผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา
ตราสินคาและผลิตภัณฑ นําไปสูการซื้อสินคา เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา เกิดการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางองคกรกับผูบริโภค  

ภาพลักษณองคกร
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม

ความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาด

- การสรางการรับรูในตราสินคา

- การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ

- ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด

 

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันที่มีอิทธิพล
ทางบวกตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 

สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคา 
ความหมายของความจงรักภักดี 
สคิฟฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994: 658) กลาววา ความจงรักภักดี 

หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสม่ําเสมอ และ (หรือ) การซ้ือตราสินคาเดิมในผลิตภัณฑของบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง เปนการศึกษาถึงอุปนิสัยในการซื้อของผูบริโภค และพบวาตราสินคาที่มีสวนครองตลาดมากเพ่ิม
สูงขึ้น เกิดจากกลุมของผูซื้อท่ีมีความภักดีตอตราสินคา  

โอลิเวอร (Oliver, 1999: 34) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ขอผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อหรือ
ใหการอุปถัมปสินคาหรือบริการที่พึงพอใจอยางสม่ําเสมอในอนาคต ซึ่งลักษณะการซ้ือจะซื้อซ้ําในตรา
สินคาเดิม หรือชุดของตราสินคาเดิม การเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะไดรับอิทธิพลจากสถานการณที่มี
ผลกระทบและศักยภาพของความพยายามทางการตลาด 
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ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549: 27) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอ
สินคาและบริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการเหนี่ยวร้ังลูกคาไวกับองคกร ความ
จงรักภักดีไมไดเปนเพียงพฤติกรรมการซ้ือซํ้าเทานั้น แตยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสึกนึกคิด 
และความสัมพันธในระยะยาวดวย ซึ่งการซื้อซ้ําของลูกคาไมไดหมายความวาจะมีความจงรักภักดี
เสมอไป เพราะพฤติกรรมการซ้ือซํ้าอาจเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน มีทําเลท่ีตั้งอยูใกลที่พักอาศัย
หรือที่ทํางานของลูกคา ลูกคามีความคุนเคย สินคาหรือบริการมีราคาตํ่ากวาคูแขงขันรายอ่ืน เกิดจาก
ความผิดพลาดของคูแขงขัน และความสัมพันธหรือความประทับใจในอดีตของลูกคาที่มีตอสินคาหรือ
บริการ เปนตน 

สรุปความหมายโดยผูวิจัย ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติในดานบวกของผูบริโภคที่มีตอสินคา
ที่สามารถตอบสนองหรือสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่ตั้งไว ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึก
เชื่อมั่นผูกพัน ไววางใจตอสินคา และสงผลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อของผูบริโภค ซึ่งเปนการ
นําไปสูความสัมพันธระหวางผูบริโภคและสินคาในระยะยาว ความจงรักภักดีมีความสําคัญตอกําไรใน
ระยะยาวของธุรกิจการบริการ เพราะกลุมลูกคาที่จงรักภักดีจะมีปริมาณการซ้ือมากข้ึน เนื่องจากมี
ทัศนคติที่ดีตอตราสินคา จึงสงผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึนและรักษาสวนครองตลาดใหเหนือจากคูแขงขันได 

ระดับของความจงรักภักดีตอตราสินคา 
เอเคอร (Aaker, 1991: 39-41) ไดจําแนกระดับของความจงรักภักดีตอตราสินคาสามารถ

ออกเปน 5 ระดับ คือ 

1. กลุมผูบริโภคที่ไมมีความภักดีตอตราสินคาใดเลย (Non-loyal Buyer) คือ ความภักดีตอ
ตราสินคาระดับต่ําที่สุด ผูบริโภคคิดวาตราสินคาแตละตรามีความเทาเทียมหรือเหมือนกันหมด ไมมี
ความแตกตางใดๆท้ังสิ้น ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑความสําคัญของตราสินคาจะมีบทบาทคอนขาง
นอย สามารถเปลี่ยนตราสินคาไดตามปจจัยทางการตลาดตางๆ เชน ความชื่นชอบสวนตัว สินคาที่ลด
ราคา สินคาที่หาซื้อไดสะดวกหรือการสงเสริมการตลาดตางๆ 

2. กลุมผูบริโภคที่ซื้อสินคาเพราะความเคยชิน (Habitual Buyer) คือ กลุมผูบริโภคที่มี
ความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจในระดับท่ีเทาๆ กันในตราสินคา หรือไมไดมีความรังเกียจหรือความ
ไมพึงพอใจอะไรในตราสินคานั้นๆ มีการรับรูในระดับเทากัน หรือเริ่มพึงพอใจกับตราสินคาที่ใชอยู แต
คิดวาไมมีเหตุผลเพียงพอในการท่ีเปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืน หรืออาจจะเรียกวาซื้อเพราะความเคยชิน 

3. กลุมผูบริโภคท่ีคํานึงถึงตนทุนในการเปล่ียนแปลงตราสินคา (Switching Cost Loyal) คือ 
เปนกลุมผูบริโภคท่ีมีความพึงพอใจในสินคานั้นและพิจารณาตนทุนที่เกิดข้ึนหากเปลี่ยนไปใชตราสินคา
อ่ืน เชน ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการเปล่ียนตราสินคา เงิน เวลา ดังนั้นหากมีการนําเสนอให
เห็นถึงผลตอบแทนที่คุมคา ก็สามารถชักนําใหเปลี่ยนใจได 
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4. กลุมผูบริโภคที่เปนมิตรกับตราสินคา (Friends of the Brand) เปนระดับที่ผูบริโภครูสึก
วาตราสินคาคือเพ่ือน ผูบริโภคจะมีความรูสึกผูกพัน โดยจะใหความสําคัญของสัญลักษณ (Symbol) 

มีความช่ืนชอบในตราสินคา เชน ชอบในสัญลักษณในการใชสินคา ชอบในคุณภาพ หรือความชื่นชอบ
ที่เกิดจากความผูกพันของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาซึ่งตองใชระยะเวลานานพอสมควรเนื่องจากเปน
เรื่องของอารมณ ความรูสึก การรับรูตอคุณภาพระดับสูง 

5. กลุมผูบริโภคท่ีมีความผูกพันตอตราสินคา (Committed Customer) เปนระดับสูงสุดของ
ความภักดีตอตราสินคา ผูบริโภคมีความจงรักภักดีกับตราสินคาสูง มีการซื้อสินคาเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง มีความพึงพอใจ และภาคภูมิใจในการท่ีไดเลือกตราสินคานั้นๆ ตราสินคามีความสําคัญมาก
ทั้งในเร่ืองของการใชงานและเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนตัวตนของเขาจนเกิดเปนความผูกพันและ
เชื่อมั่นในตราสินคานั้นๆผูบริโภครูสึกดี 
 

 

Committed
buyer

Friend of the brand

Switching cost loyal

Habitual buyer

 

Non-loyal buyer

 

ภาพท่ี 2.7 ปรามิดแสดงระดับความภักดีตอตราสินคา  
ที่มา : David A. Aaker, Managing brand equity; Capitalizing on the value of a brand 

name (New York: The Free Press, 1991), 40. 

ประเภทของความจงรักภักดี  
แกมเบิล สโตน และวูดคอค (Gamble et al., 1989: 168) ไดแบงความจงรักภักดีออกเปน 

2 ประเภท ดังนี้ 
1. ความจงรักภักดีดานอารมณ (Emotional Loyalty) เกิดจากสภาวะจิตใจ การมีทัศนคติ 

ความเชื่อ และความปรารถนาของลูกคาที่มีตอองคกร สินคา หรือบริการ โดยบริษัทไดประโยชนจาก
ความจงรักภักดีของลูกคา ทัศนคติ และความเชื่อของลูกคาเอง เมื่อมองใหลึกลงไปในผลของความ
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จงรักภักดีนั้น พบวาขึ้นอยูกับการธํารงไวซึ่งความรูสึกพิเศษที่อยูในจิตใจของลูกคา โดยบริษัทควร
แสดงใหลูกคาเห็นวาความจงรักภักดีของลูกคานั้นตองไดรับการตอบแทนดวยความสัมพันธที่ดีอยาง
เต็มประสิทธิภาพจากการบริการ 

2. ความจงรักภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากกระทําดวยความชอบใจ 
เต็มใจ หรือชื่นชอบจากการไดรับการตอบสนองจากสินคาหรือบริการ ซึ่งจะเปนเกราะปองกันไมให
ลูกคาไปภักดีตอบริษัทอ่ืน ถึงแมวาลูกคาคนหนึ่งอาจมีความจงรักภักดีไดมากกวาหนึ่งสินคาหรือ
บริการ หรือมากกวาหนึ่งบริษัทก็ตาม 

แนวความคิดในการวัดความจงรักภักดีตอตราสินคา (Measuring Brand Loyalty) 

จาโคบี้ และเชสตนัท (Jacoby and Chestnut, 1978, cited in Bourdeau, 2005: 17) 
กลาววา ความจงรักภักดีนั้นไมใชเปนเพียงการวัดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา และไมใชการวัดในระยะสั้น
เทานั้น แตความจงรักภักดียังตองมีการวัดในมิติอ่ืนอีก และจะตองวัดในระยะยาวดวย ดังนั้นจึงมีการ
แบงวิธีการวัดความจงรักภักดีตอตราสินคาออกเปนแนวทางหลักๆดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดการวัดความจงรักภักดีตอตราสินคาจากพฤติกรรมการซ้ือซ้ํา (Consistent 

Repurchase) 

มุมมองของพฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior) จะเปนความหมายท่ีถูกนํามาใชมาก
ที่สุดเพราะสามารถวัดไดอยางงาย โดยความภักดีในตราสินคาคือการที่ผูบริโภคมีการซ้ือซ้ําในตรา
สินคาเดิม และบอยครั้งจนเกิดเปนความภักดีในตราสินคา ตัวอยาง ผูบริโภคคนหนึ่งใชบริการ
รานอาหารฟาสตฟูด ตามลําดับในสัปดาหที่ผานมาดังนี้ แมคโดนัลด แมคโดนัลด เบอรเกอคิงส แมค
โดนัลด แมคโดนัลด เบอรเกอรคิง ซึ่งจากการพิจารณาทางพฤติกรรมการซ้ือ ผูบริโภครายนี้เปนผู
จงรักภักดีในตราสินคา แมคโดนัลด อยางไรก็ตามการพิจารณาจากการซ้ืออาจจะมีขอจํากัดและแปล
ความหมายผิดพลาด เพราะการซื้อซ้ําของผูบริโภครายหน่ึงอาจจะไมใชเกิดจากการจงรักภักดีในตรา
สินคาก็ได เชน อาจเกิดจากการท่ีไมมีทางเลือกอ่ืนเลยทําใหตองบริโภคอยูตราสินคาเดียว 

2. แนวคิดการวัดความจงรักภักดีตอตราสินคาจากทัศนคติตอตราสินคา (Attitude as 

the Property of Phychological Commitment) 

เนื่องจากการวัดในลักษณะพฤติกรรมน้ันเปนการพิจารณาแคการซ้ือซ้ําอยางเดียวเทานั้น จึง
ทําใหนักการตลาดไมสามารถทราบถึงทัศนคติและความผูกพันระหวางผูบริโภคและตราสินคาได 
(Brand Commitment) ซึ่งนักการตลาดเชื่อวาความผูกพันตอตราสินคาของผูบริโภคนั้นถือเปนการ
แสดงออกท่ีเดนชัด (Clinch Facet) ดังนั้น การศึกษาการวัดในเชิงทัศนคติตาม Cognitive Learning 

Theory นั้นจึงเปนการศึกษาถึงทัศนคติโดยรวมท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคา ไปจนกระท่ังถึงแนวโนมใน
การซื้อสินคาครั้งตอไปมากกวาที่จะศึกษาการซื้ออยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 
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เอเคอร (Aaker, 1991, อางถึงใน ชัชชนก จงผิตะ และคณะ, 2546) กลาวถึงการวัดความ
จงรักภักดีตอตราสินคาในเชิงทัศนคติวา เปนการวัดความภักดีตอตราสินคาทางดานอารมณและ
ความรูสึก โดยผูบริโภคจะแสดงออกถึงความพึงพอใจท่ีมีอารมณและความรูสึกเขามาเก่ียวของซึ่งมี
องคประกอบอยู 4 ประการ ไดแก 

1. ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงตราสินคา (Switching Cost) เปนการวัดที่ทําใหทราบ
ถึงพ้ืนฐานของความภักดีตอตราสินคาได เนื่องจากหากเปนการลงทุนที่สูงและเกิดความเสี่ยงสําหรับ
บริษัทหรือผูบริโภค ถาหากตองการท่ีจะเปล่ียนตราสินคาแลวผูบริโภคอาจจะลังเลถึงความเสี่ยงที่จ ะ
พบสินคาคุณภาพดอยกวา 

2. การวัดความพึงพอใจ (Measuring Satisfaction) ซึ่งเปนกุญแจท่ีสําคัญในทุกๆ 
ระดับของความภักดีตอตราสินคา ในขณะเดียวกันอาจพบความไมพึงพอใจของผูบริโภคที่สามารถนา
ไปสูการเปลี่ยนแปลงไปใชตราสินคาอ่ืนแทนได 

3. ความชอบในตราสินคา (Liking of The Brand) ความภักดีตอตราสินคาในระดับ
นี้ผูบริโภคจะชื่นชอบสินคาตราน้ัน ถือวาตราสินคานั้นเปนเสมือนเพ่ือน มีความคุนเคย ผูบริโภคที่มี
ทัศนคติในเชิงบวกตอตราสินคาเดียวจะตอตานตราสินคาของคูแขง เนื่องจากทัศนคติเปนเร่ืองที่
เก่ียวของกับอารมณและความรูสึกมากกวาการมองถึงคุณสมบัติและขอดีของสินคาทางลักษณะ
กายภาพ โดยระดับความชอบสามารถแบงไดเปนความช่ืนชอบ (Liking) ความเคารพ (Respect) 

มิตรภาพ (Friendship) จนนําไปสูความไววางใจ 

4. ความผูกพัน (Commitment) ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงดานความรูสึกและดานจิตใจท่ีมี
ตอตราสินคา ซึ่งผูบริโภคอาจมีความรักและเชื่อมั่นตอตราสินคานั้นสูงมาก โดยมีตัวบงชี้ที่สําคัญคือ
จํานวนครั้งที่ผูบริโภคติดตอหรือปฏิสัมพันธกับองคกรและกับตราสินคา 

3. แนวคิดการวัดความจงรักภักดีตอตราสินคาจากพฤติกรรมและทัศนคติตอตราสินคา 
(The Composite of Behavioral and Attitudinal Properties) 

แนวคิดประการสุดทายนี้เปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นของการวัดความภักดีตอตราสินคาโดยใช
วัดจากพฤติกรรมควบคูไปกับการวัดทัศนคติตอตราสินคา ซึ่งมีนักวิชาการและนักการตลาดหลายทาน
ที่ใหแนวคิดสําหรับการวัดโดยการผสมองคประกอบท้ังสองประเภท เชน 

บราวน (Brown, 1953, อางถึงใน ชัชชนก จงผิตะ และคณะ, 2546) ไดกลาววา การ
ผสมผสานระหวางแนวคิดเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติวาเปนการลดความสําคัญของ การตัดสินใจท่ี
มุงเนนการซื้อในตราสินคาเดียว เนื่องจากคิดวาตราสินคาใดสินคาหนึ่งนั้นดีกวา ตราสินคาอ่ืนซึ่ง Day 

(1969, อางถึงใน ชัชชนก จงผิตะ และคณะ, 2546) ไดเสนอแนวคิด เรื่องความภักดีตอตราสินคาวา
เปนสัดสวนของการซ้ือตราสินคาใดๆ และทัศนคติที่มีตอตราสินคา ดังนั้นแนวโนมที่ผูบริโภคเกิดความ
ภักดีตอตราสินคาอยางแทจริงนั้นตองเร่ิมมาจากการที่ผูบริโภคนั้นไดรับความพึงพอใจทั้งในดาน
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ทัศนคติและพฤติกรรมควบคูกันไป ซึ่งทําใหนักการตลาดสามารถทราบไดวาผูบริโภคคนใดที่มีความ
ภักดีตอตราสินคาอยางแทจริง 

ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547, อางถึงใน มีนา อองบางนอย, 2553: 26) ไดเสนอวาการพัฒนา
เลื่อนระดับความจงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคนั้น ควรทําการวัดตัวแปรตางๆท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. ระดับชั้นแหงความพึงพอใจ (Satisfaction Level) คือ การวัดระดับชั้นความพึง
พอใจท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคา โดยทั่วไปแลวจะเปนการศึกษาคนหาปริมาณและธรรมชาติของความ
ไมพึงพอใจ (Dissatisfaction Level) ที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา การศึกษาในประเด็นนี้อาจมุงคนหา
วาผูบริโภคไมพอใจตราสินคาในประเด็นใด ความรูสึกไมพอใจสงผลตอพฤติกรรมหรือทัศนคติตอตรา
สินคาใหเปลี่ยนแปลงอยางไร เปนตน 

2. ระดับชั้นแหงความชอบ (Liking Level) คือ การวัดระดับชั้นความชอบที่ผูบริโภค
มีตอตราสินคา สามารถใชมาตรวัดความชอบ (Liking Scale) มาชวยในการศึกษา เนื่องจากผูบริโภค
ทั่วไปจะมีความรูสึกตอตราสินคาในลักษณะสอดคลองกับมาตรวัด (Scale) ดังกลาว เปน 5 ลําดับชั้น 
ลําดับชั้นต่ําสุดคือ 1 และชั้นความชอบสูงสุดอยูที่ลําดับ 5 ซึ่งเปนลําดับชั้นที่ผูบริโภคมีความไววางใจ
และเชื่อม่ัน (Trust) ในตราสินคานั้น 

3. ระดับชั้นแหงความผูกพัน (Commitment Level) คือ การศึกษาความผูกพันใน
ระดับลึกท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคา จะแสดงออกดวยการมีสวนรวมตางๆ ในกิจกรรมที่ตราสินคาจัดขึ้น 
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของตราสินคาอยางชัดเจน และมีสวนในการบอกตอเพ่ือใหผูอ่ืน
ชื่นชอบตอตราสินคาเชนเดียวกันกับตน 

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความจงรักภักดี  
1. ความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction) โดยปกติแลวลูกคามักจะพัฒนาความ

