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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเร่ือง การรับรูภาพลักษณตราสินคากับการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตรา

หมอเส็งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค (1) แนวคิดการสรางภาพลักษณตรา

สินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง (2) การใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดในการสื่อสาร

ภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรหมอเส็ง (3) การรับรูภาพลักษณตราสินคากับการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง วิธีการวิจัยประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณแบบ

เจาะลึกผูบริหารบริษัทแสงสุริยะฉัตร (2002) จํากัด และการวิจัยเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม 

จํานวน 400 ชุดวิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน คือOne-Way ANOVA ระดับนัยสําคัญ 0.05  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

ผลการศึกษาผูบริหาร พบวา แนวคิดการสรางภาพลักษณตราสินคาหมอเส็ง มีการ

สํารวจตลาดของผูบริโภคสวนใหญ ดูแลตัวเองมากขึ้น การเลือกใชสินคาเนนสินคามาจาก

ธรรมชาติ และมีประโยชน ซึ่งตรงกับสินคา “ตราหมอเส็ง” ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ และมี

ประโยชนในดานสุขภาพอยางมาก ฝายประชาสัมพันธใชกลยุทธการส่ือสารการตลาดในการสราง

ภาพลักษณใหแก ผูบริโภคบอกตอกันในลักษณะปากตอปาก จนเร่ิมมีฐานลูกคามากข้ึน เม่ือตรา

สินคาสินคาติดตลาดแลว จึงเร่ิมโฆษณาผานชองทางผานส่ือตางๆอาทิเชน ส่ือโทรทัศน    ส่ือวิทยุ    

หนังสือพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต ซึ่งเปนส่ือท่ีสะดวกตอการรับชมและจดจําเขาใจงาย จึงทําให

ผูบริโภคเขาถึงสมุนไพรตราหมอเส็งไดงายและไดผลตอบรับท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
ปจจุบันขณะท่ีกระแสความนิยมผลิตภัณฑสมุนไพรกําลังมาแรง จึงทําใหคนสวนใหญ

หันมาสนใจ และใสใจกับสุขภาพของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ผลิตภัณฑสมุนไพรก็เปนอีกทางเลือก

หนึ่งท่ีคนหันกลับมามอง และท่ีสําคัญตอนนี้มีผลิตภัณฑท่ีเปนสมุนไพรท่ีมีความหลากหลาย 

ภาพลักษณตราสินคาก็เปนจุดหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะเปนตัวกําหนดวามีผลิตภัณฑนั้นมีความ

นาเช่ือถือและเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนตอสุขภาพตรงตอความตองการของ

                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ 


 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ผูบริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีผูบริโภคใหความสนใจ 

นอกจากกระแสเร่ืองสุขภาพแลว การเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีทําสําเร็จรูปแลวจึงเปนส่ิงท่ี

นาสนใจและผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งก็เปนผลิตภัณฑสมุนไพรอีกประเภทหนึ่งท่ีมีความ

นาสนใจและก็สามารถซื้อมาบริโภคใหตรงกับความตองการของผูบริโภคได 
นับเปนอีกกรณีหนึ่งของบริษัทท่ีนําเอาคุณประโยชนของสมุนไพรมาเติมเต็มเพ่ือเพ่ิม

มูลคาสินคา และตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีหันมาสนใจเร่ืองของสมุนไพร ซึ่ง 

ผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งไดมีวิธีการสื่อสารกับผูบริโภค ไมวาจะเปนการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ การบรรยายสรรพคุณบนฉลากเหลานี้ก็เก่ียวกับตราสินคาท้ังส้ินมีการสื่อสารตราสินคาโดย

ใช การโฆษณา การประชาสัมพันธทางการตลาด การเปนผูสนับสนุนทางการตลาด เหลานี้ตางก็

เก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาท้ังส้ิน ส่ิงเหลานี้ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริโภคไดรับรู

ภาพลักษณตราสินคานั้นมีความสําคัญตอผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งเปนอยางมาก เพ่ือท่ีจะ

เปนจุดมุงหมายไปสูความสําเร็จของธุรกิจสมุนไพร 

จะเห็นไดวา ภาพลักษณของตราสินคามีความสําคัญตอสินคาและการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกิจของหมอเส็งเปนธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพ ซึ่งเปนธุรกิจท่ีกําลังมาแรง และเปนท่ีนิยมของนัก

