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ผลการศึกษาการรับรู้ตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา่   (1) ดา้นการระลึก ผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึงตวัแทนโฆษณาไดถู้กตอ้งมากที�สุด 
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ดา้นการจดจาํไม่แตกต่างกนั (3) ผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์ (ทุกดา้นยกเวน้ดา้นเพศและ

รายได)้ แตกต่างกนัมีความชื�นชอบตราสินคา้แตกต่างกนั 
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ABRTRACT 

 

The purposes of this research were to (1) study the perception of and admiration for 

the Ichitan Green Tea of the consumers in Bangkok and vicinity area; (2) compare the level of 

recall and recognition of Ichitan Green Tea for consumer with different demographic 

characteristics; and (3) compare the level of admiration of Ichitan Green Tea for consumer with 

different demographic characteristics.  This research used multi-stage sampling.  The 

questionnaires were sent to 400 samples.  The statistics employed for data analysis were 

descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation), t-test, and one-way ANOVA. 

Research findings on the perception of the Ichitan Green Tea of the consumers in 

Bangkok and vicinity showed that (1) recall: the recall to the advertising presenter was the highest 

(86.5 per cent) while the recall to the product shape was the lowest.  The overall score for recall 

was high (52.50 per cent); (2) awareness: the awareness of the advertising presenter was the 

highest (93.5 per cent) while the awareness of the product color was the lowest (46.2 per cent).  

The overall score for awareness was high; and (3) admiration: the admiration for the image was 

the highest, getting the average score of 4.60 or Very Admirable, while the packaging and shape 

were the lowest, getting the average score of 3.81.  The overall admiration was in the level of 

Admirable 

For the results of the hypothesis testing, (1) the consumers with different 

demographic characteristics did not recall differently about the brand; (2) the consumers with 
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different demographic characteristics (except for income) did not recognize differently about the 

brand; and (3) the consumers with different demographic characteristics (except for sex and 

income level) did not have different level of admiration for the brand. DPU
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บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
 จากการทําการตลาดสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน  ตราสินค้าจะถูกใช้ประโยชน์ใน              
การทาํการตลาดมากข้ึนและมีความสาํคญัต่อผลิตภณัฑม์ากข้ึนดว้ย ตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีนกักลยทุธ์
ตราสินคา้สร้างสรรคข้ึ์น โดยการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ผลิตภณัฑ ์
ภายใต้ช่ือตราสินค้านั้ น  การทําการตลาดในอดีตตราสินค้า ดูไม่ มีความจํา เ ป็นมากนัก                 
เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีแตกต่างกันและมีคู่แข่งขันน้อย          
แต่เม่ือมีการผลิตมากข้ึนผลิตภณัฑ์ไดรั้บการพฒันามากข้ึน เทคโนโลยีการผลิต และวิวฒันาการ
ดา้นการตลาดสมยัใหม่  ทาํให้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆเกิดข้ึน ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์เดิมก็ไดรั้บการพฒันา   
ทาํให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจาํหน่ายมากมาย และแต่ละผลิตภณัฑ์มีหลายองคป์ระกอบ มีคุณลกัษณะ
ต่างๆ มากข้ึน ทาํให้ไม่มีผลิตภณัฑ์ใดดอ้ยกว่ากนั การแข่งขนัทางการตลาดจึงมีความกวา้งขวาง  
และความซบัซอ้นมากข้ึน การแข่งขนัทางการตลาดทาํใหผู้ผ้ลิตทาํการขายท่ีตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียว
ไม่ได ้การแข่งขนัไม่ไดแ้ข่งขนัในระดบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น แต่เป็นการแข่งขนัในระดบัตราสินคา้ดว้ย 
(ณฐักาญจน์  สุวรรณธารา, การบริหารตราสินคา้) 
 ตราสินคา้ จึงเป็นส่ิงสาํคญัทางการตลาดในปัจจุบนั โดยเป็นทั้งช่ือ บุคลิกภาพ ลกัษณะ
และตัวแทนท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึก  ความประทับใจ  มีทัศนคติท่ีดี  รู้จัก  มีข้อมูล              
และตราสินคา้จะถูกคิดและเกิดการสร้างภาพลกัษณ์ข้ึนในใจ ซ่ึงภาพลกัษณ์ถูกสร้างข้ึนจะฝังอยู ่   
ในความเช่ือท่ียากจะเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีภาพลกัษณ์อาจไม่ตรงกับพื้นฐานลกัษณะของตวัสินคา้         
และความเช่ือก็ยงัเป็นแรงตา้นทานต่อลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีรับรู้ต่อไปในทางกลบักนัหากการรับรู้ใหม่ๆ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความเช่ือก็ง่ายท่ีจะรับรู้ส่ิงนั้นๆ เพิ่มเติม ดงันั้นคุณภาพสามารถ           
ท่ีจะประเมินผูบ้ริโภค ถึงสถานภาพ และความรู้สึกนึกคิดทั้งดา้นดี และไม่ดีท่ีมีต่อตราสินคา้ได้
อยา่งถูกตอ้ง (เสรี วงษม์ณฑา, 2540)    
 จากกระแสความนิยมท่ีพุ่งอยูใ่นเวลาน้ี คงหนีไม่พน้ "ชาเขียว" ท่ีคนไทยหนัมาบริโภค
กนัมากข้ึน ชนิดท่ีว่าสินคา้ต่างๆมีส่วนผสมของชาเขียวเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งนั้นอาจเป็นเพราะคนเรา
หันมาใส่ใจกบัสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากชาเขียวมีคุณประโยชน์มากกว่าชาชนิดอ่ืนๆ แต่บางคร้ัง      
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ก็มาจากแรงโฆษณาท่ีโหมใส่ผูบ้ริโภคอย่างหนกัซ่ึงการด่ืมชามีมานานหลายชัว่อายคุน โดยเฉพาะ
คนจีน ถือเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนนิยมมากท่ีสุดรองจากนํ้าเปล่า ในอดีตการด่ืมชาถือเป็นศิลปะอยา่งหน่ึง 
มีความละเมียดละไมในการด่ืม แต่ปัจจุบนัศาสตร์แห่งการด่ืมชาถูกละเลยไป เพราะแค่เขา้ร้าน
สะดวกซ้ือก็ไดช้าสารพดัชนิดมาด่ืมและการมีเคร่ืองด่ืมแบรนด์ใหม่เขา้มาในตลาดช่วยให้ตลาด
คึกคักและมีสีสันมากข้ึน" และสินคา้ชาเขียว “อิชิตัน” เขา้สู่ตลาดถือเป็นการเปิดตัวสินค้าท่ี         
“ตนั ภาสกรนที” ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในวงการเคร่ืองด่ืมให้การยอมรับ ซ่ึงอิชิตนั
เป็นตวักระตุน้ให้ตลาดชาเขียวกลบัมาศึกคกัในอตัราการเติบโตถึง 30% จากปกติโดยเฉล่ีย 20% 
เท่านั้น ซ่ึงอิชิตนัมองเป้าหมายว่าจะขอเป็นแบรนด์ท็อปทรีของตลาดภายใน 3 ปี เท่านั้ น          
(ตลาดแมก็ซีน, 2553)  
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว             
อิชิตนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากการวางตาํแหน่งทางการตลาดใน
ดา้นของการรับรู้ผลิตภณัฑ ์ชาเขียวของผูบ้ริโภคสามารถตอบโจทยก์ระแสทางดา้นสุขภาพท่ีกาํลงั
ไดรั้บความนิยมอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัน้ี 
  
1.2 ปัญหานําวจัิย 

1. ความสาํคญัของตราจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมอิชิตนัในดา้นการระลึกและ
การจดจาํต่อผลิตภณัฑช์าเขียวพร้อมด่ืมอยา่งไร 

2. ผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ดา้นการ
ระลึกและการจดจาํต่อผลิตภณัฑช์าเขียวพร้อมด่ืมอยา่งไร และแตกต่างกนัหรือไม่ 

3. ผูบ้ริโภคชาเขียวพร้อมด่ืมอิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการช่ืนชอบต่อ
ตราผลิตภณัฑช์าเขียวพร้อมด่ืมอยา่งไร และแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
1.3 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้และความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าอิชิตันชาเขียวใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้องค์ประกอบดา้นการระลึกและการจดจาํต่อผลิตภณัฑ์ชาเขียว          

อิชิตนัจาํแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์       

 3. เพื่อเปรียบเทียบความช่ืนชอบตราสินคา้ผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนัจาํแนกตามคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 
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1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
 1. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอาย ุ15-45 ปีข้ึนไปและพกัอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีด่ืมชาเขียวอิชิตนั 
 2. การศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีไดก้าํหนดระยะเวลา เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2556  

 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ใชเ้ป็นแนวทางในการรับรู้ตราสินคา้ใหม่กบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
 2. เป็นประโยชน์สาํหรับนกัการตลาดท่ีนาํขอ้มูลวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการรับรู้ในตราสินคา้
ต่อไป 

 
1.6 นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

การรับรู้ หมายถึง ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ประกอบดว้ย ตา คือ ไดเ้ห็น  หู คือ การไดย้ิน  
จมูก คือ การไดก้ล่ิน  ปาก คือ การล้ิมรส  และผวิหนงั คือ การสมัผสัได ้ของผูบ้ริโภคท่ีด่ืม และซ้ืออิ
ชิตนั           ชาเขียว 

องค์ประกอบตราสินค้า คือ การสร้างสรรคคุ์ณลกัษณ์ (Character) ของอิชิตนัชาเขียวใน
หลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ ช่ือ สี เคร่ืองหมาย บรรจุภณัฑ ์รูปทรง ภาพลกัษณ์ Presenter สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ด่ืมและซ้ืออิชิตนัชาเขียว 
ตราสินค้า หมายถึง อิชิตนัชาเขียว 
ปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดั นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม 
การระลกึ  หมายถึง  ความสามารถของผูบ้ริโภคบอกช่ือตราสินคา้อิชิตนัโดยไม่ตอ้งมี