เชื่อเดิมที่มีอยู ใหกลายเปนความคาดหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไดรับกอนการตัดสินใจทําอะไรลงไป 
ความพึงพอใจของลูกคาเปนส่ิงที่ไดรับหลังจากการซ้ือสินคาหรือเปนการประเมินผลจากการซ้ือสินคา
ไปแลว โดยเปรียบเทียบผลจากความคาดหวังกอนซื้อกับสิ่งที่ไดรับจริงเมื่อซื้อสินคาไปแลว ดังนั้น
เปาหมายของการวัดผลและบริหารความพึงพอใจของลูกคาในการสะสมประสบการณของลูกคาผาน
ตราสินคา สินคา องคกร หรือสถานที่ขายสินคา ทําใหนักการตลาดตองพยายามที่จะเขาใจในเรื่องนี้  
โดยสรางความตางระหวางความคาดหวัง และการกระทําของสินคานั้นใหมีชองวางนอยที่สุดเทาที่จะ
ทําได โดยพยายามสรางความพอใจผานส่ิงที่นอกเหนือความคาดหวังกอนการซ้ือสินคา ซึ่งจะสงผลตอ
ความภักดีของลูกคาที่มีตอตราสินคา ปกติแลวชองวางดังกลาวของแตละบุคคล น้ัน มักจะมีความ
แตกตางกัน ซึ่งนักการตลาดหลายคนทราบดีวา ลูกคามีความอดทนตอความคาดหวังและความพึง
พอใจอยางจํากัด หากจะถามวาแลวทําไมผูภักดีเหลานั้นจึงตองเปลี่ยนตราสินคาทั้งที่มีความภักดี อาจ
เกิดจากเหตุผลหลายอยาง เชน ความพอใจท่ีไดรับจากตราสินคาที่ตนเองภักดีนั้นมีเทากับคูแขงขัน 
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พฤติกรรมดังกลาวขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางลูกคากับองคกรวามีมากนอยแคไหนดวย 
ปกติแลวลูกคามักชอบอะไรท่ีหลากหลายและมีคลายคลึงกันกับสิ่งที่เคยมีอยู คนทั่วไปมักจะแสวงหา
ประสบการณใหมเสมอ เพราะวาเขามักจะไดรับอะไรท่ีนอยและมีความพึงพอใจนอยจากสินคาเดิมๆ 
ดังนั้นนักการตลาดตองสรางความแปลกใหมและสรางความพึงพอใจกับลูกคาใหไดอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา 

2. ความเชื่อถือและความไววางใจ (Trust) เปนปจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกันและ
กัน ความสัมพันธจากอารมณ ความไววางใจจะยังคงอยูก็ตอเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ ความไวใจจะชวย
ลดความไมแนนอน ความเสี่ยงและความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอยาง
ทันทีทันใดที่มีตอตราสินคา หรืออาจหมายถึงการท่ีลูกคามีความเชื่อถือตอนักการตลาดวาเปนคนท่ี
นาเชื่อถือและมีความซื่อสัตย สําหรับพนักงานขายน้ันลูกคามีความเชื่อมั่นในความจริงใจตรงไปตรงมา
และมีความรับผิดชอบตอคําพูดที่มีตอลูกคา ถามีการจัดสงสินคาก็มีความมั่นใจวาสินคาจะถูกสงไปถึง
มือตามเวลาท่ีกาหนด ดังนั้นนักการตลาดที่ตองการจะสรางความไวใจกับลูกคาจะตองรักษาและ
ซื่อสัตยตอคําพูดของตนเอง ตลอดจนยึดมั่นในคําสัญญาที่มีตอลูกคาใหได  

3. ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ (Emotional bonding) การท่ีผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ
ตราสินคา นั่นหมายถึงความผูกพันที่มีตอสินคาหรือมีการติดตอเปนประจํากับองคกร และทําใหเขา
เหลานั้นมีความชื่นชอบตอองคกรนั่นเอง โดยสิ่งเหลานี้จะสะสมเปนคุณคาหรือทรัพยสินของตรา
สินคา (Brand equity) ซึ่งเกิดจากประโยชนของสินคา หรือบริการท่ีนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ของ
ตราสินคาเพียงลําพัง ทําใหการบริหารความสัมพันธของลูกคาตองเขามามีบทบาท และมีอิทธิพล
เหนือจากความคิดของผูบริโภคและสรางความรูสึกที่ใกลชิดผูกพันกับลูกคาผานความไววางใจน่ันเอง 
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา พยายามสรางความเชื่อมโยงทางอารมณ กับระบบเทคโนโลยีให
กลมกลืนกันเพ่ือสรางการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) 

การติดตอที่มีพลังอํานาจอยางมากระหวางกระบวนการสรางความสัมพันธ และผลของพฤติกรรม
อยางเต็มใจที่จะซื้อสินคา ความเปนมิตรและปฏิสัมพันธของบุคคลมีผลตอตราสินคาและองคกร  

4. การลดทางเลือกและนิสัย (Choice reduction and habit) ปกติลูกคามีแนวโนมของ
ธรรมชาติที่จะลดทางเลือกอยูแลว ซึ่งมักจะไมเกิน 3 ทางเลือก คนมักรูสึกมีความสุขกับความ
คลายคลึงในเรื่องของตราสินคา และสถานการณที่เปนที่รูจักกันดี ซึ่งไดรับจากในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต สวนของความภักดีของลูกคา อยางเชน การไมเปลี่ยนยี่หอ คือพ้ืนฐานของการสะสม
ประสบการณตลอดเวลา ดวยการกระทําซ้ําๆกับตราสินคา รานคา และบริษัท ในการชวยพัฒนานิสัย
ซึ่งเปนผลท่ีเกิดอยางตอเนื่อง เชน การไปซุปเปอรมารเก็ตเดิมๆ บอยครั้ง การทําอะไรที่เปลี่ยนแปลง
แปลกใหมนั้นยอมนํามาซ่ึงตนทุนและความเส่ียง โดยเฉพาะความเสี่ยงอันเกิดจากการซ้ือสินคาที่ ไม
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คุนเคย ลูกคามักจะคิดวาตราสินคาใหมไมดีเทาตราสินคาเดิมที่เคยใชมากอน และก็เชื่อวาเพ่ือนของ
เขาก็คิดเหมือนกันกับเขาในเร่ืองดังกลาว 

ประโยชนของความจงรักภักดีตอตราสินคา 
1. ชวยลดตนทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) ถาผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอ

สินคาผูบริโภคยอมพอใจท่ีจะใชสินคานั้นตลอดไปและยากที่จะเปล่ียนตราสินคา เมื่อเปนเชนนี้ผูขาย
ยอมประหยัดตนทุนในการชักจูงผูบริโภคใหซื้อสินคาเพราะไมตองใชความพยายามมากนัก เนื่องจาก
ผูบริโภคเต็มใจซื้อสินคาอยูแลวในทางการตลาด เพราะในการที่จะไดลูกคามาหน่ึงรายบริษัทจะตอง
เสียทั้งคาใชจายและเวลา นอกจากนี้การที่ผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอตราสินคาสูงจะเปนเสมือน
กําแพงหรือเกราะปองกันมิใหคูแขงขันแยงลูกคาไปได 

2. ทําใหคนกลางทางการตลาดชื่นชอบ (Trade Leverage) สินคาที่มีลูกคาชื่นชอบ มีความ
จงรักภักดีตอตราสินคา คนกลางทางการตลาด ไมวาจะเปนระดับพอคาปลีก – สง ในรานคาแบบเกา
หรือรานคาปลีกแบบใหม เชน เซเวนอีเลฟเวน ยอมยินดีที่จะขายสินคาเหลานี้เอง ซึ่งทําใหสินคาใน
รานคาหมุนเวียนเร็ว และสงผลใหรานคามีกําไรจากสินคาเหลานั้น รานคาจึงนิยมที่จะซื้อสินคา
เหลานั้นครั้งละมากๆ 

3. สามารถดึงดูดลูกคาใหม (Attracting New Customers) การท่ีไอบีเอ็มเปนคอมพิวเตอร
ที่ลูกคาไววางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพ จนกระทั่งมีความภักดีตอไอบีเอ็มเมื่อเปนเชนนี้ตราสินคาไอบีเอ็ม
จึงเปนตราสินคาคอมพิวเตอรที่สามารถดึงดูดผูที่เริ่มตนใชคอมพิวเตอร หรือผูที่ตองการจะเปล่ียน
คอมพิวเตอรตราสินคาใหม เพราะเขาเองคิดวาเปนการเสี่ยงในการท่ีจะทดลองตราสินคาที่เขายังไม
แนใจ ลูกคายินดีที่จะใชตราสินคาที่คนสวนใหญไววางใจ 

4. เปนอุปสรรคตอคูแขงขัน (Competitor’s Threats) จากการท่ีลูกคาภักดีตอตราสินคา ไม
เพียงแตลูกคาจะไมเปลี่ยนใจไปใชสินคาของคูแขงแลว ถาผูผลิตตราสินคานั้นผลิตสินคาใหมชากวาคู
แขงขัน ลูกคาที่ภักดียังใหโอกาสดวยการไมซื้อสินคาของคูแขงและรอจนกวาผูผลิ ตตราสินคานั้นจะ
ผลิตสินคาใหมออกสูตลาด 

สําหรับความพยายามในการที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคาอยางแทจริง
นั้น หัวใจสําคัญจะอยูที่การพยายามสรางใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินคา ทําใหเขาไดรับใน
สิ่งที่เกินจากความคาดหวังของเขา 

การสรางความจงรักภักดีตอตราสินคานั้น เราจะมุงไปที่การสรางความพึงพอใจในตราสินคา
เพ่ือใหเกิดการซ้ือซํ้าในตราสินคานั้นตอไป มิใชมุงแตจะทําอะไรก็ไดเพ่ือใหเกิดการซื้อสินคาตอไป
เรื่อยๆ เพราะหากการซ้ือสินคาไมไดเกิดจากความพึงพอใจในตราสินคาแลว เมื่อใดก็ตามท่ีตราสินคา
นั้นไมไดใหผลตอบแทนกับผูบริโภคเขาก็จะหยุดซื้อทันที 
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สรุปแนวคิดความจงรักภักดีตอตราสินคา 
ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติในดานบวกของผูบริโภคที่มีตอสินคาที่สามารถตอบสนองหรือ

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคท่ีตั้งไว ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกเชื่อมั่นผูกพัน ไววางใจตอ
สินคา และสงผลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อของผูบริโภค กลุมลูกคาที่จงรักภักดีจะมีปริมาณการซ้ือ
มากข้ึน ซื้อซํ้า และอาจนําไปสูการแนะนําบอกตอสินคาใหกับบุคคลไดทดลองใชสินคา  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดและความ
จงรักภักดีตอตราสินคา ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “ความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน” ซึ่ง
ถาผูบริโภคมีความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดแลว ผูบริโภคจะเกิดความจงรักภักดีตอ
ตราสินคา ทําใหโอกาสท่ีผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืนยอมนอย (รายละเอียดดังภาพท่ี 2.8) 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา

ความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาด

- การสรางการรับรูในตราสินคา

- การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ

- ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด

 

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิดความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันท่ีมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพล
ทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคอิชิตัน 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแนะนําบอกตอ 

ในปจจุบันผูบริโภคใหความไววางใจในโฆษณานอยลง การตลาดแบบบอกตอปากตอปาก 

(Word of mouth) จึงเปนรูปแบบการโฆษณาท่ีดีและนาเชื่อถือมากที่สุดในขณะน้ี นักการตลาดสวน
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ใหญมักจะนํากลยุทธปากตอปากมาใชงานเมื่อตองการสรางกระแสใหกับสินคาและการบริการของ
ตัวเองเพ่ือใหเปนที่รูจักเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเปนรูปแบบในการทําการตลาดท่ีไดผลในวงกวางและ
สามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว แถมยังใชเงินลงทุนต่ํา (Thumsup, 2013: online) 

ปากตอปากของลูกคาถือวาเปนดาบสองคมท่ีสามารถสรางชื่อเสียงเชิงบวกและชื่อเสียงเชิง
ลบไดในเวลาเดียวกัน ในแงบวกปากตอปากสามารถสรางชื่อเสียงทางธุ รกิจที่ผูประกอบการแทบไม
ตองลงทุนอะไร เพียงแตผูประกอบการธุรกิจตองทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและประทับใจในสินคา
และบริการของทางราน โดยอาจมุงเนนในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของสินคาหรือการใหบริการ
ใหดี ลูกคาก็จะบอกตอกันเอง ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาแตก็นับวาคุมคาในระยะยาว ขณะเดียวกันถา
ผูประกอบการธุรกิจไมสามารถทําใหลูกคาพึงพอใจในสินคาและบริการท่ีดีได ลูกคาก็จะบอกตอในเชิง
ลบอีกเชนกัน ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดผูประกอบการธุรกิจควรสรางมาตรฐานเรื่องสินคาและบริการใหดีที่สุด
นั่นเอง (สันติธร ภูริภักดี, 2554: 193-194) 

กรอนรูส (Gro¨nroos, 1990, อางถึงใน จิรัฐ เจนพ่ึงพร และพัชรา พัชาวนิช, 2555: 576) 
ใหคําจํากัดความของการบอกตอดังกลาววาเปนการบอกกลาวความนาเชื่อถือ และความนาไววางใจ
ขององคการ ผานวิธีการจัดการและการบริการขององคการ ระหวางบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึง โดย
การบอกตอดังกลาวจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภครายใหมอยางมาก ยี (Yi, 1990, 

อางถึงใน จิรัฐ เจนพ่ึงพร และพัชรา พัชาวนิช , 2555: 576) เนื่องจากการบอกตอเปนการส่ือสาร
ระหวางเพ่ือนฝูงในเรื่องของการประเมินคุณคาของสินคาและบริการมากกวาการกลาวถึงความไม
พอใจตอองคการ ในขณะที่ แมนโกลด มิลเลอร และบรอคเวย (Mangold, Miller and Brockway, 

1999, อางถึงใน จิรัฐ เจนพ่ึงพร และพัชรา พัชาวนิช , 2555: 576) ไดอธิบายเพ่ิมวา การส่ือสาร
ระหวางบุคคลเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
การสื่อสารแบบปากตอปากเปนการรับรูขอมูลของสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพจากผูที่เคย
บริโภคสินคาและบริการมาแลว ดังนั้นการบอกตอจึงเปนพฤติกรรมหลังการซื้อที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง
ของลูกคาที่มีความจงรักภักดี 

วิกิพีเดีย (Wikipedia, 2556) ไดใหความหมายของการตลาดแบบปากตอปาก หรือ 
การตลาดแบบบอกตอ (อังกฤษ: viral marketing) วาคือเทคนิคทางการตลาดที่ใชในยุคกอนที่จะมี
บริการเครือขายสังคมเพ่ือเพ่ิมการรับรูในตราสินคา หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ืนทางการตลาด (เชน 
ยอดขาย) ผานการพูดแบบปากตอปาก ที่คลายกับการแพรของเช้ือไวรัสหรือไวรัสในคอมพิวเตอร อาจ
หมายถึงการพูดปากตอปากผานทางอินเทอรเน็ต การประชาสัมพันธอาจทําไดในรูปแบบของคลิป 
เกมในแบบแฟล็ช แอดเวอรเกม อีบุก ซอฟตแวรเกี่ยวกับแบรนด ภาพ หรือแมแตขอความ 

สรุปความหมายโดยผูวิจัย การแนะนําบอกตอ หมายถึง การท่ีผูบริโภคมีทัศนคติหรือ
ความรูสึกที่ดีตอสินคาและตองการถายทอดส่ิงที่ตนเองไดรับรูทั้งจากประสบการณทางตรงหรือ
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ทางออมใหกับบุคคลอ่ืนทราบเพื่อใหผูที่ไดรับฟงเกิดความรูสึกเชนเดียวกันกับตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการ
ซื้อสินคานั้นๆ โดยการบอกตอปากตอปากอาจไมใชแคเพียงการสื่อสารระหวางบุคคลเทานั้น แตยัง
หมายถึงการบอกตอผานทาง Social network เชน Facebook ฯลฯ อีกดวย 

ริชินส และรูท-ชาฟเฟอร (Richins and Root-Shaffer, 1987, อางถึงใน อาภา เอราวัณ, 

2545: 21) ไดแบงการสื่อสารแบบบอกตอออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. การส่ือสารแบบบอกตอในดานแหลงขาวเก่ียวกับผลิตภัณฑ เชน รูปราง ลักษณะ หรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ซึ่งขอมูลสวนนี้จะเปนขอมูลจริงที่ตรงไปตรงมา 

2. การสื่อสารแบบบอกตอในดานการใหคําแนะนํา ไดแก การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรูสึก รวมทั้งการใหคําปรึกษา ซึ่งขอมูลอาจเปนขอมูลเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได 

3. การสื่อสารแบบบอกตอในดานการบอกเลาประสบการณสวนตัว เปนการวิพากษวิจารณ
คุณลักษณะ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  ซึ่งขอมูลอาจเปนขอมูลเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได 

เอ็มมานูเอล โรเซน (Emmanuel Rosen, 2000, อางถึงใน ณฎาร ประทุมทอง, 2554) ได
แบงการสื่อสารแบบบอกตอตามส่ือท่ีใชในการสงขาว ดังนี้ 

1. การสงผานขาวสารโดยใชการพูดแบบปากตอปาก  (Word of Mouth Marketing) จาก
บุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหรือกลุมหนึ่งทําใหเกิดเปนเร่ืองที่คนพูดถึง  

2. การสงผานขาวสารตอๆกันโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (Viral Marketing) ไดแก อีเมล (E-

mail) ทําใหเกิดการแพรกระจายของขาวสารไดอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตมีความกาวหนาอยางมาก ทําใหวิธีการแพรกระจาย
ขาวสารดวยวิธีนี้เปนวิธีที่นิยมเปนอยางมาก นอกจากน้ีการใชเฟซบุก (Facebook) ไลน (Line) วีดีโอ
คลิป (Video Clips) แฟลชเกมส (Interactive Flash Games)  ขอความ (Text Messages) ธรรมดา
ผาน Twitter หรือ Blogs ซึ่งเปนเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่มีอิทธิพลตอการสง
ขาวสารอยางมากในปจจุบัน 

การตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth Marketing) กับการตลาดแบบไวรัส (Viral 

Marketing) มีวัตถุประสงคในการสื่อสารการตลาดเหมือนกัน แตมีความแตกตางกันหลักๆ คือ 
การตลาดแบบปากตอปากนั้น ผูที่อยู เบื้องหลังในการสงสารหรือบอกตอนั้น สวนใหญเปน
ผูประกอบการหรือนักการตลาด แตการตลาดแบบไวรัส ผูบริโภคจะเปนผูสื่อสารและกระจายขอมูล
อยางรวดเร็วโดยการบอกตอกันเปนทอดๆ (Lake, 2010) นอกจากน้ันการตลาดแบบปากตอปากยัง
เปนกลยุทธในการสรางความเติบโตใหแกธุรกิจที่เพ่ิงเร่ิมตนกิจการ และมีขอบเขตการบอกตอกันใน
หมูเพ่ือน ครอบครัว และคนรูจัก ซึ่งการแพรกระจายขอมูลจะอยูในวงแคบกวาการตลาดแบบไวรัส ซึ่ง
มีผูรับสารและการกระจายสารหรือมีการบอกตอไปในวงกวางและรวดเร็ว โดยไมจํากัดวาผูที่รับสาร
หรือมีการบอกตอนั้นตองเปนบุคคลที่คุนเคยหรือรูจักกัน และมักจะใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปน
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เครื่องมือในการบอกตอ เชน วิดีโอคลิป อินเทอรเน็ต หรือสื่อสังคมออนไลนตางๆ เปนตน ซึ่งทําให
ประสิทธิภาพการสงตอขอมูลหรือบอกตอนั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและเปนวงกวางถึง
ระดับประเทศหรือระดับโลกได เหตุผลที่ทําใหแบรนดตางๆเลือกใช Viral Marketing ในการทํา
การตลาด คือ การปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภค ที่ทุกวันนี้การโฆษณาชวนเชื่อของแบรนด
ตางๆ ไมทรงพลังเหมือนอยางเม่ือกอนผูบริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นทั้งในเร่ืองของสินคาและการใชสื่อ 
เพราะฉะน้ัน Viral Marketing ที่ใชคนใกลตัวหรือคนรอบขางตัวผูบริโภคเองเปนสื่อในการสงตอ
ขอความของแบรนดสามารถสรางความนาเชื่อถือไดมากกวาการโฆษณาชวนเชื่อของแบรนด (นิตนา 
ฐานิตธนกร, 2555) 