ลงทุนมากข้ึน ผลิตภัณฑของหมอเส็งเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑเพ่ือเปนประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภคไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาภาพลักษณตราสินคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง แนวคิดการ

สรางภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งเปนอยางไร การสื่อสารภาพลักษณตรา

สินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งดวยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอยางไร การรับรู

ภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งมีผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค เปน

อยางไรเพื่อเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาวิธีการสื่อสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย     

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดการสรางภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง 
2. เพ่ือศึกษาการใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดในการส่ือสารภาพลักษณตราสินคา

ผลิตภัณฑสมุนไพรหมอเส็ง 

3. เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคากับการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตรา
หมอเส็ง 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย เร่ืองการรับรูภาพลักษณตราสินคากับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ

สมุนไพรตราหมอเส็งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาภาพลักษณตราสินคาเฉพาะ
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ผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งและประชาชนท่ีเคยใชผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งในเขต

กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือน

มกราคม 2557 

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยการศึกษาออกเปน 2 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย   
สวนแรก ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดย

การวางแผนทางการสัมภาษณ กําหนดประเด็นขอมูลท่ีตองการ เก็บบันทึกเสียงสัมภาษณ และจด

บันทึกรายละเอียดบางสวนจากการสัมภาษณผูบริหารฝายการตลาดและผูบริหารฝาย

ประชาสัมพันธ ซึ่งรับผิดชอบในการสรางภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งและการเก็บรวบรวมขอมูล

จากเอกสารตางๆประเภทตางๆโดยใช วิธีการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห 

(Analytical Description)   

สวนท่ีสอง เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Research) แบบวัดผลเพียงคร้ังเดียว (One -Shot Case Study)การเก็บรวบรวมขอมูลในการ

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลของกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด แบงเขตที่

เลือก  ไว 10 เขต โดยใชวิธีเก็บขอมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยาง

จะตองเคยใชผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง เทานั้น 

 
5.  การวิเคราะหขอมูล 

วิจัยท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยจะนําผลจากการสัมภาษณจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 2 คน ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับการสรางภาพลักษณตราสินคาหมอเส็ง มาวิเคราะห

หาขอสรุปในแตละประเด็นท่ีศึกษา โดยนําขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของตามหมวดหมูท่ีไดเก็บขอมูล

มาผสมผสานกัน เพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตองและนาเช่ือถือและนําเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิง

วิเคราะห (Analytical Description) 

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยระบุคาของขอมูลเปนจํานวน รอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบาย

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ ไดแก ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร, 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณ

ตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง นอกจากนี้ ยังใชสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential  
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Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) อธิบายความสัมพันธ และความ

แตกตางของตัวแปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยใชสถิติวิเคราะห T – test  และ One –Way 

ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
สวนที่ 1  แนวคิดการสรางภาพลักษณตราสินคา และการใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดในการ
ส่ือสารภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรหมอเส็ง 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูบริหารฝายการตลาด และ ผูบริหารฝายประชาสัมพันธ 

ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวคิดการสรางภาพลักษณตราสินคาหมอเส็ง จุดกําเนิดของแนวคิด

ในการสรางภาพลักษณนั้น เปนการสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือ

ทําใหผลิตภัณฑดูมีคุณคาและมีคุณภาพสําหรับทุกคน  โดยพิจารณาวากลุมผูบริโภคเปนใคร  

ความตองการของผูบริโภคคืออะไร  และมีการดําเนินชีวิตอยางไร จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองรู

ความตองการของผูบริโภค เนื่องจากมีปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ   

ดานประโยชนของผลิตภัณฑ   ดานคุณคาของผลิตภัณฑ   ดานบุคลิกของผลิตภัณฑ   ซึ่งทางการ

ตลาดอาจกลาวไดวา “ตราหมอเส็ง” หรือคําวาหมอเส็ง เปนสัญลักษณหรือส่ิงสําคัญในการตลาด 

ท้ังดานการสรางภาพลักษณตราสินคา ดานประชาสัมพันธ ดานการโฆษณา และการกระจายสินคา 

รวมท้ังการตอยอดทางการขายทางการตลาดไดเปนอยางดี อีกท้ังยังสรางความม่ันใจใหแกลูกคา

ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ วาผลิตภัณฑตราหมอเส็ง เปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพเหมาะกับทุก

เพศทุกวัย ทําจากสมุนไพรจากธรรมชาติในการรักษาโรค ดังนั้นภาพลักษณของผลิตภัณฑ

สมุนไพรตราหมอเส็งจึงเปนส่ิงสําคัญ จึงตองมีการสรางภาพลักษณของตราสินคาหมอเส็งใหเปนท่ี

รูจักเพ่ิมข้ึน เหมือนกับสโลแกนท่ีวา “ เร่ืองสมุนไพร……ไวใจผม “ 

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนทางการตลาดโดยใชการโฆษณาประชาสัมพันธเขามาเปน

ตัวชวยสงเสริมการขายของผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งอีกทางหนึ่ง เร่ิมจาก ผูใชบอกตอกันใน

ลักษณะปากตอปาก จากผูใชถึงคนใกลตัว จนเร่ิมมีฐานลูกคามากข้ึน หลังจากนั้นทําโฆษณาดาน

ขาย เพ่ือสรางฐานลูกคาใหมากข้ึน เม่ือตราสินคาติดตลาดแลว จึงเร่ิมโฆษณาผานชองทางผานส่ือ

ตางๆอาทิเชนส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และสื่อมัลติมีเดียตางๆ เพราะในปจจุบันส่ือนั้นเขามามี

อิทธิพลกับการใชชีวิตประจําวันของคนในสังคม ซึ่งทางบริษัทตองมีการทําประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องควบคูกันไปเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความรูสึกวามีผลิตภัณฑสมุนไพรนั้นมีประโยชนตอ

สุขภาพและสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดและเปนประโยชนกับตนเองมากที่สุด ดังนั้นการ

เลือกใชสินคาจึงเนนสินคาท่ีมาจากธรรมชาติ และมีประโยชน ซึ่งตรงกับสินคา “ตราหมอเส็ง” ท่ี

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ และมีประโยชนในดานสุขภาพอยางมาก อีกท้ังสินคาเรายังสามารถ

ตอบโจทยความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมองเร่ืองสุขภาพเปนอันดับตน จึงทําใหฝาย
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ประชาสัมพันธไดนําขอมูลมาพัฒนาโดยการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดเขามาเปนเคร่ืองมือใน

การสรางภาพลักษณใหแก ผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งเพ่ือใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดย
อาศัยส่ือท่ีสําคัญๆ หลายส่ือ ไดแก ส่ือโทรทัศน ซึ่งจัดไดวาเปนสื่อท่ีนํามาใชประสบผลสําเร็จมาก

ท่ีสุด เพราะผูบริโภคสวนใหญรับรูขาวสารเก่ียวกับสมุนไพรตราหมอเส็งมาจากส่ือโทรทัศน ซึ่ง

เปนส่ือท่ีสะดวกตอการรับชมและจดจําเขาใจ 

 
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามเปน เพศหญิง คิดเปน

รอยละ 65.8 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 34.2 โดยสวนใหญอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอย

ละ 37.2 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 24.0 และมีการศึกษาระดับ ปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 

29.0 สวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาประกอบ

อาชีพ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 30.0 และรายได 10,0001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

34.0 รองลงมามีรายได 20,001 บาทข้ึนไป และ5,000-10,000 คิดเปนรอยละ 22.0 
 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง 
จากการศึกษาวิจัย พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งสวน

ใหญ ปจจัยในการเลือกซื้อ คือ ดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ78.2 คิดเปนรอยละ 

รองลงมา คือดานสงเสริมการขาย  คิดเปนรอยละ8.2 และความถี่ในการซื้อ คือ 1-2 คร้ังตอ

สัปดาห คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมา คือ มากกวา 4 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 21.2  สวน

ใหญสถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ คือ ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทหมอเส็ง คิดเปนรอยละ 37.2 

รองลงมา คือ แหลงผลิตโดยตรง คิดเปนรอยละ 28.0  และวัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ คือ 

รับประทานเองมากท่ีสุด จํานวนคือ 231 คน คิดเปนรอยละ 57.8 รองลงมา คือ เพ่ือนําไป

จําหนาย จํานวนคือ 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ คือ 

เพ่ือน/คนรูจักมากท่ีสุด จํานวนคือ 141 คน คิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมา คือ บุคคลใน

ครอบครัว จํานวนคือ 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ คือ ความ