ส่ิงเร้า 
การจดจํา   หมายถึง  ความสามารถของผูบ้ริโภคเห็นภาพสามารถบอกช่ือ รสชาติ                     

ขนาดบรรจุภณัฑ ์โดยมีส่ิงเร้ามากระตุน้ 
ความช่ืนชอบ หมายถึง ความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนั 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวิจยั เร่ือง “การรับรู้ตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
 2.1 แนวคิดตราสินคา้ 
 2.2 แนวคิดการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ 
 2.3 แคญเปญส่งเสริมการตลาด ตนั อิชิตนั 
 2.4 สถานการณ์ตลาดชาเขียว 
 2.5 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
2.1 แนวคดิตราสินค้า   
 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ วลี 
เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือการออกแบบ หรือส่ิงเหล่าน้ีรวมกนั เพ่ือใชร้ะบุสินคา้หรือบริการเป็น
ของผูข้ายหรือกลุ่มผูข้ายรายใดและเพ่ือแสดงความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 Aaker (1996, p. 68) ได้ให้ความหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ และหรือสัญลักษณ์                       
เช่น เคร่ืองหมายการคา้ หรือการออกแบบบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการบอกให้ทราบ
ว่าใครเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้และบริการเหล่านั้น และเพ่ือทาํใหสิ้นคา้ มีความแตกต่างจากสินคา้และ
บริการของคู่แข่งขนั  
 Pickton and Amanda (2001, p. 13) ไดใ้ห้ความหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ผลรวม
ทั้งหมดของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบพิจารณาก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  
 Armstrong and Kotler (2007) ไดใ้หค้วามหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ คาํ สัญลกัษณ์ 
การออกแบบหรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวเพื่อระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึง
หรือกลุ่มของผูข้ายเพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั   
 Kotler (1984) ไดใ้ห้ความหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ สัญลกัษณ์ โลโกท่ี้จะบอกว่า 
สินคา้บริการอยา่งหน่ึงเป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอยา่งไร 
 Millward Brown International ไดใ้ห้ความหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ความรู้สึกทาง  
ดา้นจิตใจโดยรวมท่ีผูค้นมีความทรงจาํตั้งแต่วยัเดก็ 
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 Don Cowley and Paul Feldwick ไดใ้ห้ความหมาย ตราสินคา้ หมายถึง ความรู้สึก
โดยรวมท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค (วิทวสั ชยัปราณี และคณะ, 2546) 
 จากความหมายขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ตราสินคา้ หมายถึง  สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย
การคา้ ช่ือเรียกสินคา้ท่ีสร้างสรรคใ์หผู้บ้ริโภคสนใจและจดจาํเพื่อสร้างผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างไปจาก
ผลิตภณัฑอ่ื์น 
  2.1.1 องคป์ระกอบของตราสินคา้ ประกอบดว้ย 
 ช่ือตราสินคา้ หมายถึง คาํ (Word) ตวัอกัษร (Letter) และตวัเลข (Number) ท่ีสามารถ
ออกเสียงได ้
  เคร่ืองหมาย หมายถึง ส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ีปรากฏในรูปของสัญลกัษณ์ แบบ สี 
หรือตวัอกัษรท่ีสามารถรับรู้แต่ไม่สามารถออกเสียงได ้
  สี หมายถึง สีของบรรจุภณัฑบ่์งบอกถึงตราสินคา้ท่ีแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนและช่วย
ดึงดูดความสนใจ รวมทั้งเป็นการส่ือสารทางภาพลกัษณ์ของสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 
บรรจุภณัฑ ์หมายถึง บรรจุภณัฑห์รือหีบห่อมีความสาํคญัอยา่งมากท่ีจุดซ้ือเพราะสามารถเห็นผา่น
การแยกแยะได ้
  รูปทรง หมายถึง ส่ิงสําคัญในการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพในการแยกแยะตราสินคา้ 
  ภาพลกัษณ์ หมายถึง เป็นการรับรู้และความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์
กบัความรู้สึกนึกคิดท่ีอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค 
  Presenter หมายถึง ส่ิงกระตุน้ตวัแรกท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการรู้จกัตราสินคา้ และ
พฒันาต่อเน่ืองมาสู่การพิจารณาและการซ้ือโดยการโฆษณาทางนิตยสารจะส่งผลในระยะยาว      
ต่อการตดัสินใจซ้ือและหนงัสือพิมพจ์ะมีส่วนสาํคญัต่อการพิจารณา  
  สถานท่ีจาํหน่าย หมายถึง กระบวนการหรือช่องทางหรือวิธีการท่ีจะทาํให้สินค้า       
และบริการเคล่ือนยา้ยเปล่ียนมือ เปล่ียนความเป็นเจ้าของจากผูผ้ลิต จากสถาบันการค้าส่ง            
และสถาบนัการคา้ปลีกหรือพ่อคา้คนกลางไปสู่ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยดั
และปลอดภยั ทาํใหธุ้รกิจสามารถบรรลุเป้าหมายทางการขายไดอ้ยา่งดี 
 2.1.2 ลกัษณะของตราสินคา้ 
  1. เ ป็น ส่ิง ท่ี มี คุณค่า  ประกอบด้วยคุณค่าทางกายภาพ  (Physical value)  คุณค่า            
ดา้นประโยชน์ใชส้อย (Functional value) ตลอดจนคุณค่าดา้นจิตวิทยา (Phychological value)  
  2. เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเลียนแบบกนัได ้ตราสินคา้เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในสมอง   
ของมนุษยย์ากท่ีจะเลียนแบบ 
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  3. เป็นส่ิงท่ีอยู่ในความทรงจาํของผูบ้ริโภค (The brand is a living memory)              
การท่ีผู ้บริโภคมีโอกาสพบเห็นตราสินค้าซ่ึงทําให้ผู ้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า 
ความคุน้เคยทาํให้เกิดความชอบในสินคา้สร้างการจดจาํตราสินคา้ได ้และตอ้งสร้างตราสินคา้       
ให้อยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภคเหนือตราสินคา้อ่ืนๆในประเภทเดียวกนัเพื่อให้ผูบ้ริโภคระลึกถึงได ้ 
ในขณะท่ีจะซ้ือสินคา้ 
  4. เป็นเหมือนส่ิงมีชีวิต ตราสินคา้เป็นเหมือนส่ิงมีชีวิตท่ีมีการเกิด การเติบโต และ   
การตายข้ึนอยูก่บัการสร้างความรู้ในตราสินคา้และความทรงจาํในตราสินคา้มีลกัษณะเป็นกิจกรรม
ทางพนัธุกรรม ตราสินคา้มีความเป็นลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้นั้นๆ 
  5. เ ป็นพันธสัญญาระหว่างผู ้ขายกับผู ้บ ริโภคกลุ่ม เ ป้าหมาย  เ ป็นคุณสมบัติ                 
ของผลิตภณัฑ์สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้ความรู้
เก่ียวกบัตราสินคา้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภจะไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาด  
(เสรี วงษม์ณฑา, 2547, น. 67-68) 
 2.1.3 คุณสมบติัของตราสินคา้  
  ตราสินคา้เป็นคาํมัน่สัญญาของผูข้ายท่ีส่งมอบคุณค่า ผลประโยชน์ และคุณสมบติัต่างๆ 
ของผลิตภณัฑไ์ปยงัผูซ้ื้อ ตลอดการรับประกนัคุณภาพ ซ่ึงตราสินคา้จะส่ือความหมาย 6 ประการ     
  1. คุณสมบติั (attribute) ตราสินคา้จะแสดงคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการท่ีจะทาํให้
ผูบ้ริโภคพอใจ เช่น รถเบนซ์จะส่ือความหมายว่าเป็นรถยนต์ท่ีมีคุณสมบัติด้านความหรูหรา           
นั่งสบาย ผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีนวตักรรมจากวิศวกรชั้นนําจากประเทศเยอรมนี       
ซ่ึง เ ป็นประเทศท่ี มี ช่ือเ สียงด้านเทคโนโลยี เค ร่ืองยนต์มีมาตรฐานการทํางานระดับสูง                       
มีความทนทาน ขบัข่ีคล่องตวั สมรรถนะการขบัข่ีเกาะถนน มีความปลอดภยัสูง 
  2. ผลประโยชน์ (benefit) ตราสินคา้จะแสดงถึงประโยชน์ของสินคา้หรือบริการใน      
2 ดา้น คือ  
   ผลประโยชน์ดา้นเหตุผลหรือดา้นหนา้ท่ี (Functional benefit) เช่น รถเบนซ์ คือความ
สะดวกสบายในการขบัข่ีและการนัง่ มีความปลอดภยัสูงเม่ือมีอุบติัเหตุ เกาะถนน ทนทาน 
   ผลประโยชน์ด้านอารมณ์ (Emotionnal benefit) เช่น รถเบนซ์มีความหรูหรา         
เป็นท่ีนิยมของคนท่ีมีระดบัชนชั้นสูง ผูเ้ป็นเจา้ของรู้สึกภาคภูมิใจ 
  3. คุณค่า  (value)  ตราสินค้าจะแสดงด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์  ได้แ ก่  คุณค่า               
ดา้นมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑเ์ป็นความคุม้ค่ากล่าวคือมีประโยชน์ทั้งดา้นเหตุผลและอารมณ์มากกว่า
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง  
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  4. วฒันธรรม (culture) ตราสินคา้จะแสดงถึงวฒันธรรมของผูผ้ลิตและผูใ้ช ้เช่น รถ
เบนซ์เป็นรถทีผลิตในประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นประเทศท่ีผลิตดา้นเคร่ืองยนตท่ี์มีคุณภาพดี คงทน     
มีประสิทธิภาพ 
  5. บุคลิกภาพ (personality) ตราสินคา้จะแสดงถึงบุคลิกภาพของสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกบั
บุคคล เช่น รถเบนซ์แสดงถึงรูปลกัษณะความหรูหราสง่างาม ซ่ึงจะโยงไปสู่บุคลิกภาพของผูน้ั่ง  
และผูเ้ป็นเจา้ของดว้ย 
  6. ผูใ้ช ้(user) ตราสินคา้จะบอกถึงกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เช่น ผูเ้ป็นเจา้ของรถเบนซ์มกัจะ
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงมีบุคลิกภาพชอบความหรูหรา(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, น. 218) 
 2.1.4 ประโยชน์ของตราสินคา้ 
  1. เป็นส่ิงท่ีช่วยยนืยนัคุณภาพของสินคา้ 
  2. ช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้าย 
  3. สร้างความพอใจใหก้บัร้านคา้ ทาํใหเ้ตม็ใจท่ีจะขายสินคา้นั้น 
  4. ทาํใหสิ้นคา้มีคุณค่าเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 
  5. ช่วยตอกย ํ้าจุดยนืหรือตาํแหน่งครองใจของสินคา้ 
  6. ก่อใหเ้กิดความภกัดีและการซ้ือซํ้า 
  7. สร้างฉนัทาคติทาํใหผู้บ้ริโภคมองสินคา้ท่ีอบในแง่บวกทุกดา้น 
  8. ช่วยปกป้องภาพลกัษณ์ของสินคา้ ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่เช่ือข่าวในแง่ลบเก่ียวกบัสินคา้ 
ในทางตรงกนัขา้มจะช่ืนชมและเช่ือข่าวในแง่ดีเก่ียวกบัสินคา้ทั้งหมด 
  9. สร้างความภูมิใจใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้นั้น 
  10. สร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน  และทํางานด้วยความเต็มใจ  มีความสุข                 
ในการทาํงาน 
  11. สร้างความทรงจํา ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุ้นเคย มีความเช่ือมั่นและศรัทธา           
ในตราสินคา้ (เสรี วงษม์ณฑา, 2547, น. 69) 
  12. ตราสินค้าทําให้ผู ้บ ริโภคเ กิดความภักดี  (Consumer loyalty)  เ ป็นการสร้าง         
ความมัน่คงให้กบัองคก์รและก่อให้เกิดการวางแผนบริการตราสินคา้และการลงทุน การส่งเสริม  
การขาย การจดัจาํหน่าย ซ่ึงส่งผลดีต่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์
  13. ตราสินคา้ก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ ตราสินคา้ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถส่ือสารได้
โดยตรงผา่นผูบ้ริโภคโดยไม่ตอ้งผา่นคนกลาง (ธิติพฒัน์ และคณะ, 2554, น. 228) 
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 2.1.5 การกาํหนดตราสินคา้  
  การกาํหนดตราสินคา้ (Branding) เป็นการสร้างความแตกต่าง (Creating differences) 
ตราสินคา้ของผลิตภณัฑจ์ะบอกผูบ้ริโภคในส่ิงต่อไปน้ี   
  1. ผลิตภณัฑคื์อใคร (Who) ดว้ยการให้ช่ือ และใส่ส่วนประกอบอ่ืน  ใหต้รา  เพื่อช่วย
ใหมี้อตัลกัษณ์  
  2. ผลิตภณัฑท์าํอะไร (What) ดว้ยการบอกคุณสมบติัของผลิตภณัฑ/์ตราสินคา้ 
ทาํไม (Why) คือ สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือผลิตภณัฑ/์ตราสินคา้ 
 2.1.6 การกาํหนดตราสินคา้ใหป้ระสบความสาํเร็จทาํใหต้ราสินคา้มีคุณค่า  
  1. ในการสร้างสรรคต์ราสินคา้นั้นจะตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคเช่ือว่าผลิตภณัฑ์และบริการ    
มีความแตกต่างซ่ึงความแตกต่างของตราสินคา้มีนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองจะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
หรือผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 
  2. การสร้างตราสินคา้ตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ตรานั้นแตกต่างจากตราอ่ืน 
  3. สร้างความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการ 
  4. สร้างความสาํคญัใหต้ราสินคา้ 
  5. สร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บัผลิตภณัฑ ์(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, น. 218) 
  6. โมเดลการสร้างตราสินคา้ของ Aaker  (Aaker madel) ประกอบดว้ย 
  7. การรู้จกัตราสินคา้ (Brand awareness) เป็นความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีจะระบุว่า
ตราสินค้ามีความแตกต่าง  ซ่ึงเกิดจากการจดจําและระลึกได้ในการทํางานของตราสินค้า          
(Kotler and Keller, 2006, p. 68) 
 2.1.7 การรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
  1. การรู้จกัแบบระลึกได ้(Brand recall) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเอ่ยช่ือยี่หอ้ของสินคา้
ไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาช่วยให้เขาระลึกถึง เช่น รู้จกัแชมพูยี่ห้อใดบา้ง ยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภค
ตอบไดเ้องเป็นยีห่อ้ท่ีผูบ้ริโภคจาํไดแ้บบระลึกได ้ 
  2. การรู้จกัแบบมีส่ิงกระตุน้ (Brand recogntion) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเอ่ยช่ือสินคา้
เองไม่ได ้แต่ตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงช่วยเตือนความทรงจาํ เช่น เห็นโฆษณา ไดย้ินเร่ืองราวเก่ียวกบั   
ยี่ห้อนั้ น หรือส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ เพื่อเตือนความจาํให้กับผูบ้ริโภค เสียงบีบแตรของรถไอศครีม          
จะเป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีความคุน้เคยกบัสินคา้นั้น  
  3. การรู้จกัตรายีห่อ้ทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ (Brand to be consider) สินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ซ้ือจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเขารู้จกั เพราะการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงเป็นอยา่งดี สินคา้ยี่ห้อนั้น
จะมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ (วิบูลย,์ บริหารตราสินคา้ออนไลน์) 
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       2.1.8  ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand loyalty) หมายถึง ความพอใจท่ีสมํ่าเสมอ หรือการซ้ือ         
ตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง (Schiffman and Kanuk, 2007, p. 220) 
ประกอบดว้ย  
  1. ความภกัดีดา้นทศันคติ (Attitudinal loyalty) กล่าวคือ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้  
  2. ความภกัดีดา้นพฤติกรรม (Behavioral loyalty) เป็นการท่ีผูบ้ริโภคยึดมัน่               
ในตราสินคา้และใชค้วามพยายามท่ีจะแสวงหาตราสินคา้   
 2.1.9  ความผกูพนักบัตราสินคา้ (Brand association) เป็นความคิด ความรู้สึก การรับรู้ 
ภาพพจน์ ประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ ท่ีสมัพนัธ์กบัตราสินคา้                                                 
(Kotler and Keller, 2006, p. 178) 
       2.1.10 การรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร (Selects) 
จดัระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets) เก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ (Stimulus) โดยอาศยัประสาท
สมัผสัทั้งหา้เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมายออกมา (Kerin, Hartley and Rudelius, 2004, p. 106)                                  
 สินทรัพย์ท่ี เ ป็นกรรมสิทธ์ิ อ่ืนๆ  (Other proprietary)  ได้แ ก่  สิทธิบัตร  (Patents) 
เค ร่ืองหมายการค้า  (Trademarks)  ลิข สิท ธ์ิ  ( Copywrites)  และความสัมพัน ธ์ในช่องทาง          
(Channel  relationships) 
 