ขอดีของ Viral Marketing  

1. กระจายตัวไดอยางรวดเร็ว จากสภาพสังคมในปจจุบันที่มี Social Network เปนสื่อกลาง
อยูแลวทําใหไมใชเรื่องยากท่ีจะแพรกระจายขาวสาร ซึ่งถาวิเคราะหดูแลวคนหนึ่งคนอาจมีเพ่ือนหลาย
คนและพอสารไดกระจายไปยังหมูเพ่ือนเหลานั้น เพ่ือนของผูสงสารก็จะกลายเปนผูสงสารที่จะนําไป
บอกตอใหกับเพ่ือนของพวกเขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งขาวสารสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วในระยะเวลา
อันสั้น 

  2. มีน้ําหนักในเรื่องของความนาเชื่อถือมากกวาการโฆษณารูปแบบอ่ืนๆ ตองยอมรับวา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เรื่องของปากตอปากนั้น มีอิทธิพลกับการตัดสินใจมากพอสมควร เชน ใน
การตัดสินใจซื้อสินคาสักอยางหนึ่ง ขั้นตอนในการพิจารณาคือ เลือกหายี่หอสินคา หาขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑนั้นๆ สอบถามผูเชี่ยวชาญ หรือแมกระทั่งสอบถามคนที่เรารูจักในกรณีที่บุคคลผูนั้นเคยใช
ตราสินคานั้นหรือใชงานอยูในปจจุบัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ อยางในปจจุบันที่เพ่ิมเติมอีกอยาง
หนึ่งก็คือ Social Network เมื่อผูใชไดทดลองใชแลวนําไปโพสไวใน Blog หรือ Social Network 

เพ่ือนของผูใชอาจลองเขามาอานหรือเปดดู รวมถึงไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขาวสารนั้นๆ ซึ่งมี
ความนาเชื่อถือมากกวาดูผานสื่อหรือโฆษณาจากทางผลิตภัณฑนั้นโดยตรง เชน คลิปวิดีโอบนยูทูบ
หรือแมกระทั่งบล็อครีวิวตางๆ ที่ประสบความสําเร็จมาแลวที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือเว็บไซตจีบัน
ดอทคอม (Jeban.com) ที่เจาของเว็บเริ่มตนจากการรีวิวผลิตภัณฑโดยที่ตนเองไดทดลองใชเอง 
ตอมาเร่ิมมีเจาของผลิตภัณฑสงสินคามาใหรีวิว ซึ่งตัวอยางดังกลาวชี้ไดชัดวา Viral Marketing นี้ ทํา
ใหผูรับสารมีความไววางใจและเชื่อในขาวสารหรือขอมูลที่ไดรับมา 

  3. ตนทุนต่ํา ขอเพียงแตอาศัยความคิดสรางสรรคและทักษะในการคิดและสื่อสารเพียง
เทานี้ ผูรับสารก็พรอมที่จะเปนผูทําหนาที่กระจายขาวสารใหคุณไดแลว 

ขอเสียของ Viral Marketing 

 1. กระจายตัวไดอยางรวดเร็ว เหรียญยอมมีสองดาน ในการกระจายตัวอยางรวดเร็วนั้น  
ไมใชวาจะไมมีขอเสีย เมื่อมีการกระจายตัวอยางรวดเร็ว อาจไมมีการกรองขาวสารกอนที่จะรับ ซึ่งถา
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เกิดเปนขาวสารท่ีไมถูกตองแลวนั้น ผูไดรับขาวสารจะไดรับทราบขาวสารหรือโฆษณาเหลานั้นในทาง
ที่ผิด รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผูสงขาวสาร ซึ่งอาจเปนการชักนําไปสูความเขาใจผิด ซึ่งอาจ
สงผลอยางรายแรงไดเชนกัน  

 2. มักเปนกระแสหรืออยูในชวงระยะเวลาสั้นๆเทานั้น ขอเสียอยางหน่ึงก็คือ มักเปนการเลา
ขานในชวงระยะเวลาไมนาน มาเร็ว ก็มักจะไปเร็วเสมอ 

วิธีการสงผานขาวสารแบบบอกตอสามารถทําได 3 รูปแบบดวยกันคือ 

1. ผูเชี่ยวชาญสูผูเชี่ยวชาญ (Expert to expert) โดยปกติการบอกตอของผูเชี่ยวชาญจะมี
ความนาเชื่อถือมาก การใหผูเชี่ยวชาญเปนผูกระจายขอมูลสินคาไปสูผูเชี่ยวชาญคนอ่ืนที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยผานการสัมมนาหรืองานประชุมวิชาการ จะเปนการเพ่ิมความสามารถในการ
บอกตอของขอมูลเกี่ยวกับสินคาตัวนั้นใหมากข้ึนได 

2. ผูเชี่ยวชาญสูบุคคลทั่วไป (Expert to peer) วิธีนี้คือการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูบอกตอขอมูล
ของตัวสินคาใหแกบุคคลทั่วไป ซึ่งคอนขางไดรับความนาเชื่อถือ เนื่องจากผูเชี่ยวชาญจะบอกถึง
คุณสมบัติที่แทจริงของตัวสินคา โดยไมมีการพูดเกินความจริงเหมือนกับการโฆษณาของบริษัทหรือ
การสื่อสารดวยวิธีอ่ืน 

3. บุคคลท่ัวไปบอกตอกันเอง (Peer to peer) วิธีการน้ีจะใชหลักใหคนทั่วไปบอกตอกันเอง 
ซึ่งวิธีนี้ไดรับความนาเชื่อมากท่ีสุด เนื่องจากส่ิงที่คนทั่วไปไดบอกนี้จะเปนประสบการณที่เขาไดรับจาก
การใชสินคาหรือบริการชนิดนั้นในชีวิตจริง 

กลยุทธเริ่มตนของ Word of mouth ที่จะชวยแพรกระจายขาวสาร และเรงยอดขายแบบ
ประหยัดงบที่สุด ตองครบถวนดวยองคประกอบสําคัญในการสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ
ของผูบริโภค หากผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและไววางใจในสินคาแลว ผูบริโภคนั้นจะกลายเปนผูบอก
ตอ (Talker) กระจายขอมูลสินคา หรือบริการใหโดยปริยาย (Jobsdb, 2552: online) 

สรุปแนวคิดการแนะนําบอกตอ 

การแนะนําบอกตอ หมายถึง การท่ีผูบริโภคถายทอดทัศนคติหรือความรูสึกที่มีตอสินคาจาก
ประสบการณท่ีตนเองไดรับรูทั้งจากประสบการณทางตรงหรือทางออมใหกับบุคคลอ่ืนทราบเพ่ือใหผูที่
ไดรับฟงเกิดความรูสึกเชนเดียวกันกับตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการซ้ือหรือไมซื้อสินค านั้นๆ โดยการบอก
ตอปากตอปากอาจไมใชแคเพียงการส่ือสารระหวางบุคคลเทานั้น แตยังหมายถึงการบอกตอผานทาง 
social network อีกดวย การแนะนําบอกตออาจจะเปนการบอกในดานแหลงขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
ดานการใหคําแนะนํา ดานการบอกเลาประสบการณสวนตัวก็ได  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดและการ
แนะนําบอกตอ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธ
ทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันที่มีอิทธิพลตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน” โดยผลลัพธ
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ของพฤติกรรมการแนะนําบอกตอเปนผลมาจากความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริโภค ซึ่งถาผูบริโภคมีความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดแลว ผูบริโภคจะเกิดการ
แนะนําบอกตอสินคาใหแกบุคคลอ่ืน (รายละเอียดดังภาพที่ 2.9) 

 

การแนะนําและบอกตอ

ความพึงพอใจในการสื่อสาร

กลยุทธทางการตลาด

- การสรางการรับรูในตราสินคา

- การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ

- ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด

 

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันที่มี
อิทธิพลตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน  

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพล
ทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคาและการแนะนําบอกตอ ผูวิจัยจึง
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน” ซึ่งถาผูบริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินคาแลว โอกาสที่
ผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืนยอมนอย และผูบริโภคจะแนะนําบอกตอสินคานั้นใหแกบุคคล
อ่ืน (รายละเอียดดังภาพท่ี 2.10) 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา การแนะนําและบอกตอ
 

ภาพที่ 2.10 กรอบแนวคิดความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันที่มีอิทธิพลตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน 
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สมมติฐานที่ 4 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุภาวดี พันธุกระวี (2547) ศึกษาเร่ือง “โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชาเขียว” ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมชาเขียวในประเทศไทยมี
โครงสรางตลาดแบบผูขายนอยราย แตผูผลิตรายใหญที่เปนผูนําตลาดนั้นยังคงมีอิทธิพลสูง พฤติกรรม
การแขงขันของตลาดชาเขียวในดานราคาไมคอยมีความสําคัญมากนัก เนื่องจากโดยพ้ืนฐานแลวสินคา
มีลักษณะเหมือนกัน แตผูผลิตพยายามสรางความแตกตางใหกับตราสินคาของตนเองดวยการโฆษณา
และการสงเสริมการขาย 

อรนุช วงศทัศนีโย (2547) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มชาเขียวพรอมดื่มของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” พบวา ผูบริโภครูจักเคร่ืองดื่มชาเขียวพรอมดื่มจากส่ือ
โทรทัศน ชอบการสงเสริมการขายแบบใชคูปองสวนลด เหตุผลที่ซื้อคือมีประโยชนตอสุขภาพและจะ
แนะนําใหบุคคลอ่ืนซ้ือ ผูบริโภคพบปญหาในการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม คือ รสชาติไมถูกใจ 
ราคาแพง ลักษณะบรรจุภัณฑคลายกันทําใหเกิดความสับสนในการซื้อ ไมมีปายราคาชัดเจน การ
จัดการสงเสริมการขายไมนาสนใจ ระยะเวลาจัดโปรโมชั่นสั้นเกินไป ชื่อบางย่ีหอจํายาก ไมมีพนักงาน
ใหคําแนะนํา 

นิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธการใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือ
การสรางภาพลักษณของสิงห คอรเปอรเรชั่น จํากัด” ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาการรับรู
ภาพลักษณที่ดีของสิงห คอรเปอรเรชั่น จํากัด มีความสัมพันธกับการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัทสิงห คอรเปอรเรชั่น จํากัด นอกจากนี้พบวาประชาชนที่มีลักษณะทางประชากร
แตกตางกันมีการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท สิงห คอร
เปอรเรชั่น จํากัด ไมแตกตางกัน ยกเวนตัวแปร อายุและรายได ที่มีการรับรูขอมูลขาวสารที่ แตกตาง
กัน 

อาระตี ตันมหาพราน และยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2552) ทําการศึกษา “การวัดคุณคาตราสินคา
ในกลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย” ผลการศึกษาพบวาการรับรูในตราสินคาดานการระลึกถึงโดยไมมีการ
แนะนําพบวาธนาคารกรุงเทพเปนตราสินคาที่กลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึงไดเปนอันดั บแรกอัน
เนื่องมาจากเปนธนาคารท่ีมีสินคาสินทรัพยและฐานลูกคาที่มากที่สุดจึงสงผลใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถนึกถึงไดโดยงาย ซึ่งเปนสวนสําคัญของการเช่ือมโยงตราสินคาใหผูบริโภคนึกจากความทรงจํา
ไดงาย ดานการระลึกถึงตราสินคาโดยมีการแนะจากสัญลักษณและสีของธนาคารพบวาตราสินคา
ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทยเปนตราสินคาที่กลุมตัวอยางระลึกไดมากที่สุด สวนธนาคาร
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ไทยพาณิชยไดรับคะแนนมากท่ีสุดในการรับผิดชอบตอสังคมจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจนและเปนที่รับรูมากกวาธนาคารอ่ืนๆ สวนดานความภักดีในตราสินคาผลการวิจัย
พบวา ธนาคารไทยพาณิชยมีคาเฉล่ียมากที่สุด แตมีความใกลเคียงกันกับธนาคารอ่ืนๆ โดยรวมแลว
ธนาคารไทยพาณิชยมีคุณคาตราสินคามากที่สุด รองลงมาคือธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย 
สวนตราสินคาธนาคารที่มีคุณคานอยที่สุดคือธนาคารทหารไทย 

พัชรา เทพจันอัด (2553) ศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลตอ
ความภักดีตราสินคาเครื่องโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหการ
รับรูดานการใชพนักงานขายมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา ดานการ
ใชเครือขายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส และดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามลําดับ อีกทั้งการรับรูการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการในทุกดานมีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็นที่มีตอความภักดีในตราสินคา
เครื่องโทรศัพทมือถือโดยรวม โดยความสัมพันธอยูในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ซิวมิ่ง และภัทชารยา (Xueming and Bhattacharya, 2006, อางถึงใน อนุวัต สงสม, 

2555: 622) ศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินกิจกรรม CSR ขององคกรธุรกิจ สมรรถนะของ
องคกร ความพึงพอใจของลูกคา และมูลคาทางการตลาดของกิจการ ซึ่งวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ของ
บริษัทจาก Fortune 500 Companies ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา CSR มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจ แลวความพึงพอใจจะสงผลถึงมูลคาทางการตลาด ขณะที่สมรรถนะหรือความสามารถของ
องคกรสามารถมีอิทธิพลตอมูลคาการตลาดโดยตรงหรืออาจมีอิทธิพลทางออม โดยมีความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน   

พาฝลอส และคณะ (Pavlos et al., 2009, อางถึงใน อนุวัต สงสม, 2012: 626-627) 

วิเคราะหบทบาทและคุณลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของกับความไววางใจและความ
ภักดีของลูกคา กรณีศึกษาผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศกรีซ  โดย
โมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 4 ตัวแปร ตัวแปรแรกคือการรับรูของผูบริโภคตอการจัดกิจกรรม 
CSR ขององคกร ซึ่งพบใน 4 มิติ คือ เกิดจากแรงขับเคลื่อนเก่ียวกับประเด็นจริยธรรม แรงขับเคลื่อน
เชิงกลยุทธ แรงขับเคลื่อนจากผูมีสวนไดสวนเสีย และจากคุณคาหรือคานิยมที่ทําใหกิจการตองจัดทํา
กิจกรรม CSR สวนอีกสามตัวแปรคือ ความไววางใจของลูกคา ความตั้งใจท่ีจะอุดหนุนหรือซื้อซ้ํา และ
ความต้ังใจที่จะบอกตอแกบุคคลอ่ืน แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
และผลการทดสอบสมมติฐานที่มีนัยสาคัญทางสถิติ พบวา การรับรูของผูบริโภคตอการจัดกิจกรรม 
CSR ขององคกรมีอทธิพลตอความตั้งใจที่จะอุดหนุนหรือซื้อซ้ํา ความไววางใจของลูกคา และความ
ตั้งใจที่จะบอกตอ นอกจากน้ียังพบวาความไววางใจของลูกคามีอิทธิพลตอความต้ังใจท่ีจะอุดหนุนหรือ
ซื้อซ้ําและความต้ังใจท่ีจะบอกตอ 
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ลิว (Liu et al., 2010, อางถึงใน อนุวัต สงสม, 2012: 629-630) ศึกษาความภักดีของ
ผูบริโภคชาวจีนที่มีตอผลิตภัณฑนมในซูเปอรมารเก็ต ผลการศึกษาพบวาความภักดีในเชิงทัศนคติเกิด
จาก 5 องคประกอบสําคัญ คือ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ภาพลักษณขององคกร คุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจ และความไววางใจของลูกคา ผลการทดสอบพบวาตัวแปรคูที่มีสัมประสิทธิ์
เสนทางมาตรฐานสูงสุด เทากับ 0.52 คือ การดําเนินงานดาน CSR ขององคกรและการรับรูคุณภาพ
บริการ รองลงมาเปนสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางความไววางใจและความภักดีของลูกคา มีคาเทากับ 
0.46 และนอยที่สุด คือ สัมประสิทธิ์เสนทางระหวางภาพลักษณขององคกรและความภักดีของลูกคา 
ที่มีคาเทากับ 0.17  

ขนิษฐา อังสนานนท และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ทําการศึกษา “การรับรูในตราสินคาของ
ผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวาปจจัยดาน
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 

ดานการทําตลาดทางตรง ไดแก การออกบูธแสดงสินคาตามงานตางๆ เชน OTOP มีความสัมพันธกับ
การรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการขายทาง Website และการขายทางแคดตาล็อก ตามลําดับ 

ดานการโฆษณา พบวาการมีโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร มี
ความสัมพันธกับการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากที่สุด รองลงมาคือ การมีโฆษณาผานทางสื่อ โทรทัศน และการมีปายโฆษณาตาม
สถานที่ตางๆ ตามลําดับ 

ดานการขายโดยบุคคล พบวาพนักงานขายตองมีความรูในตัวสินคามีความสัมพันธกับการ
รับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 
รองลงมาคือ เห็นวาพนักงานขายตองแตงเครื่องแบบระบุชื่อบริษัทชัดเจนและสะอาดสะอาน และเห็น
วาพนักงานขายมีการเสนอขายสินคาดวยความสุภาพ เรียบรอย ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการขาย พบวามีการแจกสินคาเพ่ือทดลองใชมีความสัมพันธกับการรับรูใน
ตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด รองลงมาคือ 
มีการลดราคาขายตํ่ากวาราคาขายปกติตามเทศกาลตางๆ และมีการสงเสริมการขายโดยใหสวนลด
และของแถม ตามลําดับ 

ดานการประชาสัมพันธ พบวาการสนับสนุนในเทศกาลทางศาสนา เชน อุปสมบทหมู 
ทอดกฐินทอดผาปาสามัคคี มีความสัมพันธกับการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจางแรงงานในชุมชนเพ่ือสรางรายได
ใหชุมชน และการสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาแกผูดอยโอกาส ตามลําดับ 
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บทสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในชวงระยะเวลาตั้งแตปพ.ศ. 2549-2556 ผูวิจัยได

ศึกษางานวิจัยในดานตางๆ ซึ่งเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 3 ดานประกอบดวย ดานที่ 1 เปน
งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มชาเขียว รวมถึง
พฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม ซึ่งพบวาโครงสรางตลาดเครื่องด่ืมชาเขียวพรอมดื่มเปน
แบบผูขายนอยราย ผูผลิตรายใหญยังคงมีอิทธิพลสูง การแขงขันในดานราคาของเครื่องด่ืมชาเขียวไม
คอยมีความสําคัญมากนัก เนื่องจากโดยพ้ืนฐานแลวสินคามีลักษณะเหมือนกัน ผูผลิตจึงสรางความ
แตกตางใหกับตราสินคาของตนเองดวยการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ซึ่งการโฆษณาและการ
สงเสริมการขายเปนสิ่งที่ผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยางดี ดานที่ 2 เปนการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการ
ใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจขององคกร ซึ่งพบวากิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรมีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณขององคกร/ตราสินคา ความพึงพอใจ ความ
จงรักภักดีและการแนะนําบอกตอ ดานที่ 3 เปนงานวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) ซึ่งพบวาการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณ
ตราสินคา  

จากการทบทวนงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดย
บูรณาการแนวคิดของงานวิจัยที่มีความสอดคลองเชิงเหตุและผล ทั้งนี้ผูวิจัยมีความเชื่อวาผลลัพธของ
ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาดของผูบริโภค และสงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาและพฤติกรรมการ
แนะนําบอกตอผลิตภัณฑใหแกผูอื่นดวย 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มี
ตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่
สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร” โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มี
ประสบการณในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่ มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน 8 สวนดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
6. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
7. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสํารวจผูบริโภคที่มีประสบการณในการด่ืมชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควร
และสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือวิเคราะหและแสดง
ผลการวิจัยเปนจํานวนและรอยละ โดยทําการวิจัยแยกตามวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  
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2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผูบริโภคท่ีมีประสบการณในการด่ืมชาเขียว

พรอมดื่มอิชิตันในพื้นท่ีสยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
 2.1.2 กลุมตัวอยาง 
          กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีอยูในพ้ืนที่สยามสแควรและสยาม

พารากอน กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากไมทราบขนาดและสัดสวนของประชากรท่ีแนนอน แตทราบ
วามีประชากรในพ้ืนที่จํานวนมาก จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของคอแครน 
(Cochran, 1977 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดใหชวงความเชื่อมั่นเทากับ 95% และ
คาความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 5% หมายความวา ในการสุมตัวอยาง 100 คร้ัง มีโอกาส
ผิดพลาด 5 ครั้ง ถูกตอง 95 ครั้ง ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางที่ตองการใชสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้มี
เทากับ 384 ตัวอยาง 

 2.1.3 การสุมตัวอยาง 
 เนื่องจากลักษณะของประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ไมสามารถทราบคาที่แนนอนได  

แตสามารถคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการไดโดยมีคาเทากับ 384 ตัวอยาง โดยการสุม
ตัวอยางทําไดดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) คือ เลือกสุมเฉพาะผูที่มี
ประสบการณในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน โดยมีการ
แบงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 2 สวนเทากัน คือ 

สวนที่ 1 พื้นที่สยามสแควรจํานวน 192 คน 
สวนที่ 2 พื้นที่สยามพารากอนจํานวน 192 คน 

โดยการศึกษาใชระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 – เดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัยโดยการออกแบบ

แบบสอบถาม (Questionaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงไดศึกษาคนควา
แนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูวิจัย โดยสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพลักษณในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอม
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ดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางผูวิจัยไดแบ งแบบ
สอบถามออกเปน 6 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ โดย
สอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ซึ่งคําถามมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนที่ 2 สอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน จํานวน 6 ขอ โดย
สอบถามเกี่ยวกับการรูจักตราสัญลักษณเคร่ืองดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน เจาของตราสินคาอิชิตัน 
ปริมาณการดื่มเครื่องด่ืมชาเขียวอิชิตันตอสัปดาห ซึ่งคําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  
(Check List) โดยใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนที่ 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของผูบริโภค จํานวน 10 ขอ โดยสอบถามเก่ียวกับการรับรูโครงการในดานความรับผิดชอบตอ
สังคมที่ทางอิชิตันไดจัดขึ้นวาผูบริโภคสามารถรับรูไดหรือไม และกิจกรรมสามารถสรางประโยชน
ใหแกสังคมไดจริงหรือไม แบบสอบถามสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 
เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญโดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale 
method) ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) (Likert, 1970: 175) ที่วัดคาของขอมูลเชิง
คุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความคิดเห็น  5 ระดับ ไดแก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น   คะแนน 
มากท่ีสุด    5 คะแนน 
มาก     4 คะแนน 
ปานกลาง    3 คะแนน 
นอย     2 คะแนน 
นอยที่สุด    1 คะแนน 

สวนที่ 4 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทยการตลาดของผูบริโภค 
โดยสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในดานคุณคาตราสินคา (จํานวน 7 ขอ) คุณคาผลิตภัณฑ (จํานวน 
7 ขอ) การส่ือสารการตลาด (จํานวน 6 ขอ) แบบสอบถามสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval scale) เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญโดยใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale method) ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) (Likert, 1970: 175) ที่วัดคา
ของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับเชนเดียวกับใน
สวนที่ 3  
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สวนที่ 5 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน
จํานวน 8 ขอ โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน
วาผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมากนอยเพียงใด แบบสอบถามสวนนี้เปนการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เปนการใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญโดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) 
(Likert, 1970: 175) ที่วัดคาของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปน
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการให
คะแนนแตละระดับเชนเดียวกับในสวนที่ 3 

สวนที่ 6 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการแนะนําและบอกตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันแกผูอ่ืน 
จํานวน 5 ขอ โดยสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในดานการแนะนําและบอกตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน
แกผูอื่นแบบสอบถามสวนนี้เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เปนการใหคะแนน
ปจจัยตามระดับความสําคัญโดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale method) ตามแนวคิดของ
ลิเคิรทสเกล (Likirt scale) (Likert, 1970: 175) ที่วัดคาของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของ
ขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับเชนเดียวกับในสวนที่ 3 

4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการสรางเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ือง

ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ พฤติกรรมใน
ดานความจงรักภักดี และการแนะนําบอกตอสินคา เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและ
สรางเปนแบบสอบถาม 

2. นําวัตถุประสงคของการวิจัยมารางเปนแนวคําถามและสรางเปนแบบสอบถาม  
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความถูกตอง

และความครอบคลุมของเน้ือหา รวมถึงความถูกตองของภาษา แลวนํามาแกไขปรับปรุงใหถูกตอง 
4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

รูปแบบ ความถูกตองของภาษา ความครอบคลุมของเนื้อหาของการศึกษา และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา 

5. เมื่อแบบสอบถามผานการพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมจากทางผูเชี่ยวชาญ
เรียบรอยแลว จึงนําแบบสอบถามชุดดังกลาวมาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 30 ชุด สําหรับตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของขอคําถามในแตละขอ เพ่ือตรวจสอบวาแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายไดตรง
ตามที่ผูศึกษาตองการ และคําถามมีความหมายเหมาะสมหรือไม มีความยากงายตอความเขาใจ
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เพียงใด และนํามาทดสอบเพ่ือคํานวณคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคอนบาช (Cronbach) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง ตรวจความถูกตองและตรวจความเชื่อมั่นแลวไปเก็บตัวอยาง
จากผูที่มีประสบการณในการด่ืมชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 คน และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

5. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 โดยนําแบบสอบถามสงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับเนื้อหาของงานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตองตรงตามเน้ือหาท่ีตองการ ความ
สอดคลองตามวัตถุประสงค และการใชเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการ
วิจัยในครั้งนี้ จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสงใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย คํานิยามศัพท
เฉพาะของการวิจัย ความเหมาะสมทางดานภาษาของขอคําถาม แลวจึงนําผลที่ไดมาคํานวณเพ่ือหา
คาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item- Objective Congruence)  
 ในสวนของผลที่ไดจากการคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาระหวาง 0.50 - 
1.00 แสดงวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและสามารถนํามาใชในการ
สอบถามไดจริง ในทางตรงขามหากคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาที่นอยกวา 0.50 แสดง
วาขอคําถามน้ันยังไมสมควรนําไปสอบถาม หรือควรนําไปปรับปรุงใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยกอน (ประสพชัย พสุนนท, 2555: 224) 
 จากการนําแบบสอบถามท่ีไดหลังจากผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบและนํามาคํานวณเพ่ือ
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอทั้งหมด 44 ขอ ผานเกณฑการพิจารณาเพ่ือ
หาคาดัชนีความสอดคลองท่ีคามากกวา 0.5 จํานวน 41 ขอ และมีคานอยกวา 0.5 จํานวน 3 ขอ โดย
ผูวิจัยไดปรับขอความของแบบสอบถามและนิยามศัพทเฉพาะ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพ่ือให
ขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้ หลังจากแบบสอบถามไดผานการ
พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยแลวนั้น  ทางผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดมา
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะหคาทางสถิติ 

 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 
เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางนั้นสามารถวัดไดกับโครงสรางหรือคุณลักษณะตาม

ทฤษฎีของส่ิงนั้นๆ นั่นคือตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆตรงตามพฤติกรรมท่ีเปนเปาหมาย



86 

 

 

ของสิ่งที่ตองการจะวัด ซึ่งเปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ดวยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ทําใหไดคาความเท่ียงตรง
เชิงโครงสรางของเคร่ืองมือวัดในเรื่อง ภาพลักษณองคในดานความรับผิดชอบตอสังคม ความพึงพอใจ
ในการส่ือสารกลยุทธการตลาด 3 ดาน (1) การสรางการรับรูในตราสินคา (2) การสรางคุณคาแหง
ผลิตภัณฑ (3) ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด ความจงรักภักดีตอตราสินคา และการแนะนํา
บอกตอ อยูในชวง 0.415-0.937 (รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) โดยคาน้ําหนักองคประกอบจะตองมี
คาตั้งแต 0.4 ขึ้นไป (Nunnally and Bernstein, 1994, อางถึงใน Jadesadalug and 
Ussahawanchakit, 2009: 47)  

ตารางท่ี 3.1 คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach's Alpha) 

ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 0.589 - 0.791 0.875 
การสรางการรับรูในตราสินคา 0.674 - 0.806 0.849 
การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 0.650 - 0.879 0.908 
ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 0.415 - 0.879 0.815 
ความจังรักภักดีตอตราสินคา 0.735 - 0.912 0.922 
การแนะนําและบอกตอ 0.847 - 0.937 0.938 

 
 การวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 

ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไป
ทดสอบความเชื่อม่ันกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (  = 0.05) ระดับความถูกตอง (Validity) และ
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - 
Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) มีคาอยูในชวง 0.815-0.938 (รายละเอียดดังตารางที่ 3.1) 
ซึ่งมีความสอดคลองกับ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 99) ที่กลาวไววาผลการทดสอบความเชื่อมั่นของขอ
คําถามควรมีคาอยูในระดับ 0.71 – 1.00 ดังนั้นแบบสอบถามจึงจัดอยูในเกณฑความเชื่อมั่นสูงและ
สามารถนําไปใชในการทดสอบได 

6. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
6.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการแจก

แบบสอบถามผูที่มีประการณในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารา
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กอน จํานวน 384 คน โดยสวนของแบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน การรับรูภาพลักษณของกิจการในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริโภค ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทยการตลาดของผูบริโภค 
ความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน และการแนะนําบอกตอชาเขียวพรอมดื่มอิ
ชิตันแกผูอ่ืน 
 6.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลเก่ียวของที่ไดรวบรวมมาจากการศึกษา
คนควา โดยรวบรวมจากตํารา บทความทางวิชาการ ขอมูลทางสถิติที่ไดจากหนวยงานของรัฐบาลและ
เอกชน งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร รายงาน วารสารและสื่อทางอินเทอรเน็ตตางๆท่ีเกี่ยวของ ใน
การทําวิจัย โดยนํามาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย อีกทั้งนํามาใชเปนขอมูลอางอิงในการ
วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย 

7. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือจากผูที่มีประการณในการดื่มชาเขียว

พรอมดื่มอิชิตันในพื้นท่ีสยามสแควรและสยามพารากอน จํานวน 384 คน 
2. นําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับและ

คัดแบบสอบถามไมสมบูรณออก 
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรจากนั้นประ 

มวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
1. แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะประชากรท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยนํามาแจกแจง
ความถี่ของแตละขอ แลวหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนําเสนอในรูป
ตาราง 

2. แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันของ
ผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยนํามาแจก
แจงความถี่ของแตละขอ แลวหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนําเสนอใน
รูปตาราง 

3. แบบสอบถามสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูบริโภคโดยใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทส
เกล (Likirt scale) โดยแตละขอมีคําถามใหเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับไดแก  มากที่สุด  มาก  
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ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากแตละคําถามมารวมกันแลววิเคราะหหาคา 
เฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณ 
โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา บุนนาค, 2537: 29)  

แปลความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียที่ไดนํามาจัดระดับการรับรูภาพลักษณขององคกรในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริโภคเปน 5 ระดับ  

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง รับรูภาพลักษณขององคกรในดาน CSR มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง รับรูภาพลักษณขององคกรในดาน CSR มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40   หมายถึง รับรูภาพลักษณขององคกรในดาน CSR ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60   หมายถึง รับรูภาพลักษณขององคกรในดาน CSR นอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   หมายถึง รับรูภาพลักษณขององคกรในดาน CSR นอยที่สุด 
4. แบบสอบถามสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารกล

ยุทยการตลาดของผูบริโภค โดยใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล 
(Likirt scale) และแปลความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียท่ีไดนํามาจัดระดับความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทยการตลาดของผูบริโภคเปน 5 ระดับเชนเดียวกับในแบบสอบถามสวนที่ 3 รวมทั้งการหาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) 

5. แบบสอบถามสวนที่ 5 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มี
ตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันโดยใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล 
(Likirt scale) และแปลความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียที่ไดนํามาจัดระดับความจงรักภักดีของ
ผูบริโภคท่ีมีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันเปน 5 ระดับเชนเดียวกับในแบบสอบถามสวนที่ 3 รวมทั้งการ
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) 

6. แบบสอบถามสวนที่ 6 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑ
ชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันแกผูอ่ืน โดยใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทส
เกล (Likirt scale) และแปลความหมายโดยนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดนํามาจัดระดับการแนะนําและบอก
ตอผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันแกผู อ่ืนเปน 5 ระดับเชนเดียวกับในแบบสอบถามสวนที่ 3 
รวมทั้งการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) 

สถิติที่ใชเพื่อทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสองตัวแปรจากขอมูลกลุมตัวอยาง 
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สถิติที่ใชเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําสถิติมาใชเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะหความ

ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหที่แสดงถึงความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 2) การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัว
กับตัวแปรตามหนึ่งตัวแปร ซึ่งสามารถนํามาเขียนในรูปของสมการไดดังนี้ 
 สมการท่ี 1 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 

 SAF = 01 + 1CSRI +  

 การทดสอบอิทธิพลของภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันที่มีตอ
ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

 สมการท่ี 2 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

 BL = 02 + 2SAF(BA) + 3SAF(VOP) + 4SAF(ME) +  

 การทดสอบอิทธิพลของความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคา ดานการสราง
คุณคาแหงผลิตภัณฑ และดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิตันที่มีตอความ
จงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 2.2 และ 2.3 ตามลําดับ 

 สมการท่ี 3 การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 WOM = 03 + 5SAF(BA) + 6SAF(VOP) + 7SAF(ME) +  

 การทดสอบอิทธิพลของความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคา ดานการสราง
คุณคาแหงผลิตภัณฑ และดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิตันที่มีตอการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 3.2 และ 3.3 ตามลําดับ 

 สมการท่ี 4 การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 WOM = 04 + 8BL +  

 การทดสอบอิทธิพลของความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันที่มีตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน ดวยสมมติฐานการวิจัยที่ 4 
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ตารางท่ี 3.2 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอ

สังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึง
พอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตัน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาอิชิตัน 

การวิเคราะหความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

การวิเคราะหความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

สมมติฐานที่ 4 ความจงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกกับการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันใน
พ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางที่ใชทําการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
ผูบริโภคที่มีประสบการณในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่นํามาใชเก็บขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนํา
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหและแสดงผลไวเปนลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 

 ตอนที่ 3 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 

 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 

  4.1 ดานการสรางการรับรูในตราสินคา 
  4.2 ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 
  4.3 ดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 

 ตอนที่ 5 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

 ตอนที่ 6 การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพล

ทางบวกตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตัน
มีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคอิชิตัน 
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 สมมติฐานท่ี 2.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน
มีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิ
ชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิ
ชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 สมมติฐานท่ี 3.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผู 
บริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 4 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนํา
และบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดใช
สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาในและความเห็นที่ตรงกันดังนี้ 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 

 S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 p-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

 Sig  แทน คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางที่สามารถใช 
    พยากรณ 
 R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 

   แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการท่ีอยูในรูปคะแนนมาตราฐาน 

 a  แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 SEest  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตราฐานของการพยากรณ  
(Standard error of estimation) 

 Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 
   แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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 CSRI  แทน ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

 SAF  แทน ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด 
 BA  แทน การสรางการรับรูในตราสินคา (Brand Awareness) 

 VOP  แทน การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ (Values Of Products) 

 ME  แทน ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด (Marketing Excellence) 

 BL  แทน ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

 WOM  แทน การแนะนําและบอกตอ (Word Of Mouth) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 
คน จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  และรายไดตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) นํามาแจกแจงความถี่ของแตละขอ 
จากนั้นทําการหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด แลวนําเสนอในตารางที่ 
4.1 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนความถ่ี รอยละของขอมูลทั่วไปจากผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

                  (n = 384 คน) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ   

 ชาย 157 040.90 

 หญิง 227 059.10 

รวม 384     100.00 
อายุ   

 ต่ํากวา 20 ป 096 25.00 

 20 - 30 ป 135 35.16 

 31 - 40 ป 116 30.21 

 41 - 50 ป 026 06.77 

 51 - 60 ป 011 02.86 

 มากกวา 60 ป 000 00.00 

รวม 384    100.00 
ระดับการศึกษา   

 มัธยมศึกษาตอนตน 012 003.12 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 041 010.68 

 อนุปริญญา 027 007.03 

 ปริญญาตรี 208 054.17 

 สูงกวาปริญญาตรี 096 025.00 

รวม 384 100.00 
สถานภาพ   

 โสด 294 076.56 

 สมรส 090 023.44 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนความถี่ รอยละของขอมูลทั่วไปจากผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ  
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางในภาพรวม (ตอ) 

 (n = 384 คน) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

อาชีพ   

 ขาราชการ 057 014.84 

 ธุรกิจสวนตัว 022 005.73 

 นักเรียน นักศึกษา 159 041.41 

 พนักงานเอกชน 111 028.91 

 รับจาง 012 003.12 

 พอบาน แมบาน 023 005.99 

รวม 384 100.00 
รายไดตอเดือน   

 นอยกวา 10,000 152 039.58 

 10,001-20,000 063 016.41 

 20,001-30,000 072 018.75 

 30,001-40,000 045 011.72 

 40,001-50,000 037 009.63 

 50,001 ขึ้นไป 015 003.91 

รวม 384     100.00 

จากตารางที ่4.1 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 227 คน คิด
เปนรอยละ 59.10 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 40.90 

ในดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 135 คน 
คิดเปนรอยละ 35.16 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป ต่ํากวา 20 ป 41-50 ป และ 51-60 ป คิด
เปนรอยละ 30.21 25.00 6.77 2.86 ตามลําดับ  

ในดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญาตรี
จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.17 รองลงมามีระดับการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 3.12 ตามลําดับ 



96 

ในดานสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 294 คน คิด
เปนรอยละ 76.56 และมีสถานภาพสมรสแลวมีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.44 ตามลําดับ 

ในดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา จํานวน 
159 คน คิดเปนรอยละ 41.41 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 111 คน คิดเปนรอย
ละ 28.91 และประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.12 ตามลําดับ 

 ในดานรายได ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 

บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.58 รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และมีรายได 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
3.91 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมด่ืมอิชิตัน 
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน

ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 คน โดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

method) นํามาแจกแจงความถี่ของแตละขอ จากนั้นทําการหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด แลวนําเสนอในตารางที่ 4.2 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 จํานวนความถี่ รอยละของการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันจาก
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

 (n = 384 คน) 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความถ่ี รอยละ 

เมื่อกลาวถึงคําวา Organic Green Tea ผูบริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ   

 โออิชิ 112 029.17 

 เพียวริคุ 031 008.07 

 ลิปตัน 009 002.34 

 อิชิตัน 232 060.42 

รวม 384     100.00 
ผูบริโภคทราบถึงบุคคลที่เปนเจาของผลิตภัณฑอิชิตัน   

 คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี 000 000.00 

 คุณตัน ภาสกรนที 384 100.00 

 คุณปติ ภิรมณภักดี 000 000.00 

รวม 384     100.00 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนความถ่ี รอยละของการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันจาก
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยางในภาพรวม (ตอ) 

 (n = 384 คน) 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความถ่ี รอยละ 

ผูบริโภครูจักสัญลักษณของตราสินคาอิชิตันหรือไม   

 รูจัก 374 097.40 

 ไมรูจัก 010 002.60 

รวม 384 100.00 
ผลิตภัณฑของอิชิตันจัดเปนตราสินคาประเภทใด   

 น้ําผักและผลไม 000 000.00 

 เครื่องดื่มชูกําลัง 000 000.00 

 น้ําอัดลม 000 000.00 

 ชาเขียวพรอมด่ืม 384 100.00 

รวม 384 100.00 
ผูบริโภคเลือกดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันกี่ขวดตอสัปดาห   

 1-2 ขวด 309 080.47 

 3-4 ขวด 068 017.71 

 4-6 ขวด 006 001.56 

 7 ขวด 001 000.26 

รวม 384 100.00 

จากตารางที่ 4.2 ผูวิจัยพบวา เมื่อกลาวถึงคําวา Organic Green Tea ผูตอบแบบสอบถาม
จะนึกถึงผลิตภัณฑของตราสินคาอิชิตันจํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.42 รองลงมานึกถึงตรา
สินคาโออิชิ เพียวริคุ ลิปตัน จํานวน 112 31 และ 9 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.17 8.07 และ 2.34 

ตามลําดับ 
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 384 คน รับรูวาคุณตัน ภาสกรนที เปนเจาของผลิตภัณฑชา

เขียวพรอมดื่มอิชิตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 100.00 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักตราสัญลักษณของอิชิตัน จํานวน 374 คน คิดเปนรอยละ 

97.40 และมีผูไมรูจักตราสัญลักษณอิชิตัน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.60 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับรูวาผลิตภัณฑอิชิตันจัดอยูในประเภทของชาเขียวพรอมดื่ม 
และเมื่อสอบถามถึงความถี่ในการบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน พบวา สวนใหญมีการบริโภคอิชิตัน 

1-2 ขวดตอสัปดาห จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 80.47 รองลงมามีการบริโภคอิชิตัน 3-4 ขวดตอ
สัปดาห จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.71 และมีการบริโภคอิชิตัน 7 ขวดตอสัปดาห จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 0.26 ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลการรับรูภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 
โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 คน ใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิร
ทสเกล แลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางที่ 4.3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 

  (n = 384 คน) 
การรับรูภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 

  S.D. 
ระดับการ 
รับรู 

1. อิชิตันเปนองคกรที่มีบทบาททางสังคมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 3.86 0.66 มาก 

2. โครงการท่ีอิชิตันจัดขึ้นมีความนาสนใจและสามารถทําประโยชนเพื่อ
สังคมไดจริง 

3.67 0.75 มาก 

3. โครงการท่ีอิชิตันจัดขึ้นมีการดําเนินกิจกรรมที่เปนรูปธรรม 3.76 0.74 มาก 

4. เมื่อพูดถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องด่ืมชาเขียวที่มีความรับผิดชอบตอ
ผูบริโภค ทานจะนึกถึงอิชิตันเปนลําดับแรก 

3.69 0.80 มาก 

5. อิชิตันไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของ
บรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ 

3.99 0.70 มาก 

6. อิชิตันเปนองคกรที่มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่สงเสริมการรวม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.66 0.78 มาก 

7. ผูบริโภคสามารถรองเรียนได เมื่อสินคามีปญหาหรือไดรับบริการที่ไม
เปนธรรม 

3.55 0.74 มาก 

8. ทานรูสึกเชื่อม่ันในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน เมื่อ
เห็นผูบริหารองคกรใหความสําคัญและมีสวนในการชวยเหลือ
กิจกรรมอยางจริงจัง 

3.81 0.74 มาก 



99 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน (ตอ) 

  (n = 384 คน) 
การรับรูภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 

  S.D. 
ระดับการ 
รับรู 

9. สังคมใหการสนับสนุนการดําเนินกิจการของอิชิตันจากภาพลักษณ
ในดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

3.79 0.74 มาก 

10. บริษัทเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต ซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอองคกร 

3.53 0.87 มาก 

ภาพรวม 3.73 0.50 มาก 

 จากตารางที่ 4.3 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูภาพลักษณในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.73, S.D.=0.50) และเมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ระดับการรับรูอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงสุดคือ การท่ีอิชิตันไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการ
บริจาคสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ ( =3.99, S.D.=0.70) รองลงมาคือ การท่ีอิชิตัน
เปนองคกรที่มีบทบาททางสังคมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ( =3.86, S.D.=0.66) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ระดับการรับรูต่ําสุดคือ การที่อิชิตันเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิตซึ่งทําใหเกิดความเช่ือม่ันตอองคกร ( =3.53, S.D.=0.87)  

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 
 จากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด จํานวน 3 

ดาน ประกอบดวย การสรางการรับรูในตราสินคา การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ และความเปนเลิศใน
การสงเสริมการตลาด โดยผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 คน ใหคะแนนปจจัยตามระดับ
ความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือ
วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางที่ 4.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดในภาพรวม 

  (n = 384 คน) 
ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาด  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 การสรางการรับรูในตราสินคา 3.67 0.55 มาก 

 การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 3.56 0.50 มาก 

 ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 3.49 0.56 มาก 

ภาพรวม 3.58 0.44 มาก 

จากตารางที ่4.4 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธ
ทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.58, S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการ
สรางการรับรูในตราสินคา ( =3.67, S.D.=0.55) รองลงมาคือ ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 
( =3.56, S.D.=0.50) และความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด ( =3.49, S.D.=0.56) ตามลําดับ  

จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของอิชิตัน โดย
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 384 คน ในดานการสรางการรับรูในตราสินคา ดานการสรางคุณคาแหง
ผลิตภัณฑ และความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด โดยการใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญ
จากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกันเพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางที่ 4.5 4.6 และ 4.7 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดในดานการสรางการรับรูในตรา
สินคา 

  (n = 384 คน) 

ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาด  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานการสรางการรับรูในตราสินคา    

1. อิชิตันเปนตราสินคาท่ีมีคุณภาพสูงคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม 3.60 0.80 มาก 
2. อิชิตันเปนตราสินคาท่ีมีความโดดเดนกวาเมื่อเทียบกับตรา

สินคาอ่ืน 
3.65 0.79 มาก 

3. หากมีคนพูดถึงชาเขียว ทานจะนึกถึงตราสินคาของอิชิตัน 3.69 0.73 มาก 

4. ทานสามารถแยกความแตกตางของตราสินคาอิชิตันจากตรา
สินคาอ่ืนที่เปนคูแขงได 

3.80 0.83 มาก 

5. อิชิตันเปนตราสินคาท่ีผูบริโภคใหความไววางใจ เชื่อมั่น 
ผูกพันและคุนเคย 

3.64 0.77 มาก 

6. ทานสามารถจดจําและอธิบายถึงลักษณะของตราสินคาอิชิตัน
ไดอยางรวดเร็ว 

3.67 0.77 มาก 

7. ตราสินคาอิชิตันเปนตราสินคาที่สรางสรรคสิ่งใหมๆอยูเสมอ 3.65 0.81 มาก 

ภาพรวม 3.67 0.55 มาก 

จากตารางที่ 4.5 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานการสรางการ
รับรูในตราสินคาอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.67, S.D.=0.55) และเม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 
 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามสามารถแยกความแตกตาง
ของตราสินคาอิชิตันจากตราสินคาอ่ืนที่เปนคูแขงได ( =3.80, S.D.=0.83) รองลงมาคือ เมื่อมีคนพูด
ถึงชาเขียวผูตอบแบบสอบถามจะนึกถึงตราสินคาของอิชิตัน ( =3.69, S.D.=0.73) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ อิชิตันเปนตราสินคาที่มีคุณภาพสูงคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม ( =3.60, 

S.D.=0.80)  
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ตารางที่ 4.6 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดในดานการสรางคุณคาแหง
ผลิตภัณฑ 

  (n = 384 คน) 

ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาด  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ    

1. บรรจุภัณฑของอิชิตันมีความสวยงาม นาดึงดูดใจ 3.65 0.69 มาก 

2. อิชิตันมีการผสมผสานรสชาติที่หลากหลาย 3.79 0.71 มาก 

3. อิชิตันใชวัตถุดิบและมีกระบวนการในการผลิตไดมาตราฐาน 3.60 0.70 มาก 

4. ผลิตภัณฑของอิชิตันสนองความตองการดานความรูสึกของ
ทานได 

3.51 0.71 มาก 

5. อิชิตันมีคุณคาเหนือกวาชาเขียวพรอมดื่มยี่หออ่ืน 3.41 0.75 มาก 

6. ทานไดรับความรูสึกสดชื่นทุกครั้งหลังจากการด่ืมอิชิตัน 3.61 0.75 มาก 

7. ทานทราบดีถึงคุณประโยชนที่มีอยูในชาเขียวของอิชิตัน 3.35 0.75 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.56 0.50 มาก 

จากตารางท่ี 4.6 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานการสราง
คุณคาแหงผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.56, S.D.=0.50) และเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ระดับความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 
 ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผลิตภัณฑของอิชิตันมีการผสมผสานรสชาติที่
หลากหลาย ( =3.79, S.D.=0.71) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑของอิชิตันมีความสวยงามนาดึงดูดใจ 

( =3.65, S.D.=0.69) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามทราบดีถึง
คุณประโยชนที่มีอยูในชาเขียวของอิชิตัน ( =3.35, S.D.=0.75) ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดในดานความเปนเลิศในการสงเสริม
การตลาด 

  (n = 384 คน) 

ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาด  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด    

1. ทานไดรับชม รับฟง ขาวสารการจัดกิจกรรมการตลาดผานสื่อ
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

3.73 0.75 มาก 

2. เมื่อไดทราบขาวสารการจัดกิจกรรมทานตั้งใจที่จะเขารวม
กิจกรรม 

3.35 0.85 ปานกลาง 

3. หลังจากท่ีทานไดรับรูขอมูลจากกิจกรรมสงเสริมการขายชา
เขียวพรอมดื่มอิชิตัน ทานมีความสนใจเลือกซ้ือชาเขียวพรอม
ดื่มอิชิตันมากนอยเพียงใด 

3.50 0.72 มาก 

4. โฆษณาและการประชาสัมพันธ สามารถบอกถึงคุณประโยชน
ที่จะไดรับจากการดื่มชาเขียวอิชิตัน 

3.43 0.82 มาก 

5. การโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการตลาด
ที่อิชิตันจัดขึ้น สามารถสรางแรงจูงใจในการเลือกซ้ือชาเขียว
พรอมดื่มอิชิตัน 

3.65 0.76 มาก 

6. ทานมีสวนรวมสนุกในกิจกรรมเพ่ือชิงของรางวัลที่จัดขึ้นโดยอิ
ชิตันอยางสม่ําเสมอ 

3.30 0.95 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.49 0.56 มาก 

จากตารางที่ 4.7 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานความเปนเลิศ
ในการสงเสริมการตลาดของอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.49, S.D.=0.56) และเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ระดับความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามไดรับชม รับฟง ขาวสารการ
จัดกิจกรรมการตลาดผานสื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอ ( =3.73, S.D.=0.75) รองลงมาคือ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีอิชิตันจัดข้ึน สามารถสรางแรงจูงใจในการเลือกซื้อชา
เขียวพรอมดื่มอิชิตัน ( =3.65, S.D.=0.76) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ผูตอบ
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แบบสอบถามมีสวนรวมสนุกในกิจกรรมเพ่ือชิงของรางวัลที่จัดขึ้นโดยอิชิตันอยางสม่ําเสมอ ( =3.30, 

S.D.=0.95) ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

ตอนที่ 5 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

384 คน โดยการใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนท่ี
ไดจากแตละขอคําถามมารวมกันเพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูป
ตารางที่ 4.8 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

  (n = 384 คน) 

ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน  S.D. 
ระดับความ
จงรักภักดี 

1. ทานเชื่อมั่นและไววางใจในคุณภาพของอิชิตัน 3.67 0.71 มาก 

2. การรวมกิจกรรมกับอิชิตันทําใหทานรูสึกผูกพันกับตราสินคา
เพ่ิมข้ึน 

3.41 0.81 มาก 

3. ทานจะใชผลิตภัณฑของอิชิตันตอไป แมวาจะไมมีการจัด
รายการสงเสริมการขาย 

3.48 0.87 มาก 

4. ในครั้งตอไปถาทานตองการซื้อชาเขียวพรอมดื่ม ทานมี
แนวโนมวาทานจะเลือกอิชิตันเปนอันดับแรกเสมอ 

3.51 0.87 มาก 

5. หากทานไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนสนิทใหซื้อชาเขียวยี่หออ่ืน 
ทานก็จะยังคงซ้ือชาเขียวอิชิตันตอไป 

3.35 0.84 ปานกลาง 

6. หากชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมีราคาสูงขึ้น ทานยังเต็มใจที่จะ
ดื่มชาเขียวของอิชิตัน 

3.12 0.98 ปานกลาง 

7. ทานจะยังคงเลือกอิชิตันแมวาผลิตภัณฑอ่ืนจะมีการสงเสริม
การขายท่ีนาสนใจกวา 

3.34 0.88 ปานกลาง 

8. ทานจะไมซื้อตราสินคาอ่ืน หากตราสินคาอิชิตันยังคงมีขาย
อยูในราน 

3.22 0.93 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.39 0.63 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.8 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.39, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความ
จงรักภักดีตอตราสินคาท่ีอยูในระดับมากและในระดับปานกลางมีปริมาณเทาๆกัน โดยเรียงลําดับ
ดังตอไปน้ี 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นและไววางใจใน
คุณภาพของอิชิตัน ( =3.67, S.D.=0.71) รองลงมาคือ ในครั้งตอไปถาตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม 
ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมจะเลือกอิชิตันเปนอันดับแรกเสมอ ( =3.51, S.D.=0.87) และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีต่ําสุดคือ หากชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมีราคาสูงขึ้น ผูตอบแบบสอบถาม
ยังเต็มใจที่จะดื่มชาเขียวของอิชิตัน ( =3.12, S.D.=0.98) ซึ่งระดับความจงรักภักดีอยูในระดับปาน
กลาง 

ตอนที่ 6 การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
 จากการวิเคราะหขอมูลการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 384 คน โดยการใหคะแนนปจจัยตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนํา
คะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกันเพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ
ในรูปตารางที่ 4.9 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
ตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

  (n = 384 คน) 

การแนะนําและบอกตอผลิตภณัฑอิชิตัน  S.D. 
ระดับการ
แนะนําและ
บอกตอ 

1. ทานจะบอกเลาสิง่ดีๆ ที่ไดรับจากการด่ืมอิชิตันใหผูอื่นฟงอยูเสมอ 3.26 0.85 ปานกลาง 
2. ถาบุคคลที่ทานรูจักตองการซื้อชาเขียวพรอมดื่ม ทานจะแนะนาํให

คนที่ทานรูจักซื้ออิชิตัน 
3.36 0.81 ปานกลาง 

3. ทานสามารถใหขอมูลของผลิตภัณฑอิชิตันกับบุคคลที่ตองการ
คําแนะนํา 

3.32 0.90 ปานกลาง 

4. หากผูอื่นมีความเขาใจผิดตอผลติภัณฑของอิชิตัน ทานพรอมทีจ่ะให
คําอธิบายที่ถูกตอง 

3.37 0.94 ปานกลาง 

5. ทานมักแลกเปล่ียนประสบการณอันดีในการดื่มอิชิตันใหกับผูอืน่
เสมอ 

3.26 0.96 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.31 0.73 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.9 ผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิ
ชิตันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.31, S.D.=0.73) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับ
การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการแนะนําและบอกตอสูงสุดคือ หากผูอ่ืนมีความเขาใจผิดตอผลิตภัณฑ
ของอิชิตัน ผูตอบแบบสอบถามพรอมที่จะใหคําอธิบายท่ีถูกตอง ( =3.37, S.D.=0.94) รองลงมาคือ 
ถาบุคคลท่ีผูตอบแบบสอบถามรูจักตองการซ้ือชาเขียวพรอมด่ืม ผูตอบแบบสอบถามจะแนะนําใหคนที่
รูจักซื้ออิชิตัน ( =3.36, S.D.=0.81) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการแนะนําและบอกตอตํ่าสุดคือ ผูตอบ
แบบสอบถามมักแลกเปล่ียนประสบการณอันดีในการดื่มอิชิตันใหกับผูอ่ืนเสมอ ( =3.26, S.D.=0.96) 

ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพล

ทางบวกตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน 

สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

  สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิ
ตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

สมมติฐานที่ 4 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอก
ตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
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 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน 
ซึ่งใชสําหรับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่ตัวแปรท้ังสองวัดในมาตราวัดอันตรภาพ 
(Interval) หรือมาตราวัดอัตราสวน (Ratio) ในการหาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวคาที่บอก
ความสัมพันธคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation) สัญลักษณคือ r และคา
ของ r นี้จะอยูในชวง -1 ถึง 1 คาที่อยูตรงกลางคือ 0 หมายความวา ตัวแปรทั้งสองตัวไมมี
ความสัมพันธในเชงิเสนตรง สวนเครื่องหมายบวกหรือลบไมไดบอกปริมาณความมากนอย แตเปนการ
บอกใหทราบวามีความสัมพันธกันในทิศทางใด ถาเครื่องหมายลบแสดงใหทราบวาตัวแปรท้ัง 2 ตัว มี
ความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม แตถาเปนเครื่องหมายบวกแสดงใหทราบวาตัวแปรท้ัง 2 ตัว มี
ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน การพิจารณาวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไมและมี
ความสัมพันธในระดับใด สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