นาเช่ือถือของผูผลิตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมา คือ สวนผสมของวัตถุดิบ คิดเปน

รอยละ 24.2 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง 
จากการศึกษาวิจัย พบวา ขอมูลท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑ

สมุนไพรตราหมอเส็งของกลุมตัวอยางอันประกอบดวย ดานคุณสมบัติของแบรนดภาพลักษณตรา

1171



    
 

สินคามีความนาเช่ือถือ โดยมีคาเฉล่ีย 4.33 รองลงมา คือ  เลือกใชผลิตภัณฑตราหมอเส็งเพราะ

ผลิตโดยแพทยผูเช่ียวชาญ โดยมีคาเฉลี่ย 4.22  และดานประโยชนของแบรนด ผลิตภัณฑตรา

หมอเส็งมีประโยชนตอสุขภาพผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไมมีสารเคมีเจือปนโดยมีคาเฉลี่ย 

4.40 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑตราหมอเส็งผลิตเพ่ือบํารุงสุขภาพรักษาโรคโดยมีคาเฉลี่ย 4.36 

สวนดานคุณคาของแบรนด ผลิตภัณฑตราหมอเส็งมีโรงงานผลิตเอง และสามารถควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑตราหมอเส็งเปนผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง

และนาเช่ือถือ โดยมีคาเฉล่ีย 4.31 สุดทายดานบุคลิกของแบรนด ผลิตภัณฑท่ีเสมือนเปนยาบํารุง

รางกายและรักษาโรค โดยมีคาเฉลี่ย 4.33 รองลงมามีสองขอท่ีเทากัน คือ ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ี

นาเช่ือถือเหมาะสมกับผูท่ีตองการรักษาสุขภาพ และ ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากสมุนไพรและใชไดจริง

โดยมีคาเฉล่ีย 4.2 

 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตรา

สินคาหมอเส็งท่ีแตกตางกัน  

ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะท่ี เพศ แตกตางกัน จะมีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย อาชีพ รายได ท่ี

แตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร ตรา

หมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะที่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา แตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณ

ตราสินคาหมอเส็งดานประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษาอาชีพ รายได ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคาของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะท่ี เพศ  แตกตางกัน จะมีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคาของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย อายุ อาชีพ 

รายได ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานบุคลิกของผลิตภัณฑสมุนไพร 

ตราหมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะท่ี เพศ  ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณ

ตราสินคาหมอเส็งดานบุคลิกของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ท่ีแตกตาง

กันมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งท่ีแตกตางกัน 
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ผลการทดสอบ พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง ซึ่ง

ประกอบดวย ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ  วัตถุประสงคในการซื้อ

ผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคา

หมอเส็งดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะที่ สถานท่ีซื้อ

ผลิตภัณฑ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ แตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบ พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง ซึ่ง

ประกอบดวย ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ  สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ 

ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร 

ตราหมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะท่ี ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ แตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตรา

สินคาหมอเส็งดานประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบ พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง ซึ่ง

ประกอบดวย ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ  สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคา

ของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะที่ ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคา

ของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบ พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง ซึ่ง

ประกอบดวย ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ  สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ 

ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานบุคลิกของผลิตภัณฑสมุนไพร ตรา

หมอเส็ง แตกตางกัน ในขณะที่ ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑแตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานบุคลิกของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

 
7. การอภิปรายผล 

จากการสัมภาษณ ฝายการตลาดไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางภาพลักษณตรา

สินคาหมอเส็ง โดยไดเนนท่ีความโดดเดนของผลิตภัณฑซึ่งมาจากธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ อีก

ท้ังการมีจุดแข็งดานการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เปนสินคาดีและมีคุณภาพ ผานการผลิตอยางมี

มาตรฐานโดยแพทยผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณโดยอาศัยหลักภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิต

สินคาออกมามีการบรรจุภัณฑท่ีหลากหลายแบบและหลายขนาด ในระดับการส่ือความหมายของ

ตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ฟลิป คอตเลอร 

(2551) ท่ีไดใหแนวคิดไววา ตราสินคาประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางดวยกันคือ ดาน

1173



    
 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ   Attribute รูปรางหนาตราภายนอกท่ีทําใหเกิดการจดจํา ดานประโยชน