2.2 แนวคดิการตระหนักรู้ในช่ือตราสินค้า 
 Aaker (1991) ไดใ้ห้ความหมายของการตระหนกัรู้ในช่ือสินคา้ (Name awareness)      
ว่าเป็นความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีระลึกถึงหรือจดจาํตราสินคา้ซ่ึงการตระหนกัรู้ในช่ือตราสินคา้
เ ป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ี มีความสําคัญในการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า  ถ้าผู ้บ ริโภค                   
เกิดการตระหนักรู้ หรือรู้จักตราสินคา้เท่าไหร่ ยิ่งทาํให้เกิดความคุน้เคยกับตราสินคา้มากข้ึน          
ซ่ึงความคุน้เคยจะนําไปสู่การไวว้างใจในตราสินคา้ และนําไปสู่การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้          
และยิง่ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัมากตราสินคา้ยิง่มีโอกาสถูกเลือกเลือกซ้ือเป็นอนัดบัแรก  
 2.2.1 การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ มี 4 ระดบั ดงัน้ี  
  1. การไม่ตระหนกัรู้ในช่ือตราสินคา้ (Unaware of brand) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้จกั
และไม่เคยไดย้นิช่ือ 
  2. การจดจาํถึงตราสินคา้ (Brand recognition) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคเกิดการตระหนกัรู้
ในช่ือตราสินคา้แต่ยงัเป็นการตระหนักรู้ในระดบัท่ีตํ่าหรือน้อยท่ีสุด ซ่ึงตอ้งอาศยัการเช่ือมโยง                
กนัระหว่างช่ือตราสินคา้กบักลุ่มของสินคา้ แต่การเช่ือมโยงไม่ตอ้งมีความแข็งแกร่งนัก เพราะ      
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การตระหนักรู้ผูบ้ริโภคจะสามารถจดจาํถึงตราสินค้าได้หากมีตัวมากระตุ้นเตือน การจดจํา            
ถึงตราสินคา้จะมีความสาํคญัมากในกรณีท่ีผูบ้ริโภคจะทาํการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ณ จุดซ้ือ 
  3. ระดบัการระลึกในตราสินคา้ (Brand recall) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคมีการตระหนักรู้
ระดับ ท่ี สูง ข้ึน  การท่ีผู ้บ ริโภคสามารถระลึกในตราสินค้าได้แม้ไ ม่ มีการกระตุ้น เ ตือน                      
ซ่ึงการตระหนักรู้จะต้องมีการเช่ือมโยงกับตาํแหน่งตราสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถนึกถึง        
ตราสินคา้ได ้
  4. ระดบัสุดยอดในใจ (Top of mind awareness) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํ   
ในตราสินคา้ไดโ้ดยท่ีสามารถนึกถึงช่ือตราสินคา้ข้ึนมาโดยไม่ตอ้งช้ีนาํ เป็นตราสินคา้ท่ีถูกนึกถึง
เป็นตราแรก ตราสินคา้ท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคตรานั้นมีความโดดเด่น 
(ธิติพฒัน์ และคณะ, 2554) 
 Marconi (2000) ไดก้ล่าวว่า การสร้างคุณค่าใหต้ราสินคา้ควรจะเร่ิมจากการตระหนกัรู้
เพื่อใหต้ราเขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภคและทาํการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้  
 การสร้างการตระหนักรู้ในช่ือตราสินคา้ คือ ความพยายามในการสร้างให้ผูบ้ริโภค    
เกิดความคุ้นเคยต่อตราสินค้า  ทําให้ผู ้บริโภคมีโอกาสได้รับประสบการณ์จากตราสินค้า                
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านการใช้สินค้าโดยตรง หรือแต่ประสบการณ์ผ่านการมองเห็น          
จากการส่ือสารการตลาดประเภทต่างๆ การสร้างการตระหนักรู้จะตอ้งสร้างทั้งส่วนการระลึก     
และการจดจาํ  ซ่ึงการระลึกจะมุ่งไปท่ีการสร้างใหผู้บ้ริโภคเปิดรับตราสินคา้แบบซํ้ าๆ หรือสามารถ
พบเห็นตราสินค้าได้บ่อยคร้ัง เพื่อช่วยให้เกิดความคุ้นเคย ความแข็งแกร่งกับความทรงจํา            
ของผูบ้ริโภคมากข้ึนในส่วนการจดจาํจะตอ้งสร้างความเหมาะสมระหว่างตราสินคา้กบัตวัช่วยจาํ   
ท่ีนาํมาใช ้ 
  การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้ เป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัตรา โดยเสนอ
ส่ิงท่ีพอใจและโดดเด่นเหนือคู่แข่งขนัทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ สู่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดี
ในสายตาของผูบ้ริโภค (ธิติพฒัน์ และคณะ, 2554, น. 255)  
 2.2.2  การวดัตราสินคา้ 
   วิธีการในการวดัตราสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการ
กบัความสาํคญัของตราสินคา้  
   1. การวดัท่ีแหล่งกาํเนิดของคุณค่าตราสินคา้ เป็นวิธีการวดัในด้านของตระหนักรู้       
ในตราสินค้า  ในส่วนการจดจําได้และการระลึกได้และเป็นการวัดภาพลักษณ์ตราสินค้า                  
ท่ีอยู่ในความทรงจาํของผูบ้ริโภคซ่ึงก็คือ ความแข็งแกร่ง ความเป็นท่ีช่ืนชอบ และความโดดเด่น
ของการเช่ือมโยงตราสินคา้ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการตอบสนองต่อตราสินคา้ไดแ้ตกต่างจากคู่แข่งขนั  
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  2. การตระหนัก รู้ในตราสินค้านั้ น  เ ป็นความสามารถในการจดจําตราสินค้า                 
ได้อย่างถูกต้องของผู ้บ ริโภค  รวมทั้ งความยากง่ายในการจดจําในช่วงเวลาท่ีผู ้บ ริโภค                     
ใชใ้นการนึกถึงตราสินคา้ถา้ตอ้งใชเ้วลามากหรือตอ้งใชต้วัช่วยจาํ จาํนวนมากแสดงว่าผูบ้ริโภค      
มีการตระหนกัรู้ในระดบัตํ่า แต่หากใชเ้วลานอ้ย แสดงว่าตราสินคา้นั้นๆ มีระดบัการตระหนกัรู้สูง 
และเป็นตราสินคา้ท่ีมีความแข็งแกร่งในความทรงจาํของผูบ้ริโภคโดยการวดัจากการตระหนักรู้    
จะสามารถวัดได้ในแง่ของการจดจําในตราสินค้า  ซ่ึงวัดจากความสามารถของผู ้บริโภค                 
ในการแยกแยะว่าผูบ้ริโภคเคยได้ยินหรือได้เห็นตราสินคา้นั้นมาก่อนหรือไม่และความมัน่ใจ        
ในการตอบมากนอ้ยแค่ไหน   
  3. การวดัในแง่ของการระลึกได ้คือการท่ีผูบ้ริโภคสามารถดึงเอาตราสินคา้ท่ีอยู่ใน
ความทรงจาํออกมาเม่ือไดรั้บการกระตุน้เช่น การบอกประเภทสินคา้และให้บอกช่ือตราสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถจาํไดม้าหรือวดัจากหารให้ตวัช่วยแบบกวา้งจากนั้นก็ค่อยๆเฉพาะเจาะจงลงไป 
(ธิติพฒัน์ และคณะ, 2554) 
 