จากนั้นผูวิจัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางกลุมตัวแปรท่ีไดมาวิเคราะห
รวมกับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่สูงจนเกินไป ปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณา
ประกอบการทดสอบคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance inflation factors) ของ
ตัวแปรแตละตัวเพราะปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปรจะไมเกิดขึ้น ถาคาความทนทานมากกวา 
0.1 (Hair et al, 1995, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552: 132) และคา VIF ไมเกิน 10 

(Belsley, 1991, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552: 132)  
   การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของอิชิตันกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันในภาพรวม
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) แสดงดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง
ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันกับความพึงพอใจในการ
สื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันในภาพรวม 

                                                                                                 (n = 384 คน) 
ตัวแปร CSRI SAF 

 3.73 3.58 

S.D. 0.50 0.44 

CSRI   

SAF  0.605** 

0.00 

 

*p<0.05, **p<0.01 

จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาพลักษณองคกรในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน
เทากับ 0.605 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple 

Regression Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในตารางที่ 4.11 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.11 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางภาพลักษณองคกรในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธ
ทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันในภาพรวม 

ตัวแปรตน (CSRI) 
ตัวแปรตาม (SAF) 

t p-value สัมประสิทธิ์ถดถอย  
( ) 

ความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

คาคงท่ี (a) 1.58 0.14 11.64 0.000*** 

ภาพลักษณองคกรในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของอิชิตัน 

0.53 0.04 14.84 0.000*** 

F = 220.22 , P = 0.35 , Adjusted R2  = 0.36 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
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จากตารางที่ 4.11 การวิเคราะหภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิ
ตันที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคดวยการวิเคราะห
ความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา 
ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจใน
การสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน ( =0.53, p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 

1 

 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริโภคกับความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันในภาพรวมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช
สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) ดังตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง
ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคกับความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาอิชิตันในภาพรวม 

       (n = 384 คน) 
ตัวแปร BA VOP ME BL VIF 

 3.67 3.56 3.49 3.39  

S.D. 0.55 0.50 0.56 0.63  

BA     1.61 

VOP 0.583** 

0.00 

   1.72 

ME 0.468** 

0.00 

 0.521** 

0.00 

  1.45 

BL 0.533** 

0.00 

 0.607** 

0.00 

 0.559** 

0.00 

  

*p<0.05, **p<0.01 

จากตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุก
ตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาตั้งแต 0.468-0.583 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ําถึงปานกลาง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และคา VIF ของตัวแปรอิสระมี
คาตั้งแต 1.45 - 1.72 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาการรวมเสนตรงหลายตัว
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แปร (Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 4.13 ดังนี้   

ตารางที่ 4.13 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิ
ตันในภาพรวม 

ตัวแปรตน (SAF) 
ตัวแปรตาม (BL) 

t p-value สัมประสิทธิ์
ถดถอย ( ) 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงท่ี (a)         -0.12 0.19 -0.62 0.535 

การสรางการรับรูในตราสินคา 0.23 0.05 4.24 0.000*** 

การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 0.43 0.06 6.96 0.000*** 

ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 0.33 0.05 6.43 0.000*** 

F = 114.18 , P = 0.46 , Adjusted R2 = 0.47 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะหความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตันท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา ความพึงพอใจใน
การสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางการรับรูในตราสินคามีอิทธิพลทางบวกตอความ
จงรักภักดีตอตราสินคา ( =0.23, p<0.001) ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดาน
การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคา ( =0.43, p<0.001) 

ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพล
ทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคา ( =0.33, p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.1 2.2 
และ 2.3 

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริโภคอิชิตันกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง
ความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตันกับการแนะนํา
และบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวม 

      (n = 384 คน) 
ตัวแปร BA VOP ME WOM VIF 

 3.67 3.56 3.49 3.31  

S.D. 0.55 0.50 0.56 0.73  

BA     1.61 

VOP  0.583** 

0.00 

   1.72 

ME  0.468** 

0.00 

 0.521** 

0.00 

  1.45 

WOM  0.421** 

0.00 

 0.531** 

0.00 

 0.523** 

0.00 

  

*p<0.05, **p<0.01 

จากตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุก
ตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาตั้งแต 0.468 - 0.583 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัต่ําถงึปานกลาง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และคา VIF ของตัวแปรอิสระมี
คาตั้งแต 1.45 - 1.72 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาการรวมเสนตรงหลายตัว
แปร (Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 4.15 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.15 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความพึงพอใจในการสื่อสาร
กลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิ
ตันในภาพรวม 

ตัวแปรตน (SAF) 
ตัวแปรตาม (WOM) 

t p-value สัมประสิทธิ์
ถดถอย ( ) 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงท่ี (a)         -0.20 0.24 -0.84 0.402 

การสรางการรับรูในตราสินคา 0.12 0.07 1.75 0.081* 

การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ 0.45 0.08 5.87 0.000*** 

ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 0.42 0.06 6.46 0.000*** 

F = 74.45 , P = 0.58 , Adjusted R2 = 0.37 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

จากตารางที่ 4.15 การวิเคราะหความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตันท่ีมีอิทธิพลตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันดวยการวิเคราะหความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา ความพึงพอใจ
ในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑมีอิทธิพลทางบวกตอการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน  ( =0.45, p<0.001) ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทาง
การตลาดดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน  ( =0.42, p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.2 และ 3.3 

สวนความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางการรับรูในตราสินคาไมมี
อิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ( =0.12, p>0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 3.1 

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางความจงรักภักดีตอตราสินคา อิชิตันกับการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังตารางที่ 
4.16 
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ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง
ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ใน
ภาพรวม 

(n = 384 คน) 
ตัวแปร BL WOM 

 3.39 3.31 

S.D. 0.63 0.73 

BL   

WOM  0.662** 

0.00 

 

*p<0.05, **p<0.01 

จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความจงรักภักดีตอตราสินคาอิ
ชิตันกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน เทากับ 0.662 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวย
การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปตารางที่ 4.17 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.17 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความจงรักภักดีตอตรา
สินคาอิชิตันที่มีอิทธิพลตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวม 

ตัวแปรตน (BL) 
ตัวแปรตาม (WOM) 

t p-value สัมประสิทธิ์ถดถอย  
( ) 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

คาคงท่ี (a) 0.72 0.15 04.67 0.000*** 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา 0.77 0.04 17.27 0.000*** 

F = 298.09 , P = 0.55 , Adjusted R2 = 0.44 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะหความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันที่มีอิทธิพลตอการแนะนํา
และบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression 
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Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพล
ทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ( =0.77, p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที ่4 

ตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอ

สังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึง
พอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริโภคอิชิตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.53, p<0.001) 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจง 
รักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

 

สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตรา
สินคาของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.23, p<0.001) 

สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในด านการสร า งคุณค าแห ง
ผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.43, P<0.001) 

สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริม
การตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.33, p<0.001) 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตัน มีอิทธิพลทางบวกตอการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

 

สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตรา
สินคาของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการ
แนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
( =0.12, p>0.05) 

สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในด านการสร า งคุณค าแห ง
ผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอ
การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.45, p<0.001) 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริม

การตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอ
การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.42, p<0.001) 

สมมติฐานที่ 4 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพล
ทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิ
ตัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
( =0.77, p<0.001) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจ
ในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพื้นท่ีสยามสแควรและสยาม
พารากอน กรุงเทพมหานคร” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยนํามาใชคือ  

ผูบริโภคที่มีประสบการณในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน จํานวน 384 คน และนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย 
อภิปราย และขอเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจํานวน 384 คน สวนใหญของผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 

ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจํานวน 384 คน เมื่อผูวิจัยกลาวถึง

คําวา Organic Green Tea ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนึกถึงตราสินคาอิชิตันเปนลําดับแรกและ
ทั้งหมดรับรูวาคุณตัน ภาสกรนที คือ เจาของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน  ในสวนของการรับรู
ตราสัญลักษณของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามรูจักตรา
สัญลักษณเปนอยางดี ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับรูถึงผลิตภัณฑอิชิตันวาจัดอยูในประเภทชาเขียว
พรอมดื่ม และสวนใหญเลือกบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันจํานวน 1-2 ขวดตอสัปดาห 

ตอนที่ 3 ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูภาพลักษณในดานความ

รับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับการรับ
รูอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียระดับการรับรูสูงสุดคือ การท่ีอิชิตันไดใหความชวยเหลือ
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และสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ รองลงมาคือ การที่อิชิตันเปน
องคกรที่มีบทบาททางสังคมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูต่ําสุดคือ การ 
ที่อิชิตันเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมั่น
ตอองคกร 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธ

ทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานการสรางการรับรูในตราสินคา 
รองลงมาคือ ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ และดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 
ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อผูวิจัยแยกพิจารณาเปนรายดานสามารถนํามาสรุปไดดังนี้ 

4.1 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานการสราง
การรับรูในตราสินคาอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถาม
สามารถแยกความแตกตางของตราสินคาอิชิตันจากตราสินคาอ่ืนที่เปนคูแขงได รองลงมาคือ เมื่อมีคน
พูดถึงชาเขียวผูตอบแบบสอบถามจะนึกถึงตราสินคาของอิชิตัน และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจตํ่าสุดคือ อิชิตันเปนตราสินคาท่ีมีคุณภาพสูงคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม  

4.2 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานการสราง
คุณคาแหงผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความพึง
พอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผลิตภัณฑของอิชิตันมี
การผสมผสานรสชาติที่หลากหลาย รองลงมาคือ บรรจุภัณฑของอิชิตันมีความสวยงามนาดึงดูดใจ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามทราบดีถึงคุณประโยชนที่มีอยูใน
ชาเขียวของอิชิตันซ่ึงระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

4.3 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานความเปน
เลิศในการสงเสริมการตลาดของอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา 
ระดับความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับชม รับฟง ขาวสารการจัดกิจกรรมการตลาดผานสื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
รองลงมาคือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่อิชิตันจัดขึ้น สามารถสราง
แรงจูงใจในการเลือกซื้อชาเขียวพรอมด่ืมอิชิตัน และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ 
ผูตอบแบบสอบถามมีสวนรวมสนุกในกิจกรรมเพ่ือชิงของรางวัลที่จัดขึ้นโดยอิชิตันอยางสม่ําเสมอซึ่ง
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 5 ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับความจงรักภักดีตอตราสินคาที่อยู
ในระดับมากและในระดับปานกลางมีปริมาณเทาๆกัน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีสูงสุด
คือ ผูตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นและไววางใจในคุณภาพของอิชิตัน รองลงมาคือ ในครั้งตอไปถา
ตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมจะเลือกอิชิตันเปนอันดับแรกเสมอ และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีต่ําสุดคือ หากชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมีราคาสูงขึ้น  ผูตอบ
แบบสอบถามยังเต็มใจที่จะดื่มชาเขียวของอิชิตัน ซึ่งระดับความจงรักภักดีอยูในระดับปานกลาง  

ตอนที่ 6 การแนะนําและบอกตอ 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิ

ตันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตันอยูในระดับปานกลางทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการแนะนําและบอกตอสูงสุดคือ 
หากผูอื่นมีความเขาใจผิดตอผลิตภัณฑของอิชิตัน ผูตอบแบบสอบถามพรอมที่จะใหคําอธิบายท่ีถูกตอง 
รองลงมาคือ ถาบุคคลท่ีผูตอบแบบสอบถามรูจักตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม  ผูตอบแบบสอบถามจะ
แนะนําใหคนที่รูจักซื้ออิชิตัน และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการแนะนําและบอกตอต่ําสุดคือ ผูตอบ
แบบสอบถามมักแลกเปล่ียนประสบการณอันดีในการดื่มอิชิตันใหกับผูอ่ืนเสมอ  

ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมี

ความสัมพันธในทางบวกในชวงระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด
ของผูบริโภคอิชิตัน มีคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน เทากับ 0.605 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.= 

0.01) จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ผูวิจัยพบวา
ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจใน
การส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคอิชิตัน ( =0.53, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปน
รอยละ 36 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคในดาน
การสรางการรับรูในตราสินคา ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ ดานความเปนเลิศในการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธในทางบวกในชวงระดับปานกลางกับความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน มี
คาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน ตั้งแต 0.533-0.607 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัย
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนรายดานพบวา 
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สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางการรับรูใน
ตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน ( =0.23, 

p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 47 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1  
สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางคุณคาแหง

ผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน ( =0.43, 

p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 47 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.2  
สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานความเปนเลิศในการ

สงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิ ตัน ( =

0.33, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 47 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.3 

สมมติฐานท่ี 3 ตัวแปรความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคดาน
การสรางการรับรูในตราสินคา ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ ดานความเปนเลิศในการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ ในทางบวกในชวงระดับต่ําถึงปานกลางกับการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑอิชิตัน มีคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน ตั้งแต 0.421-0.531 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เปนรายดานพบวา 

สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางการรับรูใน
ตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ( =0.12, 

P>0.05) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 37 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.1 

สมมติฐานท่ี 3.2 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานการสรางคุณคาแหง
ผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ( =0.45, 

P<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 37 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.2 

สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดดานความเปนเลิศในการ
สงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
( =0.42, P<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 37 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.3 

สมมติฐานที่ 4 ตัวแปรความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีความสัมพันธในทางบวกในชวง
ระดับปานกลางกับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน มีคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน เทากับ 
0.662 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.=0.01) จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) ผูวิจัยพบวา ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพลทางบวก
ตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน ( =0.77, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 44 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความ
พึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควร
และสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการศึกษาถึงระดับอิทธิพลของภาพลักษณในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภค ได
ขอคนพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

ดานการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
เมื่อผูวิจัยกลาวถึงคําวา Organic Green Tea ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนึกถึงตราสินคา

ของอิชิตันเปนลําดับแรก เหตุผลท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวาผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมีการ
สรางคุณคาตราสินคาในใจผูบริโภค ซึ่งคุณคาตราสินคานี้เปนผลภาพสะทอนจากการรับรูของผูบริโภค
ที่มีตอตราสินคา (Keller, 1993, อางถึงใน พงศศิริ คําขันแกว และฐติกุล ไชยวรรณ, 2555: 699) 
ผูบริโภคสามารถรับรูภาพลักษณของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันไดเนื่องจากมีการสราง
ลักษณะเฉพาะของตราสินคาในดานชื่อตราสินคาของคําวา “อิชิ” แปลวา เปนที่ 1 หรือขออีกครั้ง
หนึ่ง และสัญลักษณตราสินคาที่เปนเลข ๑ ภาษาไทย ซึ่งสื่อถึงความหมายของการเปนหนึ่ง ในที่นี้คือ 
การเปนผูนําผลิตภัณฑชาเขียวออแกนิก 100% อันดับหนึ่ง นอกจากน้ีการท่ีชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมี
สโลแกน “อิชิตัน ออรแกนิค กรีนที” ชาปลอดสารเคมี โดยการเด็ดยอดออนชาเพียง 3 ใบเทานั้น ทํา
ใหเกิดการเนนยํ้าของตราสินคาในใจผูบริโภคในดานความเอาใจใสตอผูบริโภค และคุณประโยชนที่จะ
ไดรับ ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดรับรูวาเจาของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันคือ คุณตัน ภาสกร
นที เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการรับรูในเจาของผลิตภัณฑหรือผูนําองคกรซึ่งคือ คุณตัน 
ภาสกรนที คุณตันเปนผูที่มีชื่อเสียงในดานการดําเนินธุรกิจและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ทําให
ผูบริโภคเกิดการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑมากย่ิงขึ้นจนสามารถกลายเปนมูลคาเพ่ิมตอองคกรและ
ผลิตภัณฑอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับพจน ใจชาญสุขกิจ (2548: 33-38) ที่ไดกลาวไววา ภาพลักษณ
องคกร (Corporate Image) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเพ่ือสรางความประทับใจ การจดจํา การเพ่ิม
จํานวนผูที่มาใชบริการ โดยสามารถผานทางผูบริหาร ผานทางการประชาสัมพันธ ผานทางสินคาหรือ
บริการ เสรี วงษมณฑา (2540: 41) ไดกลาวไววา ภาพลักษณของผูบริหารเปนหนึ่งในองคประกอบ
ของภาพลักษณองคกร โดยภาพลักษณของผูบริหารตองเปนที่ยอมรับของสาธารณชนวาเปนคนเกง 
คนดี มีจริยธรรมในการบริหาร เปนคนทันสมัย ริ เริ่มสิ่ งใหมๆ สามารถทําใหธุรกิจมีความ
เจริญกาวหนาดวยความสามารถ มีวิสัยทัศน รูจักการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร 

ดานการรับรูภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของอิชิตันใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการรับรูสูงสุดคือ การท่ีอิชิตันไดใหความชวยเหลือ
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และสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ รองลงมาคือ การท่ีอิชิตันเปน
องคกรที่มีบทบาททางสังคมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา
ภาพลักษณ คือ สิ่งที่ผูบริโภครับรูจากการมองเห็น การบอกตอ จากประสบการณเดิมที่เกิดขึ้นทั้งใน
ดานบวกและดานลบของผูบริโภค ซึ่งมีผลตอการแสดงออกดานพฤติกรรมการซื้อตามมา โดยเฉพาะ
ในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัยใหญในประเทศไทย โรงงานของคุณตัน ภาสกรนที ที่ตั้งอยูใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดนํ้าทวมอยางหนัก คุณตันประกาศชวยเหลือพนักงานทุกคน รวมทั้งให
ความชวยเหลือและสนับสนุนในการบริจาคเงิน สิ่งของบรรเทาสาธารณภัยแกผูประสบอุทกภัย และ
รับรูถึงความเดือดรอนของผูประสบภัย เหตุการณนั้นสรางกระแสบอกตออยางรวดเร็วผานสื่อสังคม
ออนไลนตางๆ ทั้งเฟซบุก ยูทูบ และทวิตเตอร ทําใหแบรนด “อิชิตัน” กลายเปนที่รูจักภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ีคุณตันยังกอตั้งมูลนิธิตันปนขึ้นจากการแบงรายไดเงินปนผลในสวนที่
เปนของตัวเองและภรรยาถือหุนอยู จํานวน 50% ใหแกมูลนิธิตันปน ตั้งแตปแรกที่ดําเนินการบริษัท
จนถึงอายุครบ 60 ป เพ่ือใชในการพัฒนาการศึกษาเด็กและสิ่งแวดลอม อิชิตันจึงเปนองคกรที่มี
บทบาททางสังคมเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไปในดานความรับผิดชอบตอสังคม และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การรับรูต่ําสุดคือ การที่อิชิตันเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซึ่งทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นตอองคกร เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะองคกรมีการประชาสัมพันธนอยใน
เรื่องการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชมโรงงาน ผูตอบแบบสอบถามหลายทานจึงไม
ทราบ แตในความเปนจริงคุณตันมีนโยบายเปดใหบุคลลภายนอกสามารถเขาเย่ียมชมโรงงานอิชิตัน
และตันแลนดไดทุกวันยกเวนวันจันทร โดยไมเสียคาใชจายเพ่ือดูกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดและ
ปลอดภัยตอผูดื่มผลิตภัณฑของอิชิตัน 

ดานความพึงพอใจของผูบริโภคในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของอิชิตัน 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดในภาพรวมอยู

ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานการสรางการรับรูในตราสินคา 
รองลงมาคือ ดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑ และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ ดาน
ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  

1. ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูในตราสินคาอิชิตันใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามสามารถ
แยกความแตกตางของตราสินคาอิชิตันจากตราสินคาอ่ืนที่เปนคูแขงได รองลงมาคือ เมื่อมีคนพูดถึงชา
เขียวผูตอบแบบสอบถามจะนึกถึงตราสินคาของอิชิตัน เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะอิชิตันมีการ
สรางลักษณะเฉพาะใหกับตราสินคา ทําใหเปนที่จดจําและสามารถนึกถึงไดทันที การสรางคุณคา
ใหกับตราสินคาจึงเปนสิ่งที่องคกรตองการส่ือสารใหผูบริโภคเกิดการรับรูและจดจําในตราสินคาซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดแบบจําลองคุณคาตราสินคาในใจผูบริโภค (Keller, 2003) ที่ไดกลาวไววา การ



122 

สรางลักษณะเฉพาะของตราสินคา (Brand Salience) มีความสัมพันธกับความตระหนักรูในตราสินคา
ซึ่งไมไดหมายถึงการรูจักชื่อตราสินคาเทานั้น แตยังรวมไปถึงความเชื่อมโยงตราสินคาซึ่งประกอบไป
ดวย ชื่อตราสินคา (Brand Name) โลโก (Logo) และสัญลักษณ (Symbol) กับขอมูลที่มีอยูในความ
ทรงจําของผูบริโภค เพ่ือที่จะใหผูบริโภคเขาใจในประเภทและคุณสมบัติของสินคาวาสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนเองได ซึ่งการสรางการตระหนักรูในตราสินคานั้นสามารถทําไดโดย
การสรางเอกลักษณของตราสินคา (Brand Identity) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ 
อิชิตันเปนตราสินคาที่มีคุณภาพสูงคุมคาในราคาที่เหมาะสม เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะ
ถึงแมวาอิชิตันจะมีชื่อตราสินคาและสัญลักษณตราสินคาที่เปนเอกลักษณ แตความเปนผลิตภัณฑชา
เขียวพรอมดื่มที่วัตถุดิบ กรรมวิธี และกระบวนการผลิตซึ่งมีความคลายคลึงกับตราสินคาอ่ืน ทําให
ผูบริโภคไมสามารถรับรูถึงความแตกตางดานคุณภาพที่เหนือกวาของอิชิตันกับตราสินคาอ่ืนได 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑอิชิตันใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผลิตภัณฑของอิชิตันมีการ
ผสมผสานรสชาติที่หลากหลาย รองลงมาคือ บรรจุภัณฑของอิชิตันมีความสวยงามนาดึงดูดใจ เหตุผล
ที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะอิชิตันมีการนํากลยุทธดานผลิตภัณฑมาใชเพ่ือสรางความไดเปรียบ
เหนือกวาตราสินคาอ่ืน ในดานการสรางความหลากหลายของรสชาติ เชน ชาเขียวรสตนตํารับ ชา
เขียวรสจมูกขาวญี่ปุน ชาเขียวรสน้ําผึ้งผสมมะนาว ในดานการพัฒนาองคประกอบของผลิตภัณฑ เชน 
ฉลาก บรรจุภัณฑ ตราผลิตภัณฑ เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจและเปนการสรางความแตกตางให
เดนชัดระหวางอิชิตันกับตราสินคาอ่ืน และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ ผูตอบ
แบบสอบถามทราบดีถึงคุณประโยชนที่มีอยูในชาเขียวของอิชิตัน เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะอิ
ชิตันอาจไมใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลในดานคุณประโยชนของผลิตภัณฑมากนัก เมื่อเทียบ
กับการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดรูปแบบตางๆ ทําใหผูบริโภคไมสามารถรับรูถึงความแตกตางใน
ดานคุณประโยชนที่ไดจากการดื่มผลิตภัณฑของอิชิตันกับตราสินคาอ่ืน สงผลใหมีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง  

3. ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด
ของอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับชม รับฟง ขาวสารการจัดกิจกรรมการตลาดผานสื่อตางๆอยางสม่ําเสมอ รองลงมา
คือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีอิชิตันจัดขึ้น สามารถสรางแรงจูงใจ
ในการเลือกซ้ือชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
และกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีอิชิตันจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ ชวยเสริมสรางภาพลักษณอิชิตันให
เขมแข็งขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑในตลาดชาเขียวพรอมดื่มมีความแตกตางกันนอย ทําใหตองหาทาง
สรางภาพลักษณท่ีโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพื่อกระตุนและจูงใจใหผูบริโภคเกิดการซื้อผลิตภัณฑ และ
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ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามมีสวนรวมสนุกในกิจกรรมเพ่ือชิงของ
รางวัลที่จัดขึ้น โดยอิชิตันอยางสม่ําเสมอ เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ประกอบกับโอกาสที่จะไดรับ
รางวัลในการรวมสนุกชิงรางวัลคอนขางนอย คนที่คาดหวังกับรางวัลจะตองใชจายเงินจํานวนมากใน
การซื้อผลิตภัณฑเพ่ือมาลุนรางวัล จากเหตุผลดังกลาวผูตอบแบบสอบถามจึงไมคอยจะมีสวนรวมสนุก
ในกิจกรรมเพ่ือชิงของรางวัลที่จัดข้ึนโดยอิชิตันอยางสม่ําเสมอ ถึงแมรางวัลที่อิชิตันเสนอจะมีมูลคา
มากก็ตาม และเหตุผลอีกประการหน่ึงคือ เนื่องจากตราสินคาอ่ืนมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
คลายคลึงกันทําใหผูบริโภคมีโอกาสในการรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ ไดนอกเหนือที่อิชิตันจัดขึ้น 
ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคจึงอยูในระดับปานกลาง 

ดานความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียระดับความจงรักภักดีสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นและไววางใจใน
คุณภาพของอิชิตัน เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามมีความไววางใจและเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑของอิชิตันจากการนําเสนอขอมูลผานชองทางตางๆ เชน การโฆษณาใหเห็นถึงความใสใจ
ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี ความม่ันใจในขั้นตอนการปลูก การดูแล การเก็บวัตถุดิบ อีก
ทั้งการเปดโอกาสใหผูบริโภคสามารถเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตในโรงงานของอิชิตันได  
รองลงมาคือ ในครั้งตอไปถาตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมจะเลือกอิชิ
ตันเปนอันดับแรกเสมอ เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะเม่ือผูตอบแบบสอบถามเกิดความเชื่อมั่น
และไววางใจในคุณภาพของชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน ความเชื่อมั่นและไววางใจจะนําไปสูความสัมพันธ
ระหวางผูบริโภคและสินคาในระยะยาว กลุมลูกคาที่จงรักภักดีมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาจะมีปริมาณ
การซื้อมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549: 27) ที่กลาวไววา ความ
จงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งจะนําไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปน
การเหนี่ยวร้ังลูกคาไวกับองคกร และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีต่ําสุดคือ หากชาเขียวพรอม
ดื่มอิชิตันมีราคาสูงขึ้น ผูตอบแบบสอบถามยังเต็มใจที่จะดื่มชาเขียวของอิชิตัน เหตุผลที่เปนเชนนี้
นาจะเปนเพราะวาระดับของความจงรักภักดีตอตราสินคามีหลายระดับตามแนวคิดของเอเคอร 
(Aaker, 1991: 39-41) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุมผูบริโภคท่ีคํานึงถึงตนทุนในการเปล่ียนแปลงตราสินคา 
(Switching Cost Loyal) ผูบริโภคกลุมนี้ที่มีความพึงพอใจในสินคานั้นและพิจารณาตนทุนที่เกิดขึ้น
หากเปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืน เชน ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนตราสินคา เงิน เวลา 
ดังนั้นหากมีการนําเสนอใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีคุมคาก็สามารถชักนําใหเปลี่ยนใจไปใชสินคาอ่ืนได 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑชาเขียวที่มีจําหนายอยูทั่วไปไมมีความแตกตางกันมากในสายตาผูบริโภค ทําให
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หากอิชิตันมีการปรับราคาใหสูงขึ้นผูบริโภคมีโอกาสเปล่ียนไปเลือกตราสินคาอ่ืนแทน เพราะผลิตภัณฑ
มีลักษณะคลายกัน ประโยชนที่ไดรับไมแตกตางกัน จึงมีระดับความจงรักภักดีอยูในระดับปานกลาง 

ดานการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตันในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียระดับการแนะนําและบอกตอสูงสุดคือ หากผูอ่ืนมีความเขาใจผิดตอ
ผลิตภัณฑของอิชิตัน ผูตอบแบบสอบถามพรอมที่จะใหคําอธิบายท่ีถูกตอง รองลงมาคือ ถาบุคคลที่
ผูตอบแบบสอบถามรูจักตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม  ผูตอบแบบสอบถามจะแนะนําใหคนที่รูจักซื้ออิ
ชิตัน เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวาเมื่อผูตอบแบบสอบถามเช่ือม่ันและไววางใจในคุณภาพของ
ชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันแลว ผูตอบแบบสอบถามจะบอกกลาวความนาเชื่อถือและไววางใจในคุณภาพ
ของสินคาไปสูอีกบุคคลหน่ึง ไมวาจะเปนในเชิงของการอธิบายใหผูที่เขาใจผิดตอผลิตภัณฑเกิดความ
เขาใจในตัวผลิตภัณฑเสียใหม หรือแนะนําใหบุคคลที่รูจักซื้อ โดยการบอกตอดังกลาวจะสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภครายใหมอยางมาก ดังเชนที่ยี (Yi, 1990, อางถึงใน จิรัฐ เจนพ่ึงพร 
และพัชรา พัชาวนิช, 2555: 576) ไดกลาวไว และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการแนะนําและบอกตอต่ําสุด
คือ ผูตอบแบบสอบถามมักแลกเปลี่ยนประสบการณอันดีในการด่ืมอิชิตันใหกับผูอ่ืนเสมอ เหตุผลที่
เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันและตราสินคาอ่ืนไมไดมีความแตกตางใน
เรื่องของรสชาติและคุณประโยชนมากนัก การแลกเปล่ียนประสบการณอันดีในการด่ืมชาเขียวพรอม
ดื่มอิชิตันใหกับผูอื่นจึงไมคอยเกิดข้ึน 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชา
เขียวพรอมดื่มอิชิตัน ( =0.53, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 36 เหตุผลที่เปนเชนนี้
นาจะเปนเพราะวาภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนสิ่งที่ผูบริโภครับรูจากการ
มองเห็น การบอกตอ ผูบริโภคจะเกิดการรับรูภาพลักษณที่ดีขององคกรซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการรับรู
ภาพลักษณตราสินคาดวย ซึ่งเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและสรางความแตกตาง
ใหกับตราสินคาดวยภาพลักษณเชิงบวก อีกทั้งยังชวยสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีของผูบริโภค
ตอองคกรผานการโฆษณา ประชาสัมพันธ อันจะกอใหเกิดการยอมรับ สนับสนุนองคกร และเกิดความ
ภักดีตอตราสินคานั้นๆ โดยพบวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมี อิทธิพลเชิงบวกตอความ
ไววางใจของลูกคาและการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาขององคกรเปนพิเศษ เนื่องจากผูบริโภคใหความ
ไววางใจในองคกรที่มีการดําเนินธุรกิจและทําการตลาดดวยนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมตาม
แนวคิดของพรประแทง (Pornpratang et al., 2013: 1-2) โดยอิชิตันประสบความสําเร็จในการทํา 
CSR อยางมากในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัยใหญในประเทศไทย แมโรงงานอิชิตันที่ตั้งอยูใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในคร้ังนั้น แตตัวผูนําองคกรกลับไมละเลยที่
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จะใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการบริจาคเงิน สิ่งของบรรเทาสาธารณภัยแกผูประสบอุทกภัย
ทั้งกับพนักงานและประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน ทําใหแบรนด “อิชิตัน” กลายเปนที่รูจักภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ผูบริโภคเกิดภาพลักษณที่ดีตอผูนําองคกรและเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคลองกับของนิสากร โลกสุทธิ (2551) ที่พบวาการรับรูภาพลักษณที่ดีของสิงห คอร
เปอรเรชั่น จํากัด มีความสัมพันธกับการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จากการวิจัย
ของซิวมิ่ง และภัทชารยา (Xueming and Bhattacharya, 2006, อางถึงใน อนุวัต สงสม, 2555: 
622) พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ และความพึงพอใจจะ
สงผลถึงมูลคาทางการตลาด 

สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน โดยมีคาการ
พยากรณคิดเปนรอยละ 47 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

สมมติฐานท่ี 2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูใน
ตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน ( =0.23, 

p<0.001) เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการพัฒนาตราสินคาใหมีคุณคาและโดดเดนแตกตาง
จากตราสินคาอ่ืนและเปนไปในทิศทางที่ถูกตองจึงทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูในตราสินคา  เมื่อ
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจตอตราสินคาไมวาจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึงหรือตรงใจผูบริโภค 
ผูบริโภคจะซ้ือซํ้าอยางตอเนื่อง ซ่ึงนําไปสูความจงรักภักดีตอตราสินคา ในกรณีของชาเขียวพรอมดื่มอิ
ชิตันมีการสรางลักษณะเฉพาะของตราสินคาในดานชื่อตราสินคาใหสามารถจดจําไดงาย นอกจากตรา
สินคาที่มีเอกลักษณแลวผูนําองคกรยังเปนที่รูจักของผูบริโภคทําใหเกิดการเชื่อมโยงไปสูตราสินคาได
อยางรวดเร็ว เมื่อผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในการรับรูทั้งในตราสินคาและผูนําองคกรแลวทําให
ผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑซึ่งจะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑตามมา 

สมมติฐานท่ี 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหง
ผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน ( =0.43, 

p<0.001) เหตุผลท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะถาผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีรูปลักษณโดดเดนแตกตางจาก
ตราสินคาอ่ืนจะทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจซื้อผลิตภัณฑ ใน
สายผลิตภัณฑชาเขียวพรอมด่ืมท่ีมีหลายตราสินคาในปจจุบัน อิชิตันไดมีการนํากลยุทธดานผลิตภัณฑ
มาใชเพ่ือใหเกิดความแตกตางและหลากหลายอันนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ  เชน สราง
ความหลากหลายในดานรสชาติ สรางความโดดเดนของบรรจุภัณฑ ตราผลิตภัณฑ เพ่ือดึงดูดผูบริโภค
ใหมาสนใจในตัวผลิตภัณฑ การที่ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันไมวา
จะเปนในดานรสชาติ บรรจุภัณฑ หรือตราผลิตภัณฑก็ตามสามารถทําใหเกิดการซื้อซ้ําจนกลายเปน
ความจงรักภักดีในที่สุดได 
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สมมติฐานท่ี 2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการ
สงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตัน 
( =0.33, p<0.001) เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะในตลาดของผลิตภัณฑชาเขียวไมมีความ
แตกตางกันในดานผลิตภัณฑมากนัก การสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ กิจกรรม
สงเสริมการตลาดจึงเปนสิ่งทีจ่ําเปน เพ่ือที่จะเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรและผลิตภัณฑ สราง
การกระตุน จูงใจ และเชิญชวนใหผูบรโิภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดงายขึ้น หากองคกรใดมีการสงเสริม
การตลาดที่เขาถึงใจของผูบริโภคและมีความโดดเดนเหนือกวาตราสินคาอ่ืน ผูบริ โภคจะเกิดความ
จงรักภักดีตอตราสินคานั้น ในกรณีชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันพบวา การโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
กิจกรรมสงเสรมิการตลาดท่ีจัดขึ้น ชวยเสริมสรางภาพลักษณของอิชิตันใหเขมแข็ง กระตุนใหผูบริโภค
เกิดการซื้อผลิตภัณฑ และสรางความจงรักภักดีในใจผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี 
พันธุกระวี (2547) ที่พบวา โดยพื้นฐานแลวสินคาในตลาดชาเขียวพรอมดื่มมีลักษณะเหมือนกัน ผูผลิต
พยายามสรางความแตกตางใหกับตราสินคาของตนเองดวยการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จาก
การศึกษาของอรนุช วงศทัศนีโย (2547) พบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักเครื่องด่ืมชาเขียวพรอมดื่มจาก
สื่อโทรทัศนและชอบการสงเสริมการขายแบบใชคูปองสวนลด  จากการศึกษาของพัชรา เทพจันอัด 
(2553) พบวา การรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในทุกดานมีความสัมพันธกับระดับความ
คิดเห็นที่มีตอความภักดีในตราสินคาเครื่องโทรศัพทมือถือโดยรวม 

สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน โดยมีคา
การพยากรณคิดเปนรอยละ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

สมมติฐานท่ี 3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในดานการสรางการรับรูใน
ตราสินคาของผูบริโภคอิชิตันไมมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑอิชิตัน 
( =0.12, p>0.05) เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการแขงขันของตราสินคาเพ่ือการ เขา
ครอบครองพ้ืนที่ในใจของผูบริโภค สามารถโนมนาวใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมในการเลือกใชตราสินคา
และสรางความพึงพอใจ จนกระท่ังเกิดพฤติกรรมแนะนําและบอกตอสินคา ซึ่งการแนะนําและบอกตอ
สินคาเปนส่ิงที่เจาของผลิตภัณฑคาดหวังเปนอยางยิ่ง แตก็ไมไดหมายความวาจะประสบความสําเร็จ
เสมอไป สําหรับอิชิตันผูบริโภคอาจมีการรับรูตราสินคาเปนอยางดี เชน รับรูในลักษณะเฉพาะและ
รูปแบบของตราสินคา รับรูในตัวเจาของผลิตภัณฑ แตดวยผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มที่มีขายสวน
ใหญมีการนําวัตถุดิบ กรรมวิธี และกระบวนการผลิตที่มีความคลายคลึงกัน จึงทําใหผูบริโภคไมเห็น
ความแตกตางทางดานคุณภาพและรสชาติของชาเขียวพรอมดื่มของอิชิตันกับตราสินคาอ่ืน แตกลับ
มองวาชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมีคุณภาพเหมือนกับตราสินคาอ่ืนจึงทําใหไมเกิดการแนะนําและบอกตอ
ผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
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สมมติฐานท่ี 3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในดานการสรางคุณคาแหง
ผลิตภัณฑของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอ ( =0.45, p<0.001) 
เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะกลยุทธดานผลิตภัณฑมีปจจัยไดแก (1) ความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ (2) องคประกอบของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปราง ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุ
ภัณฑ ตราผลิตภัณฑ (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ ซึ่งถ า
ผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีรูปลักษณโดดเดนแตกตางจากตราสินคาอ่ืนทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ
และดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจซื้อผลิตภัณฑ เมื่อใชแลวเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑจะเกิดการแนะนําและบอกตอ ซึ่งอิชิตันมีการนํากลยุทธดานผลิตภัณฑมาใช เชน การสราง
ความหลากหลายในดานรสชาติ มีการใชองคประกอบของผลิตภัณฑในดานบรรจุภัณฑ ตราผลิตภัณฑ 
มาใชเพ่ือดึงดูดผูบริโภคใหสนใจในตัวผลิตภัณฑ  