ของผลิตภัณฑ  Benefit การบอกถึงคุณประโยชน ดานคุณคาของผลิตภัณฑ Value สรางคุณคาให

รูสึกวาใชสินคาแลวภูมิใจ ไวใจ ข้ึนในใจของผูบริโภคได กลาวคือ ตราสินคา หมอเส็ง ไดส่ือให

ผูบริโภคเห็นวา เปนผลิตภัณฑท่ีทํามาจากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิษและผลิตโดยแพทย

ผูเช่ียวชาญซึ่งผูบริโภครูสึกและสัมผัสไดถึงความปลอดภัยไดอยางแนนอน เปนการสรางความ

ม่ันใจใหแกผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสมุนไพรผลิตภัณฑใหดูมีคุณคาและมีคุณภาพ บริษัทไดวาง

แผนการสรางภาพลักษณตราสินคาใหตรงกับวัตถุประสงคของความตองการของผูบริโภค จึงทํา

ใหงายตอการเพ่ิมยอดขายทางการตลาด และการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด วีระ

รัตน กิจเลิศไพรัตน (2547) ยังกลาววา ประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมการตลาดท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือเสริมสรางหรือปกปองภาพลักษณท่ีดีของบริษัทหรือของสินคาหรือบริการ เชน การจัด

กิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรศการ และการใหความสนับสนุนโครงการตางๆท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม 

จากการสัมภาษณ ฝายประชาสัมพันธมีการวางแผนทางการตลาดโดยใชการโฆษณา

ประชาสัมพันธเขามาเปนตัวชวยในเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอ

เส็ง เร่ิมจาก ผูใชบอกตอกันในลักษณะปากตอปาก จนเร่ิมมีฐานลูกคามากข้ึน เม่ือตราสินคา

สินคาติดตลาดแลว จึงเร่ิมโฆษณาผานชองทางผานส่ือตางๆอาทิเชน ส่ือโทรทัศน    ส่ือวิทยุ    

หนังสือพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต  งานแสดงสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรพร บุญวรเมธี

(2548) กลยุทธการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณของสปอรซิตี้ ท่ีประชาช่ืน พบวา สปอร

ซิตี้ ไดใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณขององคกร คือ กลยุทธการ

ประชาสัมพันธ ไดแก ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออินเทอรเน็ต เพราะในปจจุบันส่ือนั้น

เขามามีอิทธิพลกับการใชชีวิตประจําวันของคนในสังคม แตผลการวิจัยส่ือท่ีผลตอผูบริโภคมาก

ท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน เพราะวา ส่ือโทรทัศนสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดทุกเพศทุกวัยและตอบ

โจทยทางดานผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถกระจายการตลาดไดอยางกวางขวาง ซึ่ง

ทางบริษัทควรตองมีการทําประชาสัมพันธอยางตอเนื่องควบคูกับส่ืออ่ืนเพ่ือใหประชาชนเกิด

ความรูสึกวามีผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งนั้นมีประโยชนตอสุขภาพและสามารถนํามาใชใน

ชีวิตประจําวันไดและเปนประโยชนกับตนเองมากท่ีสุด จึงทําใหส่ือตางๆหันมาสนใจสนับสนุน

เร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีครบวงจรกันมากข้ึน  

 
ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 
 จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง 263 คน และเพศชาย 137 คน ซึ่งมี

เพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญผูซื้อจะเปนเพศหญิงซึ่งสอดคลองกับ ปราโมทย ประสาทกุล 

(2543) พบวา เพศหญิงกับเพศชายมีความแตกตางกันทางความคิด ความตองการ ตลอดจน

พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา โดยผูบริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑมีอายุระหวาง 30-39 ป ซึ่งกลุม
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ตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบ

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนโดยมีรายได 10,001-15,000 บาท  

 
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งพบวา 
 จากการวิจัย พบวา ดานพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑของกลุมตัวอยางสวนใหญ

ปจจัยในการเลือกซื้อ คือ ดานผลิตภัณฑมากที่สุดและความถ่ีในการซื้อ คือ 1-2 คร้ังตอสัปดาห 

สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ คือ ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทหมอเส็ง และ วัตถุประสงคในการ

ซื้อผลิตภัณฑ คือ รับประทานเองมากที่สุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ คือ เพ่ือน/คน

รูจักมากท่ีสุด คุณลักษณะของผลิตภัณฑ คือ ความนาเช่ือถือของผูผลิตมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ 