2.3 ข้อมูลทัว่ไปและแคมเปญส่งเสริมการตลาดของชาเขียวอชิิตัน  
  ชาเขียวอิชิตนัเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไม่ตนั จาํกัด ซ่ึงก่อตั้ งโดย ตัน ภาสกรนที                           
และนําผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืมภายใต้ช่ือ  “อิชิตัน” เข้ามาสู่การแข่งขันทางการตลาด                         
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2553 (วิกิพีเดีย, 2555, 15 สิงหาคม) ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหก้ารแข่งขนัตลาด
ชาเขียวกลบัมารุนแรงและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตโดยทัว่ไปของตลาดชาเขียว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากปกติเติบโตเฉล่ียร้อยละ 20 และผลิตภณัฑอิ์ชิตนัไดว้างเป้าหมายเพียงเป็น  
แบรนด์ท่ีติด 1 ใน 3 ของตลาดเคร่ืองด่ืมภายใน 3 ปีและการกลบัมาสู่ตลาดการแข่งขนัชาเขียว   
พร้อมด่ืมได้นํากลยุทธ์เขา้มาใช้ในตลาดชาเขียวโดยผูว้ิจัยได้แยกประเด็นต่างๆ ออกเป็นส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1  การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑท์างการตลาด  
   อิชิตนัมีการวางตาํแหน่งกลยุทธ์ความแตกต่างไวว้่า เป็นชาเขียวออร์แกนนิคกรีนที 
100% เพ่ือตอบรับกบัสุขภาพและเทรนดอ์อร์แกนิคซ่ึงเป็นการระบุจุดขายท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์
ให้กบัผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้ผลิตภณัฑมี์ความชดัเจนและแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์กาํลงั
แข่งขนักนัอยูปั่จจุบนัและสามารถเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้  
        2.3.2  กลุ่มเป้าหมาย 
 อิชิตนัชาเขียวไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายคือ เพศชายและเพศหญิง อายรุะหว่าง 15-40 ปี
ข้ึนไป 
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        2.3.3  บรรจุภณัฑข์องอิชิตนั 
 อิชิตันสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยในด้านรูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์ และ        
สร้างใหเ้กิดการสะดุดสายตาของผูบ้ริโภคอีกทั้งขนาดปริมาณในบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาด 420 มิลลิลิตร 
ซ่ึงมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัท่ีขนาด 500 มิลลิลิตร และ 350 มิลลิลิตร ซ่ึงทางบริษทัไดใ้หเ้หตุผล
ในเชิงของการเปรียบเทียบว่า ขนาด 500 มิลลิลิตร มีปริมาณเยอะมากเกินไปสาํหรับผูห้ญิงและเด็ก
ท่ีด่ืมชาเขียวและปริมาณ 350 มิลลิลิตร นั้น นอ้ยเกินไปสาํหรับผูช้าย ซ่ึงทาํใหป้ริมาณ 420 มิลลิลิตร
นั้นมีความเหมาะสมสาํหรับผูด่ื้มนํ้าชาเขียวโดยทัว่ไป  
        2.3.4  ดา้นราคาของอิชิตนั  ทางบริษทัไดว้างราคาไวท่ี้ 16 บาท ซ่ึงมีราคาถูกกว่าคู่แข่งขนั
โดยประมาณ 4 บาท   
        2.3.5  ดา้นสถานท่ีจาํหน่ายอิชิตนั 
 อิชิตนัวางจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือโดยทัว่ไปเม่ือวางเทียบกบัสินคา้คู่แข่งและเป็น   
กลยทุธ์ในการแจง้เกิดชาเขียวพร้อมด่ืม “โออิชิ”  เพราะเป็นร้านสะดวกซ้ือเบอร์ 1 สามารถตอกย ํ้า        
การรับรู้ในตราสินคา้และก่อให้เกิดการทดลองซ้ือแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี (ผูจ้ดัการออนไลน์, 
2555)   
        2.3.6  ดา้นภาพลกัษณ์ในผลิตภณัฑ ์
 เป็นการสร้างจุดเด่นและการจดจาํใหก้บัผูบ้ริโภคโดยผูว้ิจยัใชเ้ป็นแคมเปญเปรียบเทียบ
ระหวา่งอิชิตนัและโออิชิ  
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ภาพที ่2.1  ภาพโฆษณาประกอบผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนั 

 

แคมเปญทวัร์ยกแก๊ง “อิชิตนั”จากทางการโฆษณาวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2012  “ด่ืม อิชิตนั 
เกบ็ฝาอิชิตนั หรือ กล่องอิชิตนัไวใ้หดี้” 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2012  “คุณตนั อิชิตนั จะพาไปเท่ียวญ่ีปุ่นอีกคร้ัง กบัทวัร์ท่ีสนุกและ
ฮาท่ีสุด    ในหน้าร้อนน้ี พร้อมกบัแขกคนสําคญั …งานน้ี กินสุดสุด เท่ียวสุดสุด และ ฮาสุดสุด    
เกบ็ฝาหรือกล่อง อิชิตนั และ ดบัเบ้ิลดร๊ิงคไ์วใ้หดี้!!! ตวัจริงกลบัมาแลว้!!!” 