สมมติฐานท่ี 3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในดานความเปนเลิศในการ
สงเสริมการตลาดของผูบริโภคอิชิตันมีอิทธิพลทางบวกตอการแนะนําและบอกตอ ( =0.42, 

p<0.001) เหตุผลท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะการสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารทาง
การตลาดระหวางเจาของผลิตภัณฑกับผูบริโภคเพ่ือแจงขาวสาร (Inform)  จูงใจ (Persuade)  และ
เตือนความทรงจํา (Remind) ใหเกิดความเช่ือถือหรือเพ่ือสรางเจตคติท่ีดีแกผลิตภัณฑ (ศิริวรรณ  เสรี
รัตน,  2543: 172) ผานการโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการตลาด สิ่งเหลานี้จะชวย
เสริมสรางภาพลักษณผลิตภัณฑใหเขมแข็งขึ้น ถาเจาของผลิตภัณฑมีการส่ือสารการตลาดที่ดีจะทําให
ผูบริโภคไดรับขอมูลผลิตภัณฑอยางถูกตอง เมื่อผูบริโภคเกิดความเชื่อถือตอผลิตภัณฑ ผูบริโภคก็จะมี
การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑใหกับคนรอบขาง ในตลาดชาเขียวพรอมด่ืมผลิตภัณฑไมคอยมีความ
แตกตางกันในดานคุณภาพและรสชาติของชา เนื่องจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ใชไมมีความ
แตกตางกัน ทําใหตองหาวิธีการสรางภาพลักษณท่ีโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิด
การซื้อผลิตภัณฑและแนะนําบอกตอ โดยการกระตุนใหเกิดการรับรูอยางตอเนื่องผานการจัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาดอยางสมํ่าเสมอ 

สมมติฐานที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความจงรักภักดีตอตราสินคาอิชิตันมีอิทธิพล
ทางบวกตอการแนะนําและบอกตอ ( =0.77, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 44 เหตุผล
ที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะเมื่อผูตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดีในชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันแลว 
ผูตอบแบบสอบถามจะบอกกลาวความนาเชื่อถือและไววางใจในคุณภาพของชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน
ไปสูอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยเวลาท่ีเจออะไรท่ีดีมักอยากจะบอกคนใกลตัว 
สังคมรอบดาน โดยความสัมพันธนี้สอดคลองกับแนวคิดของแมนโกลด มิลเลอร และบรอคเวย 
(Mangold, Miller and Brockway, 1999, อางถึงใน จิรัฐ เจนพ่ึงพร และพัชรา พัชาวนิช, 2555: 
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576) ที่ไดกลาวไววา การส่ือสารระหวางบุคคลเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการสื่อสารแบบปากตอปากเปนการรับรูขอมูลของสินคาและ
บริการอยางมีประสิทธิภาพจากผูที่เคยบริโภคสินคาและบริการมาแลว ดังนั้นการบอกตอจึงเปน
พฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของลูกคาท่ีมีความจงรักภักดี 

ประโยชนจากการวิจัย 
1. ประโยชนเชิงการจัดการ  

1.1 ผลการวิจัยนี้สามารถนําผลท่ีไดไปกําหนดการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดในดานการ
สรางการรับรูในตราสินคา การสรางคุณคาแหงผลิตภัณฑและความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด 
เนื่องจากท้ัง 3 ปจจัยมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอตราสินคาและการแนะนําบอกตอ 

1.2 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซึ่งจะทําให
ผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นตอองคกร มั่นใจในวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และกระบวนการผลิตที่ได
มาตรฐาน สงผลตอความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑและสามารถจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดเรว็ขึ้น 

1.3 ถึงแมในอุตสาหกรรมชาเขียวพรอมดื่มจะมีการใชวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ไม
แตกตางกันมากนัก ทําใหคุณภาพชาเขียวที่ไดไมแตกตางกัน แตกระนั้นการใหความสําคัญกับการ
นําเสนอคุณประโยชนใหผูบริโภคไดรับรูนั้นเปนสิ่งที่ไมควรมองขาม เพราะชวยสรางความเชื่อมั่นในตัว
ผลิตภัณฑใหแกผูบริโภคและสรางโอกาสในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑในอนาคตได 

1.4 การใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไมใชเปนเพียงการสราง
ภาพลักษณที่ดีขององคกรเทานั้น แตเปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
นอกจากนี้ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรยังชวยสงเสริมกลยุทธทางการตลาด รวมถึงเปนสวน
หนึ่งของการสนับสนุนผลิตภัณฑและการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นองคกรจึงควรใหความสําคัญกับหนาที่ใน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

2. ประโยชนเชิงทฤษฎี  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม

ความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาด (ดานการสรางการรับรูในตราสินคา การสรางคุณคา
แหงผลิตภัณฑ ความเปนเลิศในการสงเสริมการตลาด) ความจงรักภักดีตอตราสินคา และการแนะนํา
บอกตอ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1 เมื่อไดทําการศึกษาและวิเคราะหผล
การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความพึงพอใจในการ
สื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารา
กอน กรุงเทพมหานคร” จึงพบวาลักษณะกรอบแนวคิดในการวิจัยกอใหเกิดบูรณาการทางทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งการรับรูภาพลักษณของ
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องคกรในดานนี้สงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาด เกิดความ
จงรักภักดีตอตราสินคา และเกิดการแนะนําบอกตอผลิตภัณฑ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงสามารถเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาองคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาการสื่อสารกล
ยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับรูภาพลักษณที่ดีขององคกร ซึ่งจะนําไปสู
ความจงรักภักดีตอตราสินคา และเกิดการบอกตอความพึงพอใจในผลิตภัณฑไปสูบุคคลอ่ืนๆ 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต  
 1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มี
ตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน โดยเปน
การศึกษาเฉพาะตราสินคาอิชิตันเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มตราอ่ืนที่
เกี่ยวของในธุรกิจชาเขียวพรอมดื่มหรือนําไปประยุกตใหกับเขาสินคาประเภทอ่ืน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมา
ใชในการตัดสินใจ กําหนดกลยุทธ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งผลท่ีไดจากการศึกษา
สามารถแสดงใหเห็นถึงขอดีและขอเสียของอิชิตันเองและบริษัทอ่ืนๆดวย เพ่ือใหผูประกอบการนํามา
ปรับปรุงขอบกพรองและเสริมสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

 2. การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางของการวิจัยคือ ผูที่มีประสบการณในการด่ืม
ชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในพ้ืนที่สยามสแควรและสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการเก็บ
ขอมูลในพ้ืนที่จํากัดทําใหไดขอมูลเฉพาะพ้ืนที่เทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณในการดื่มชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันเพ่ิมเติมในเขตปริมณฑลและตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือ
เปนขอมูลเปรียบเทียบกับผลของกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ที่ผูวิจัยศึกษาซึ่งเปนชุมชนเมือง 
 3. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มี
ตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน  เปน
การศึกษาโดยใหความสําคัญกับการรับรูคุณคาตราสินคาของชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันเทานั้น ดังนั้น 
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองการรับรูคุณคาตราสินคาของชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันวาสิ่งที่ผูบริโภค
รับรูแทจริงแลวมาจากภาพลักษณของตัวสินคาและตราผลิตภัณฑ หรือมาจากภาพลักษณของเจาของ
ผลิตภัณฑ 
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                                                                                      เลขที่แบบสอบถาม  

แบบสอบถาม 

 

หัวขอเร่ืองวิจัย อิทธิพลของภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอความพึงพอใจในการส่ือสารกลยุทธการตลาดของ
ผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน ในพื้นที่สยามสแควรและสยามพารากอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาการประกอบการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรูภาพลักษณในดานความ
รับผิดชอบของสังคมท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทธทางการตลาดของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน ซึ่งทําใหเกิดความ
จงรักภักดีและพฤติกรรมการแนะนําบอกตอผลิตภัณฑใหกับผูอื่น 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามขอมูลชุดนี้แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกีย่วกับการรับรูภาพลักษณองคกรในดานความรับผดิชอบตอสังคม 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสารกลยุทยการตลาดของผูบริโภค 

 ตอนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
ตอนท่ี 6 ขอมูลเกี่ยวกับการแนะนําและบอกตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันใหแกผูอื่น 

 

 

 

 

นายศุภศิริ ศรีตระกูล 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง (   ) ท่ีทานเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  เพศ 
  (   )  ชาย     (   )  หญงิ 
 
2.  อาย ุ
  (   )  ต่ํากวา 20 ป    (   )   20 - 30 ป 
  (   )  31 - 40 ป    (   )   41 - 50 ป 
  (   )  51 - 60 ป    (   )   มากกวา 60 ป 
 
3.  ระดับการศึกษาสูงสดุ 
  (   )  ตํ่ากวามธัยม    (   )  มัธยมศึกษาตอนตน 
  (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (   )  อนุปรญิญา/ปวส. 
  (   )  ปริญญาตร ี    (   )  สงูกวาปรญิญาตรี 
 
4.  สถานภาพ 
  (   )  โสด     (   )  สมรส 
  (   )  หยา/หมาย 
 
5.  อาชีพ 
  (   )  ขาราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ  (   )  พนักงานบรษัิทเอกชน 
  (   )  เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตวั  (   )  รับจาง 
  (   )  นิสติ/นักศึกษา     (   )  พอบาน/แมบาน 

(   )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 
 

6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  (   )  นอยกวา หรอืเทากับ 10,000 บาท (   )  10,001 - 20,000  บาท 
  (   )  20,001 - 30,000 บาท   (   )  30,001 - 40,000  บาท 
  (   )  40,001 - 50,000 บาท   (   )  50,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณผลิตภัณฑชาเขยีวพรอมดื่มอิชิตัน 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชอง (  ) ท่ีทานเลือกเพียงคําตอบเดียว 
 
1. เมื่อกลาวถึงคําวา “Organic Green Tea” ทานนกึถึงตราสินคาอะไร 
 (   )  โออิชิ   (   )  อิชิตัน 
 (   )  เพียวริคุ   (   )  ลิปตัน 
 
2. ทานรูจักสัญลักษณของตราสินคาดานลางน้ีหรือไม 

(   )  รูจกั เปนสญัลกัษณของตราสินคา ช่ือ ………………………………… 
(   )  ไมรูจัก 
 

3. ทานคิดวา อิชิตัน เปนสินคาประเภทใด 
(   )  น้ําผักและผลไม  (   )  เครื่องดื่มชูกําลัง 
(   )  น้ําอัดลม   (   )  ชาเขียวพรอมดื่ม 
 

4. ทานทราบหรือไมวาใครเปนเจาของตราสินคา อิชิตัน 
(   )  คุณเจรญิ สริิวัฒนภักด ี
(   )  คุณตัน ภาสกรนท ี
(   )  คุณปติ ภริมยภักด ี
 

5. ทานเคยด่ืมผลติภณัฑของอิชิตันรสใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ชาเขียวรสตนตํารับผสมดอกชา (   ) ชาเขียวรสน้ําผึ้งผสมมะนาว 

(   ) ชาเขียวผสมเกกฮวย  (   ) ชาเขียวผสมจมูกขาวญี่ปุน 
(   ) ชาเขียวสูตรไมมีน้ําตาล  (   ) ชาเขียวรสมิโดริพันซ 
(   ) ชาเขียวผสมขาวโพด 
 

6. ทานด่ืมอิชิตันกี่ขวดตอสัปดาห 
(   ) 1 - 2 ขวด   (   ) 3 - 4 ขวด 
(   ) 4 - 6 ขวด   (   ) 7 ขวด ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 3 การรับรูภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริโภคชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
ทานมีความคิดเห็นตอการรับรูภาพลักษณของอิชิตันในดานความรบัผิดชอบตอสังคมระดับใด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. อิชิตันเปนองคกรที่มีบทบาททางสังคมเปนท่ียอมรบัของคนท่ัวไป      
2. โครงการที่อิชิตันจัดขึ้นมีความนาสนใจ และสามารถทําประโยชน
เพื่อสังคมไดจริง 

     

3. โครงการที่อิชิตันจัดขึ้นมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม      

4. เมื่อพูดถึงบริษัทท่ีผลติเครื่องดืม่ชาเขียวท่ีมีความรับผดิชอบตอ
ผูบริโภค ทานจะนึกถึงอิชิตันเปนลําดับแรก 

     

5. อิชิตันไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของ
บรรเทาสาธารณภยัในรูปแบบตางๆ 

     

6. อิชิตันเปนองคกรที่มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่สงเสรมิการรวม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

     

7. ผูบริโภคสามารถรองเรียนได เมื่อสินคามีปญหาหรือไดรับบริการท่ีไม
เปนธรรม 

     

8. ทานรูสึกเช่ือมั่นในกิจกรรมความรับผดิชอบตอสังคมของอิชิตัน เม่ือ
เห็นผูบริหารองคกรใหความสาํคัญและมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรม
อยางจริงจัง 

     

9. สังคมใหการสนับสนุนการดําเนนิกิจการของอิชิตัน จากภาพลักษณ
ดานความรบัผิดชอบตอสังคมขององคกร 

     

10. บริษัทเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยีย่มชม
กระบวนการผลติ ซึ่งทําใหเกิดความเช่ือมั่นตอองคกร 
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ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของผูผลิตชาเขียวพรอมดื่มอิชิตัน 
4.1 ดานคุณคาตราสินคา ทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. อิชิตันเปนตราสินคาที่มีคณุภาพสูงคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม      
2. อิชิตันเปนตราสินคาที่มีความโดดเดนกวาเมื่อเทียบกับตราสินคาอื่น      
3. หากมีคนพูดถึงชาเขียว ทานจะนึกถึงตราสินคาของอิชิตัน      

4. ทานสามารถแยกความแตกตางของตราสินคาอิชิตันจากตราสินคา
อื่นที่เปนคูแขงได 

     

5. อิชิตันเปนตราสินคาที่ผูบริโภคใหความไววางใจ เชื่อมั่น ผูกพันและ
คุนเคย 

     

6. ทานสามารถจดจําและอธิบายถึงลักษณะของตราสินคาอิชิตันได
อยางรวดเร็ว 

     

7. ตราสินคาอิชิตันเปนตราสินคาท่ีสรางสรรคสิ่งใหมๆอยูเสมอ      
 

4.2 ดานคุณคาของผลิตภัณฑ ทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. บรรจุภณัฑของอิชิตันมีความสวยงาม นาดึงดูดใจ      
2. อิชิตันมีการผสมผสานรสชาติทีห่ลากหลาย      
3. อิชิตันใชวัตถุดิบและมีกระบวนการในการผลิตไดมาตราฐาน      

4. ผลิตภัณฑของอิชิตันสนองความตองการดานความรูสึกของทานได      
5. อิชิตันมีคุณคาเหนือกวาชาเขียวพรอมดื่มยีห่ออ่ืน      
6. ทานไดรับความรูสึกสดช่ืนทุกครั้งหลังจากการด่ืมอิชิตัน      
7. ทานทราบดีถึงคุณประโยชนที่มอียูในชาเขียวของอิชิตัน      

 
4.3 ดานการสื่อสารการตลาด ทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสดุ 
(1) 

1. ทานไดรับชม รับฟง ขาวสารการจัดกิจกรรมการตลาดผานสื่อตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสดุ 
(1) 

2. เมื่อไดทราบขาวสารการจัดกิจกรรมทานตั้งใจท่ีจะเขารวมกิจกรรม      
3. หลังจากท่ีทานไดรับรูขอมลูจากกิจกรรมสงเสริมการขายชาเขียว
พรอมดื่มอิชิตัน ทานมีความสนใจเลือกซื้อชาเขียวพรอมดืม่อิชิตันมาก
นอยเพียงใด 

     

4. โฆษณาและการประชาสัมพันธ สามารถบอกถึงคุณประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการดื่มชาเขียวอิชิตัน 

     

5. การโฆษณา ประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสรมิการตลาดที่อิชิตนั
จัดขึ้น สามารถสรางแรงจูงใจในการเลือกซื้อชาเขยีวพรอมดืม่อิชิตัน 

     

6. ทานมีสวนรวมสนุกในกิจกรรมเพ่ือชิงของรางวัลที่จัดขึ้นโดยอิชิตนั
อยางสมํ่าเสมอ 

     

 
ตอนท่ี 5 ความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชตัิน 
ทานมีความจงรักภักดีตอชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันในระดับใด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ทานเช่ือมั่นและไววางใจในคุณภาพของอิชิตัน      
2. การรวมกิจกรรมกับอิชิตันทําใหทานรูสึกผูกพันกับตราสินคาเพิ่มข้ึน      
3. ทานจะใชผลิตภณัฑของอิชิตันตอไป แมวาจะไมมีการจดัรายการ
สงเสริมการขาย 

     

4. ในคร้ังตอไปถาทานตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม ทานมีแนวโนมวา
ทานจะเลือกอิชิตันเปนอันดับแรกเสมอ 

     

5. หากทานไดรับคาํแนะนําจากเพือ่นสนิทใหซื้อชาเขียวยี่หออ่ืน ทานก็
จะยังคงซื้อชาเขียวอิชิตันตอไป 

     

6. หากชาเขียวพรอมดื่มอิชิตันมีราคาสูงขึ้น ทานยังเต็มใจท่ีจะดื่มชา
เขียวของอิชิตัน 

     

7. ทานจะยังคงเลือกอิชิตันแมวาผลิตภณัฑอื่นจะมีการสงเสริมการขาย
ที่นาสนใจกวา 

     

8. ทานจะไมซื้อตราสินคาอ่ืน หากตราสินคาอิชิตันยังคงมีขายอยูในราน      
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ตอนท่ี 6 การแนะนําและบอกตอผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มอชิิตันแกผูอื่น 
ทานมีความคิดเห็นตอการแนะนําและบอกตอผลิตภณัฑใหกับผูอื่นระดับใด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ทานจะบอกเลาสิ่งดีๆ ที่ไดรับจากการดื่มอิชิตันใหผูอื่นฟงอยูเสมอ      
2. ถาบุคคลที่ทานรูจักตองการซ้ือชาเขียวพรอมดื่ม ทานจะแนะนําให
คนท่ีทานรูจักซื้ออิชิตัน 

     

3. ทานสามารถใหขอมลูของผลติภัณฑอิชิตันกับบุคคลท่ีตองการ
คําแนะนํา 

     

4. หากผูอื่นมีความเขาใจผิดตอผลติภัณฑของอิชิตัน ทานพรอมที่จะให
คําอธิบายที่ถูกตอง 

     

5. ทานมักแลกเปลีย่นประสบการณอันดีในการด่ืมอิชิตันใหกับผูอื่น
เสมอ 

     

 
ขอเสนอแนะ 
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ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี.้ 
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