ธิดาพร ฤกษจํานง. (2547)  บทคัดยอ เร่ือง กลยุทธการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑตราดอยคํา

กับการรับรูและพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางนิยมซื้อท่ีราน

ของดอยคําโดยตรง มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเองและเหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีซื้อเพราะเปนผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพ 
 
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง 

จากการวิจัย พบวา ดานการรับรูภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง 

พบวา ขอมูลท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งของกลุม

ตัวอยางอันประกอบดวยท้ังหมด 3 ดาน คือ ดานคุณสมบัติของแบรนด ไดแก ภาพลักษณตรา

สินคามีความนาเช่ือถือ และดานประโยชนของแบรนด ไดแก ผลิตภัณฑตราหมอเส็งมีประโยชน

ตอสุขภาพผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไมมีสารเคมีเจือปน สวนดานคุณคาของแบรนด ไดแก 

ผลิตภัณฑตราหมอเส็งมีโรงงานผลิตเอง และสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ โดยมี ซึ่ง

สอดคลองกับ ธีระศักดิ์ เพชรสิงห (2546) ศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พบวา สาเหตุท่ีตัดสินใจซื้อเพราะผลิตภัณฑ

เปนภูมิปญญาชาวบาน ปลอดภัยไมมีสารเคมีเจือปน สมุนไพรมีคุณประโยชนตอสุขภาพ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งแตกตางกัน พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกัน 

มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง 

แตกตางกันในขณะท่ี เพศ แตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกัน มีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน 

ในขณะท่ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดาน

ประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง  ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ เสกสรรค โอ

สถิตยพร (2551) ซึ่งสามารถอธิบายการรับรูภาพลักษณตราสินคาระหวางรถยนตโตโยตา
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และฮอนดาของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได ท่ีแตกตางกัน มี

การรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคาของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน 

ในขณะท่ี เพศแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคาของผลิตภัณฑ

สมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็งท่ี

แตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งแตกตางกัน พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑสมุนไพรตราหมอเส็ง ปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ  

วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน มีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน 

ในขณะท่ี สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตรา

สินคาหมอเส็งดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิด กนิษฐา ยกสาน (2546) ไดศึกษาถึงปจจัยดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบเกอร่ี เอส 

แอนด พี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือเพราะซื้อเพ่ือรับประทานเอง และความถ่ีในการ

ซื้อผลิตภัณฑ  สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการซ้ือผลิตภัณฑ แตกตางกัน มีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานประโยชนของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน

ในขณะ ท่ีปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ แตกตางกันกัน มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานประโยชน

ของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน และความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ  สถานท่ีซื้อ

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ แตกตางกัน มีการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคาของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง แตกตางกัน 

ในขณะท่ี ท่ีปจจัยในการซื้อผลิตภัณฑ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน มีการ

รับรูภาพลักษณตราสินคาหมอเส็งดานคุณคาของผลิตภัณฑสมุนไพร ตราหมอเส็ง ไมแตกตางกัน 

 
8. ขอจํากัดในการทําวิทยานิพนธ 

1. ขอจํากัดในเร่ืองของการติดตอสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีมีเวลาไมตรงกัน จึงทําให

การนัดสัมภาษณในเวลาท่ีตรงกันเปนไปไดยาก 

 
9. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา การรับรูภาพลักษณตราสินคากับการเลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรตรา

หมอเส็งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ   ส่ืออินเตอรเน็ตและ

หนังสือพิมพ ทําใหผูบริโภคมีการรับรูภาพลักษณตราสินคา ในขณะท่ีการรับรูภาพลักษณตรา

สินคา ทางสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ แตกตางกัน จึงมีผลการรับรู
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ภาพลักษณตราสินคาหมอเส็ง ผูผลิตผลิตภัณฑควรใหความสําคัญ สถานท่ีซื้อผลิตภัณฑ และ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑเพ่ือท่ีจะไดชวยในการรับรูภาพลักษณตราสินคา สําหรับผูผลิต

ผลิตภัณฑท่ีตองการใหผูบริโภครับรูภาพลักษณตราสินคา นอกจากใชสถานท่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ 

และคุณลักษณะของผลิตภัณฑแลว  ควรใหความสําคัญกับการใชเคร่ืองส่ือสารทางการตลาดอยาง

ผสมผสานเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึง    
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