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2012  “ตวัจริง…กลบัมาแลว้วว กบัทริปท่องเท่ียวญ่ีปุ่นท่ีทุกคน    รอ
คอย  “อิชิตนั ทวัร์ยกแก๊ง ตอน เท่ียวกบัตนั มนัส์กบัโนส้” เท่ียวแบบกินดี อยู่ดี กบัตนั อิชิตนั ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น 5 วนั 3 คืน ไปกนัเป็นแก๊งๆ ละ 4 คน ทั้งหมด 30 แก๊ง รวม 120 ท่ีนัง่ พร้อมรับบตัร
กาํนลั  ชอ้ปป้ิงฟรี อีกแก๊งละ 1 แสนบาท ฟรีทุกอยา่ง รวมทั้งค่าทาํ Passport ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย อิชิ
ตนัออกให้หมด รวมมูลค่ารางวลัละ 360,000 บาท รวมของรางวลัทั้งส้ิน กว่า 10 ลา้นบาท มนัส์..
กว่าคร้ังไหนๆ เพราะไปกบัแขกสุดพิเศษ โนส้ อุดม ทวัร์เดียวเท่านั้น ท่ีจะทั้งสนุก และ ฮาสุดๆ !! 
เขียนช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทร ติดใตฝ้า หรือขา้งกล่องดา้นภาษาไทย อิชิตนั ออร์แกนิคกรีนที และ ดบัเบ้ิล 
ดร้ิงค ์ ส่งมาท่ี อิชิตนัทวัร์ยกแก๊ง ตู ้ปณ. 44  ปณศ. ลาดพร้าว 10310 

จบัรางวลัคร้ังท่ี 1 จาํนวน 5 แก๊ง วนัท่ี 8 มี.ค. 55  วนัน้ี ถึง 31 พ.ค 55 น้ีเท่านั้น! 8 
มีนาคม 2012  จบัรางวลัเพิ่มอีก 25 แก๊ง = 100 ท่ีนัง่ 

21 มีนาคม 2012 จบัรางวลัคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 10 เมษายน จาํนวนอีก 5 แก๊ง 20 ท่ีนัง่ หมด
เขต 25 มีนาคม 
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ภาพที ่2.2  ภาพโฆษณาประกอบผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนัแคมเปญ เดือน ตุลาคม 

 

 นายตนั ภาสกรนที กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั จดัแคมเปญ “ลุน้
รหสัรวยเปร้ียง อิชิตนั 60 วนั 60 ลา้น” ข้ึนระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 26 ธนัวาคม 2555 โดยบริษทัฯ 
ทุ่ม 120 ลา้นบาท ใหลู้กคา้ 
 กติกาง่ายๆ  เพียงส่งรหัสใตฝ้าหรือขา้งในกล่อง อิชิตนั กรีนที และ ดบัเบ้ิล ดร๊ิงค ์ทุก
รสชาติ แลว้กด *488* ตามดว้ยรหสั 10 หลกัใตฝ้าหรือขา้งในกล่อง ตามดว้ย # แลว้กดโทรออก เช่น 
*488*1234567890# กดโทรออก ไม่เสียค่าบริการ 3 บา ท  ทุกเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่งไดทุ้ก
วนั ตลอด 24 ชัว่โมง ประกาศผลทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ (ยกเวน้เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 
โดย 1 รหสัใตฝ้าหรือในกล่อง สามารถส่งชิงโชคฟรี ได ้1 คร้ัง แต่ไดลุ้น้ถึง 2 คร้ัง คือคร้ังท่ีส่ง และ 
คร้ังสุดทา้ยคือคร้ังท่ี 60 โดยไม่ตอ้งส่งรหัสซํ้ า หากส่งรหัสผิดหรือส่งซํ้ าเกิน 3 คร้ัง ต่อหน่ึงเบอร์
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โทรศพัท ์จะถูกระงบัสิทธ์ิในการร่วมรายการ และ 1 วนัสามารถส่งรหัส   ไดไ้ม่เกิน 10 รหัสต่อ
หน่ึงเบอร์โทรศพัท ์โชคชั้นท่ี 1 ลุน้รางวลั ทองคาํมูลค่า 1 ลา้นบาท ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ รวม 60 วนั 
60 ลา้นบาท ซ่ึงจะเป็น การจบัรางวลัแบบวนัต่อวนั รหัสท่ีส่งมาร่วมสนุกในแต่ละรอบจะไม่ถูก
นาํไปรวมในวนัถดัไป  อิชิตนั ยงัเตรียมรางวลัโชคชั้น 2 สาํหรับผูพ้ลาดรางวลัชั้นแรก ดว้ยการนาํ
รหัสตั้งแต่คร้ังแรกจนถึงคร้ังท่ี 59 มารวมกนัทั้งหมด เพื่อลุน้ลา้น   สุดทา้ยและร่วมชิงไอโฟน 5 
ความจุ  16 GB  อีก 100 เคร่ือง ในวนัสุดทา้ยท่ีมีการจบัรางวลั(26 ธนัวาคม 2555) รวมมูลค่าของ
รางวลัทั้ งส้ิน 62,245,000 บาท ผูโ้ชคดีจะต้องเก็บฝาหรือกล่อง    ท่ีมีรหัสตรงกับรหัสท่ีโชคดี 
รวมทั้งซิมการ์ดโทรศพัทท่ี์ใชส่้ง เพื่อเป็นหลกัฐาน ในการรับรางวลั  หากมีไม่ครบ รางวลัจะตกเป็น
ของผูโ้ชคดีรายช่ือสาํรองตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
ภาพที ่2.3  ภาพโฆษณาประกอบผลิตภณัฑช์าเขียวโออิชิ 
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แคมเปญทวัร์ทางดา้นโออิชิ จากทางโฆษณา 
20 กมุภาพนัธ์ 2012 โฆษณา “ฝาโออิชิมีค่า อยา่ใหห้ลุดมือ” 
29 กมุภาพนัธ์ 2012  “ตน้ตาํรับความสนุก ไปแต่ตวั…ทวัร์ญ่ีปุ่นแบบยกแก๊งคอยพบกบั

สุดยอดแคมเปญแห่งปี 2555 ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน” 
6 มีนาคม 2012 เร่ิมให้ทาย 5 ซุปตาร์ ร่วมเท่ียวญ่ีปุ่นกบั “โออิชิ ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊ง 

555” ลุน้เป็น 1 ใน 1,500 คนแรกท่ีจะไดไ้ปร่วมลุน้เป็น “แก๊งพิเศษ” แก๊งแรกท่ีไดไ้ปกินดี อยูดี่   ฟรี
ทุกอยา่ง ถึงญ่ีปุ่น มูลค่า 850,000 บาท ตั้งแต่วนัน้ีถึง 10 มีนาคม ประกาศรายช่ือผูโ้ชคดีวนัท่ี 12  
มีนาคมน้ี 

“โออิชิ” ดึง “อั้ม-ณเดชน์-หมาก-เคน” และ “เอ-ศุภชยั” ร่วมซมัเมอร์แคมเปญสุด
ร้อนแรง “โออิชิ ไปแต่ตวั…ทวัร์ยกแก๊ง 555” เพิ่มเพื่อนยกแก๊งถึงแก๊งละ 5 คน รับเงินชอ้ปกระจาย
ถึงแก๊งละ 5 แสนบาท พร้อมไฮไลทเ์ด็ดเท่ียวญ่ีปุ่นยกแก๊งแบบสุดๆ กบั 5 ซุปตาร์      ขั้นเทพของ
เมืองไทย นาํทีมโดยเซ็กซ่ีสาวตวัแม่ “อั้ม-พชัราภา ไชยเช้ือ” ท่ีควง 3 หนุ่มฮอต ณเดชน์ คูกิมิยะ, 
หมาก-ปริญ สุภารัตน์, เคน-ภูภูมิ พงษภ์านุ และนกัป้ันมือทอง  “เอ-ศุภชยั ศรีวิจิตร” ร่วมทริปดีเดย์
แคมเปญฮอตวนัน้ี ด่ืมโออิชิ เพียงเขียนช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์แนบลงใน    ฝาขวด ฉลากกล่อง
ดา้นภาษาไทย หรือช้ินส่วนหูกระป๋อง ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม โออิชิ กรีนที, โออิชิ ฟรุตโตะ, โออิ
ชิ ชาคูลลซ่์า และอะมิโน พลสั ส่งมาท่ีตูป้ณ. 12 ปณศ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 หรือกล่องรับ
ช้ินส่วน ท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา หน่วยรถขาย และร้านอาหารในเครือโออิชิทัว่ประเทศ 
ตั้งแต่ วนัท่ี 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2555   เงินท่ีลงทุนของโออิชิทุ่มเทถึงแก๊งละ 500,000 หรือต่อ
หวัคือ  หวัละ 100,000 บาท  (ไม่นบัรวมของรางวลัต่างๆ) 
 
2.4  สถานการณ์ตลาดชาเขียว 
 ยูนิฟ เป็นแบรนด์แรกท่ีเขา้มาทาํให้ตลาดชาเขียวโด่งดังไปทัว่ประเทศ จะเห็น            
จากการทาํตลาดชาเขียวโดยใช้วิธีการส่ือสารการตลาดทางการโฆษณาในรูปแบบ Functionnal    
เป็นการส่ือสารทางดา้นสรรพคุณของชาเขียวท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเพ่ือดึงดูดความสนใจในการด่ืมชา
เขียว ท่ีผลิตจากยอดใบชาอ่อน และเป็นตน้ตาํรับจากญ่ีปุ่นและยนิูฟไดเ้สริมแนวคิดทางการตลาด  
ในรูปแบบ Emotional เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าจดจําแบรนด์ยูนิฟ                     
กบัความเป็นแบรนด์ท่ีเป็นตวัแทนของ ชาเขียวพร้อมด่ืม โดยการออกโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีมี      
ตวัหนอนยนิูฟ กเ็ป็นตวัสร้างกระแส ทาํใหเ้กิดชาเขียวโด่งดงัไปทัว่ประเทศ ซ่ึงทาํใหส่้วนแบ่งตลาด
ของ ยูนิฟ กรีนที เติบโตข้ึนเป็นอนัดับหน่ึงกว่า 40 % และถือว่าเป็นยอดขายท่ีสูงท่ีสุด                     
ท่ียนิูฟเคยทาํในตลาดชาเขียว ในช่วงท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงมีแบรนดใ์หม่ๆเขา้มาทาํตลาด
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เพิ่มข้ึนเป็นสิบๆแบรนด์ แต่ละแบรนด์ก็ทุ่มงบประมาณการทาํตลาดกนัอย่างเต็มท่ี ส่งผล               
ทาํให้มูลค่าตลาดเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว จากจุดเร่ิมตน้ปี 2545 ท่ีมูลค่าตลาด 230 ลา้นบาท เติบโต
เป็นตวัเลข 1,000 ลา้นบาท ในปี 2546 และปี 2547  มูลค่าตลาด 3,400 ลา้นบาท  (ออนไลน์, 
www.manager.com) 

2.4.1  สถานการณ์การแข่งขนัระหวา่งโออิชิ- อิชิตนั   
  ตลอดปีท่ีผ่านมา ตลาดชาเขียวมีมูลค่ากว่าหม่ืนลา้นบาทแข่งขนักันอย่างเขม้ขน้ได ้ 
สร้างพลงัเงินและแผนการตลาด จากทั้ ง 2 ค่ายใหญ่  ตลาดแบรนด์ "โออิชิ" ซ่ึงเป็นธุรกิจ              
ของประธานบริษัท   " เจริญ  สิริว ัฒนภักดี" ด้วยความท่ีแข็งแกร่งทั้ งแบรนด์และเงินทุน                   
ทาํให้ยงัครองความเป็นอันดับหน่ึงในตลาดชาเขียวซ่ึงเพิ่มความรุนแรงเป็นระยะๆ หลังจาก                 
“ตนั ภาสกรนที” ผูก่้อตั้งโออิชิไดข้ายกิจการใหก้บัคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี และไดก่้อตั้งแบรนดใ์หม่
ภายใตช่ื้อ  “อิชิตนั” ออกมาแข่งขนัอยา่งเตม็ตวั ทาํให้ตลาดชาเขียวกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง หลงัจาก
ซบเซาลงในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงการแข่งขนัเร่ิมตั้งแต่ตน้ปี ทั้ง "โออิชิ"           
และ "อิชิตนั"ต่างเพ่ิมแคมเปญไม่ว่าจะเป็น“โออิชิ”ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยแคมเปญดว้ย “โออิชิ ไปแต่ตวั            
ทวัร์ยกแก๊ง”  ตามมาดว้ยแคมเปญร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆ อาทิ การแจกรถปิกอพัจากแคมเปญ 
“เหยยีบกระจาย ชอ้ปกระจุย ลุยรับลา้น กบัโออิชิ กรีนที” ท่ีจดัร่วมกบัหา้งแมค็โคร รวมถึงแคมเปญ
แลกซ้ือและแคมเปญในช่วงเทศกาลซ่ึงทางดา้น “อิชิตนั” ส่งแคมเปญ “อิชิตนั ลุน้โชค  ขบัทั้งบา้น 
หนา้บานรับทอง ปี 2" ลด-แลก-แจก-แถม ลดราคาฉลองข้ึนสู่ปีท่ี 2  ซ้ืออิชิตนั 2 ขวด เหลือเพียง     
22 บาท จากปกติ 32 บาท ท่ี ร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่, อิชิตนั ทวัร์ยกแก๊ง ตอนเท่ียวกบัตนั มนัส์กบัโนส้ 
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 5 วนั 3 คืน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเกินความคาดหมายและมีผูบ้ริโภค   
ส่งช้ินส่วนร่วมแคมเปญกว่า 20 ลา้นช้ินอีกทั้งยงัมีแคมเปญ “อิชิตนั 1 ปี 1 ฝา ดูหนังฟรี         
100,000 ใบ” ร่วมกบั เอส เอฟ ซีเนม่า มีผูบ้ริโภคส่งช้ินส่วนร่วมแคมเปญกวา่ 20 ลา้นช้ิน 
 นอกจากการแข่งขนัในแคมเปญท่ีสู้กนัอยา่งรุงแรงแลว้ "โออิชิ" ยงัมีความไดเ้ปรียบใน
เร่ืองของช่องทางการจาํหน่าย หลงัจากบริษทัลูกในเครือไทยเบฟเวอเรจ ของคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี         
เขา้ซ้ือกิจการจาก บริษทั เสริมสุข คู่คา้เก่าของเป๊ปซ่ี ท่ีหมดสัญญาเม่ือตน้เดือน พ.ย. 2555 อาศยั
สายการผลิต "ขวดแกว้" ของ เสริมสุข ส่ง “โออิชิ กรีนที ขวดแกว้” ออกมาชิงความไดเ้ปรียบสร้าง
จุดขาย "นํ้ าพระเอก" ฉีกรูปแบบเดิมๆ ทั้งขวดเพท็ (PET) กระป๋อง และ ยเูอชที เจาะตรงร้านคา้ 
ร้านอาหารทัว่ไปโดยเป้าหมายของ โออิชิ กบัเส้นทางของขวดแกว้ เพื่อขยายช่องทางจาํหน่าย             
"เทรดดิชัน่นลัเทรด" ร้านคา้ ร้านอาหารทัว่ประเทศ กว่า 2 แสนร้านทัว่ไทย เน่ืองจากเห็นช่องว่าง
ทางการตลาด โดยเฉพาะร้านอาหาร ซ่ึงมีมูลค่าถึง 8,000 ล้านบาท หากเทียบจากมูลค่าตลาด    
นํ้าอดัลมไทย ท่ี 3.5 หม่ืนลา้นบาทซ่ึงภาพรวมยอดขายโออิชิ กรีนที-ขวดแกว้ หลงัจากเปิดตวัไป   
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เม่ือช่วงเดือน ก.ย. 55 ท่ีผา่นมาไดรั้บผลการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบนั 
พบว่า โออิชิ ยงัคงเป็นผูน้าํตลาดดว้ยส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีประมาณ 50% ส่วนเบอร์ 2                 
ในตลาด ยงัคงเป็นของอิชิตนั ท่ีมีสัดส่วนอยูท่ี่ประมาณ 23% ดีกรีการแข่งขนักระตุน้ตลาดชาเขียว  
ปี 2555 เติบโตสูง 30% มูลค่ารวม 1.3 หม่ืนลา้นบาท จากปีท่ีผ่านมา มูลค่า 9,000 ลา้นบาท          
โดยแบรนด ์"โออิชิ" มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 46% "อิชิตนั" มีส่วนแบ่งการตลาด 22% เบอร์ 3 
เป็นของ "เพียวริคุ" จากค่ายกระทิงแดง ท่ีมีส่วนแบ่งตลาด 16% โดย "โออิชิ" มีรายได ้6,700 ลา้น
บาท เติบโต 20% ขณะท่ี "อิชิตนั" ตั้งเป้าหมายรายไดปี้แรก 1,200 ลา้นบาท และปี 55 มีรายได ้
3,000 ลา้นบาท เตรียมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2557 (ออนไลน์, 11 มกราคม 56, 
http://www.bangkokbiznews.com)   
 
2.5 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จุไรภร  เพิ่มพูล (2545) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การส่ือสารและการรับรู้ตราสินค้า          
ของเคร่ืองด่ืมเป๊ปซ่ีในประเทศ ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองด่ืมเป๊ปซ่ีใช้นโยบายทางการตลาดแบบ
ระดับโลก (Gobal Marketing) เพื่อกาํหนดทิศทางและวตัถุประสงค์ทางการตลาดให้เหมาะสม      
กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศไทยโดยใช้การตลาดด้านดนตรีและการตลาดด้านกีฬา       
เ ป็นหลัก ในการ ส่ือสารกับผู ้บ ริ โภค  และในการ รับ รู้ เ ก่ี ย วกับ บุค ลิกภาพตรา สินค้า                         
ส่วนขยายเอกลกัษณ์ พบว่า การรับรู้จากกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ในเร่ืองของตาํแหน่งและบุคลิกภาพ
ตราสินคา้ท่ีสามารถจดจาํได้ ส่วนขยายเอกลักษณ์ตราสินคา้ทั้ ง สโลแกน สี ตราสินคา้เป๊ปซ่ี          
นึกถึงเป็นเคร่ืองด่ืมตราสินคา้แรก 
 ธวชั  วุฒิกาญจนธร (2548) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง กระบวนการสร้างตราสินค้ากับ        
การรับรู้และทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ผลการวิจยัพบว่า การกาํหนดตาํแหน่งตราสินคา้ ทรู สร้างความรู้สึกและความเป็นเอกลกัษณ์      
และการกําหนดบุคลิกภาพให้กับตราสินค้า  ทรูมีการ เป ล่ียนแปลงให้ มีความทันสมัย                    
การสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้ ทรู เปล่ียนเป็นการส่ือสารแบบครบวงจร การเปิดตวัช่ือใหม่
ของ ทรู ท่ีผา่นส่ือสร้างการจดจาํใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
 ทศธร   รั ศ มี ว งศ์  ( 2547)ได้ทําก าร ศึกษา เ ร่ื อ ง  การตลาดชา เ ขี ยวพ ร้อม ด่ืม                          
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์    
ชาเขียวพร้อมด่ืมแตกต่างกัน  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม                
การซ้ือผลิตภณัฑช์าเขียวพร้อมด่ืมนั้น พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อลกัษณะการซ้ือและเหตุผล
ในการซ้ือ การเลือกสถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ปัจจยัดา้นราคา      
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มีผลต่อ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือและการเลือกตรายี่ห้อ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของส่ือท่ีไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร และปริมาณการซ้ือในอนาคต ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อ การเลือกตรายี่ห้อ 
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ และการรับรู้ตรายี่ห้อทางส่ือโฆษณา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด         
มีผลต่อการเลือกรสชาติ รูปแบบบรรจุภณัฑ ์และสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์
 พิชิต   สังฆรังษี  (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพล              
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิและเคร่ืองด่ืมชาเขียวยูนิฟของผูบ้ริโภคใน           
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีปริมาณในการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิ   
และยนิูฟมากท่ีสุด และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะไม่เลือกบริโภค
อย่างอ่ืนในขณะบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวมกับริโภคเคร่ืองด่ืมในช่วงเวลา 12.01-15.00 น.            
โดยตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวดว้ยตนเอง เหตุผลในการเลือกบริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกบริโภคเพราะรสชาติของชาเขียว  และรองลงมาคือ ประโยชน์ของชาเขียว  
 ศุภางค์  ณ เชียงใหม่ (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี     
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวสําเร็จพร้อมด่ืม ผลการวิจยัว่า สาเหตุของกลุ่มตวัอย่าง        
ท่ีเลือกด่ืมชาเขียว คือ เพื่อสุขภาพและผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกด่ืมมากท่ีสุดคือตวัเอง รสชาติ
ผูบ้ริโภคเลือกรสตน้ตาํหรับท่ีบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือคือร้านคา้สะดวกซ้ือ         
ดา้นปัจจยัมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคคือประโยชน์ต่อร่างกาย ตราสินคา้ท่ีนิยมซ้ือคือ โออิชิ   
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     บทที ่3      

         ระเบียบวธีิวจิัย 

ง านวิ จั ย น้ี มุ่ ง ศึ กษ า  ก า ร รั บ รู้ ใ นต ร า สินค้ า อิ ชิ ตัน ช า เ ขี ย ว ขอ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค                            

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้ นเพ่ือการศึกษาหัวขอ้ดังกล่าวผูว้ิจัยจึงใช้การวิจัย         

เชิงสาํรวจ (SURVEY RESEARCH) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงของผูบ้ริโภคท่ีด่ืมอิชิตนัชาเขียว

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยมีลําดับขั้ นตอน          

ดาํเนินการศึกษาวิจยั นาํเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ตามลาํดบั ดงัน้ี 

3.1 ตวัแปรและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 สมมติฐานการวิจยั 
3.3 ประชากรและวิธีสุ่มตวัอยา่ง 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.7 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาและกรอบแนวคดิในการศึกษา 
  จากการ ศึกษา  เ ร่ือง  การรับ รู้ตรา สินค้า อิ ชิตันชา เ ขียวของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัภาพท่ี 3.1  
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                   ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

(INDEPENDENT  VARIABLES)           (DEPENDENT  VARIABLES)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1   กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
3.2  สมมติฐานการวจัิย  
  1) ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
อาชีพปัจจุบนั  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการรับรู้ตราสินคา้และองคป์ระกอบของตราสินคา้
แตกต่างกนั 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศของลูกคา้ 

อายขุองลูกคา้ 

รายไดข้องลูกคา้ 

การศึกษาของลูกคา้ 

อาชีพของลูกคา้ 

การรับรู้ตราสินคา้ผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิ

ตนัผา่นการระลึกและจดจาํต่อ

องคป์ระกอบตรา                    

ช่ือ                                

สี                                

เคร่ืองหมาย 

บรรจุภณัฑ ์

รูปร่าง 

ภาพลกัษณ์ 

ตวัแทนโฆษณา 

ความช่ืนชอบในตรา สินคา้ 
ผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนั 
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  2) ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
อาชีพปัจจุบนั  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการช่ืนชอบตาสินคา้แตกต่างกนั 
   
3.3 ประชากรและวธีิสุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ผูบ้ริโภคเพศชายและหญิง อายตุั้งแต่      15- 45 
ปีข้ึนไป ท่ีด่ืมและซ้ือผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) ตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเพศชายและหญิง    อายตุั้งแต่ 
15 - 45 ปีข้ึนไป ท่ีด่ืมและซ้ือผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งน้ี
เน่ืองจากขนาดประชากรมีเป็นจาํนวนมากแต่ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงไดป้ระมาณค่า
ขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and  morgan (1970 อา้งถึงในธานินทร์  ศิลป์จารุ, 
2555,น. 49) และเผือ่อตัราการสูญเสียของแบบสอบถามจึงไดข้นาดตวัอยา่ง 400 คน 

3.3.1 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกสุ่มตวัอย่างโดยมีขั้นตอนในการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi- Stage Sampling) 
ขั้นตอนที ่1 จดักลุ่มเพื่อเลือกสุ่มตวัอยา่งเขตการปกครอง โดยแบ่งเขตการปกครองของ

กรุงเทพมหานครออกเป็น 3 กลุ่มเขตตามเกณฑก์ารแบ่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ไดแ้ก่ เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ดงัน้ี 

1. เขตชั้นใน ไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั โรงเรียน ราชการต่างๆ การอนุรักษ ์และเขต
ธุรกิจการคา้ ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธ์วงศ ์ปทุมวนั 
บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย จตุจตัร 
ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา 

2. เขตชั้นกลาง  เป็นการขยายเมืองออกมากชั้นใน ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง        
คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง           
ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วงัทองหลาง คนันายาว สะพานสูง สายไหม 

3. เขตชั้นนอก เป็นเสน้ทางดา้นคมนาคมต่างๆ ประกอบดว้ย 11 เขตปกครองคือ มีนบุรี 
ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบงั ตล่ิงชนั หนองแขม บางขนุเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน 
ทวีวฒันา (http://www.electoday.com, ตุลาคม 2011) 

ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มท่ีจะศึกษาวิจยั จาํนวน 3 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ของเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดส้ดัส่วนของเขตแต่ละกลุ่มเขต ซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

DPU



  23 

 1.  สดัส่วนจากเขตชั้นใน  มีค่า (3x21)/50 = 1.26 ดงันั้นสุ่มกลุ่มน้ี 1 เขต 
 2.  สดัส่วนจากเขตชั้นกลาง มีค่า (3x18)/50 = 1.08 ดงันั้นสุ่มกลุ่มน้ี 1 เขต 
 3.  สดัส่วนจากเขตชั้นนอก มีค่า (3x11)/50 = 0.66 ดงันั้นสุ่มกลุ่มน้ี 1 เขต  
 แลว้ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลากเพื่อเลือก
ตวัแทนในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดงัน้ี   
 1.  กลุ่มเขตชั้นใน     ไดเ้ขตตวัแทนทั้งหมด 1 เขต คือ เขตจตุจตัร  
 2.  กลุ่มเขตชั้นกลาง ไดเ้ขตตวัแทนทั้งหมด 1 เขต คือ เขตดอนเมือง    
 3.  กลุ่มเขตชั้นนอก  ไดเ้ขตตวัแทนทั้งหมด 1 เขต คือ เขตจอมทอง     
 4.  เขตปริมณฑล      อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี    
 ขั้นตอนที่ 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาํการเลือก
เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 15 – 45 ปีข้ึนไป จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
ท่ีกาํหนดไว ้คือ 400 คน โดยกาํหนดสถานท่ีเกบ็ขอ้มูลนั้น เป็นการเลือกเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีต่างๆ 
ในยา่นชุมชน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ร้านคา้โชห่วย และตูแ้ช่     
   
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE) โดยผูว้ิจยั
ได้ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีท่ีได้เ ขียนไว้เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม                  
โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
             ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ 
อายุ การศึกษา  อาชีพ  และ  ระดับรายได้ต่อเดือน  เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายปิด      
(CLOSED ENDED QUESTION) มีคาํตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียงคาํตอบเดียว          
จาํนวน 5 ขอ้ และระบุช่ือผลิตภณัฑช์าเขียว จาํนวน 1 ขอ้ใหญ่ แบ่งเป็น 3 ขอ้ยอ่ยเป็นแบบสอบถาม
ท่ีมีลกัษณะปลายเปิด (open ended question) รวมจาํนวนทั้งหมด 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand recall 
ประกอบดว้ย ระบุสีของบรรจุภณัฑ์ โลโก ้ รูปทรง ตวัแทนโฆษณา สถานท่ีจดัจาํหน่าย  ซ่ึงเป็น
คาํถามท่ีมีลกัษณะปลายเปิด (open ended question)   จาํนวน 6 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้
ในดา้น Brand recognition ในดา้นการจดจาํโดยเป็นรูปภาพและเก่ียวกบัสีของบรรจุภณัฑ ์โลโก ้ 
รูปทรง  ตัวแทนโฆษณา  สถาน ท่ี จัด จําห น่ า ย  ซ่ึ ง แบบสอบถาม มีลักษณะปลาย ปิด                      
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(close ended question) เป็นคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้ผูต้อบเลือกตอบ (Multiple Choice 
Question) รวมจาํนวน 8  ขอ้   
   ตอนท่ี 4 ส่วนทา้ยของแบบสอบถามเก่ียวกบัสีของบรรจุภณัฑ์ โลโก ้รูปทรง ตวัแทน
โฆษณา สถานท่ีจัดจําหน่าย  เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายปิด (close ended question)           
ให้ผูต้อบเลือกระดับความคิดเห็นโดยใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องตามความคิดของผูต้อบ         
จาํนวน 7 ขอ้  
 3.4.1 การทดสอบเคร่ืองมือ  
 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัจะนาํไปใชท้ดสอบก่อนการเก็บรวบรวมจริง คือ การทดสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (CONTENT VALIDITY) โดยนาํแบบสอบถามฉบบัร่างไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา และภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม เพื่อสามารถส่ือความหมาย      
ไดต้รงกนัระหวา่งผูศึ้กษากบัผูต้อบแบบสอบถาม ก่อนนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 
3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

 1)  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสอบถามพดูคุยเบ้ืองตน้ โดยตั้งคาํถาม “ท่านรู้จกัชาเขียวยีห่อ้ใดบา้ง”  
เม่ือผูต้อบมีหน่ึงในคาํตอบว่า ชาเขียวอิชิตนั  และผูว้ิจยัให้ผูต้อบช่วยทาํแบบสอบถามการรับรู้       
ชาเขียวอิชิตนั  

 2)  ผูต้อบจะเป็นผูเ้ขียนแบบสอบถามเองและในบางแบบสอบถามผูว้ิจยัจะถาม และ
เขียนแบบสอบถามใหก้บัผูต้อบ 

 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการตอบแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดท้าํการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์           
โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ช่วยคาํนวณค่าทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัน้ี 
 3.6.1 การจดักระทาํขอ้มูล 
             1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตอบแบบสอบถามคดัเลือกท่ีมีความสมบูรณ์  
          2)  การลงรหัส (CODING) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสตามท่ีได้
กาํหนดไวล่้วงหน้าสําหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (CLOSE-ENDED RESPONSE 
QUESTIONS)  
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 3) การแบ่งกลุ่มแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้องค์ประกอบตราสินค้าในด้าน        
Brand Recall สาํหรับตอนท่ี 2 และ แบบสอบถามเก่ียวกบัการขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบ
ตราสินคา้ในดา้น Brand Recognition สาํหรับตอนท่ี 3  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม 
(nominal)  โดยกาํหนดช่วงคะแนนดงัน้ี 
 การพิจารณาระดบัคะแนนของการรับรู้ในดา้น Brand Recall (การระลึก)   และดา้น 
Brand Recognition (การจดจาํ) ในแต่ละคาํถามทาํไดโ้ดยการหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดโ้ดยแบ่ง
ระดบัการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ ออกเป็น 3 ระดบั  
                                                        12 – 0      =             4 
                         3 
  9.00 – 12.00  มีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้   ระดบัมาก 
  5.00 – 8.00  มีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้   ระดบัปานกลาง 

1.00 – 4.00  มีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้   ระดบันอ้ย 
 4) การจัดระดับมาตรส่วนประมาณค่า (RATING SCALE) ตามแบบของ       
LIKERT’S SCALE โดยแต่ละคาํถามจะมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ซ่ึงกาํหนดนํ้ าหนักของ
ตวัเลือกในแบบสอบถามท่ีใชข้อ้ความทั้งหมดในเชิงบวก (POSITIVE) เป็นคะแนนดงัน้ี  

ชอบมาก  5  คะแนน 
                     ชอบ   4 คะแนน  
                     เฉย   3 คะแนน  
                    ไม่ชอบ   2 คะแนน 
                     ไม่ชอบเลย  1 คะแนน  
 การพิจารณาระดับความคิดเห็นของการช่ืนชอบในแต่ละคาํถามทาํได้โดยการหา
ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดโ้ดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั  
           
กาํหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น  =             คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด                
                                                                                          จาํนวนอนัตรภาคชั้น 
                 

 =             5 – 1   =    0.8 
                                     5 
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มีเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มตามลาํดบัคะแนนความช่ืนชอบ  ดงัน้ี  
       คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   ความหมาย 

4.21 – 5.00   ความช่ืนชอบอยูใ่นเกณฑ ์ชอบมาก 
 3.41 – 4.20     ความช่ืนชอบอยูใ่นเกณฑ ์ชอบ 
 2.61 – 3.40     ความช่ืนชอบอยูใ่นเกณฑ ์เฉย 
 1.81 – 2.60     ความช่ืนชอบอยูใ่นเกณฑ ์ไม่ชอบ  
 1.00 – 1.80     ความช่ืนชอบอยูใ่นเกณฑ ์ไม่ชอบเลย 

     
3.7 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์
ทั้งหมดโดยใชเ้คร่ืองมือประกอบการศึกษา ดงัน้ี 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE STATISTICS) โดยการคาํนวณค่าความถ่ีสาํหรับหาค่า
ร้อยละ เพื่ออธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง คาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวผา่นการระลึกและจดจาํต่อองคป์ระกอบตรา ช่ือ 
สี เคร่ืองหมาย บรรจุภณัฑ ์รูปร่าง ภาพลกัษณ์ ตวัแทนโฆษณา  สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
 2) การทดสอบสมมติฐาน (HYPOTHESIS TESTING) ผูว้ิจยัทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใชก้ารทดสอบ T-TEST และการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบจาํแนกทางเดียว (ONE-WAY ANOVA) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (การรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวผา่นการระลึกและจดจาํต่อองคป์ระกอบตรา ช่ือ สี เคร่ืองหมาย บรรจุภณัฑ ์รูปร่าง 
ภาพลกัษณ์ ตวัแทนโฆษณา  สถานท่ีจดัจาํหน่าย) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ือง “ การรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร   

และปริมณฑล” เพื่อให้ได้ขอ้มูลตามขอบเขตของเน้ือหาในวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจัยจึงได้วิเคราะห์

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ดงัน้ี เพื่อศึกษา       

การรับรู้และความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าอิชิตันชาเขียวในกรุงเทพมหานคร         

และปริมณฑล  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้องคป์ระกอบดา้นการระลึกและการจดจาํต่อผลิตภณัฑ ์   

ชาเขียว อิชิตันจาํแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์  เพื่อเปรียบเทียบความช่ืนชอบ           

ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ชาเขียวอิชิตนัจาํแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยขอ้มูลท่ีได ้   

จากการวิเคราะห์น้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

4.1  ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 
4.2  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ตราสินคา้ 

4.2.1  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ดา้นการจดจาํ Brand recall 
4.2.2  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ดา้นการระลึก Brand recognition 

4.3  ผลการวิเคราะห์ความช่ืนชอบในตราสินคา้อิชิตนั 
4.3.1  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ดา้นการจดจาํ Brand recall     

  4.3.2  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ดา้นการระลึก Brand recognition 
4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัยอ่และสญัลกัษณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการนาํเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 

Mean หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D. หมายถึง   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
T หมายถึง   ค่าสถิต t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
F หมายถึง   ค่าสถิต F ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

           Sig.         หมายถึง   ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณได้จากค่าสถิติท่ีใช้ในทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ 
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ส่วนที ่4.1   ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฎดงัตารางต่อไปนี ้  

 ตารางที่  4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามช่ือชาเขียวท่ี
สามารถนึกถึงได ้ 
   
ยีห้่อที ่1     ชาเขียวทีท่่านช่ืนชอบ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อิชิตนั 173 43.2 
โออิชิ 125 31.2 
เพียวริคุ 83 20.8 
เซนชะ 19 4.8 
รวม 400 100.0 
ยีห้่อที ่ 2     ชาเขียวทีท่่านช่ืนชอบ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อิชิตนั 197 49.2 
โออิชิ 98 24.5 
เซนชะ 68 17.0 
เพียวริคุ 32 8.0 
ฟจิู 3 0.8 
ยนิูฟ 2 0.5 
รวม 400 100.0 
ยีห้่อที ่ 3    ชาเขียวทีท่่านช่ืนชอบ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โออิชิ 125 31.2 

ฟจิู 120 30.0 

เพียวริคุ 59 14.8 

เซนชะ 48 12.0 

อิชิตนั 43 10.8 

ยนิูฟ 5 1.2 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ยี่ห้อท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบมากท่ีสุด คือ อิชิตนั           
มีจาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือโออิชิ มีจาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
เพียวริคุ มีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบน้อยท่ีสุด            
คือ เซนชะ มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8   
 ยีห่อ้ท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบมากท่ีสุด คือ อิชิตนั มีจาํนวน 197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.2 รองลงมาคือโออิชิ มีจาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 เซนชะ มีจาํนวน 68 คน        
คิดเป็นร้อยละ 17.0 เพียวริคุ มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ฟูจิ มีจาํนวน 3 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 0.8 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบน้อยท่ีสุดคือ คือ ยูนิฟ มีจาํนวน 2 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 0.5   
 ยีห่อ้ท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบมากท่ีสุด คือ โออิชิ  มีจาํนวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.2  รองลงมาคือ ฟูจิ  มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  เพียวริคุ มีจาํนวน 59 คน     
คิดเป็นร้อยละ 14.8 เซนชะ มีจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  อิชิตนั มีจาํนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบนอ้ยท่ีสุดคือ ยนิูฟ มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2   
 
ตารางที ่ 4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของเพศผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 204 51.0 
หญิง 196 49.0 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.2 พบวา่ เพศของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวมากท่ีสุด 
คือ เพศชาย มีจาํนวน 204 คนคิดเป็นร้อยละ 51.0  และเพศหญิง มีจาํนวน 196 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 49.0   
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ตารางที ่ 4.3  แสดงจาํนวนและร้อยละของอายผุูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
15-24  ปี 117 29.2 
25 – 34 ปี 143 35.8 
35 -44 ปี 78 19.5 

45 ปีข้ึนไป 62 15.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวมีอายุ
ระหว่าง  25 – 34 ปีมากท่ีสุด มีจาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ  35.8  รองลงมาคือ อายุระหว่าง      
15-24  ปี คิดเป็นร้อยละ 29.2 อายุระหว่าง  35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.5 และน้อยท่ีสุด                   
คือ อายรุะหวา่ง 45ปีข้ึนไป มีจาํนวน 62 คนคิดเป็น ร้อยละ 15.5  
 
ตารางที ่4.4  แสดงจาํนวนและร้อยละของระดบัการศึกษาสูงสุดผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้       
ตราสินคา้ชาเขียว 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 115 28.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 45 11.2 
อนุปริญญา/ปวส./ 
กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

71 17.8 

ปริญญาตรี 144 36.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 25 6.2 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้       
ชา เ ขี ย วม าก ท่ี สุ ด คื อ  ป ริญญาต รี  มี จํา นวน  144 คน  คิ ด เ ป็น ร้ อ ยละ  36.0 รองลงม า                            
ไดแ้ก่ตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มีจาํนวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.8 อนุปริญญา ปวส.       
กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 มธัยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.         
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มีจาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และนอ้ยท่ีสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.2   
 
ตารางที ่4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของอาชีพผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว 
 

อาชีพ จาํนวน (คน ) ร้อยละ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 126 31.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 113 28.2 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 49 12.2 
รับจา้งทัว่ไป 21 5.2 
คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 91 22.8 
รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว        
มากท่ีสุดคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีจาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา ไดแ้ก่ 
พนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีจาํนวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.8  ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ   
นอ้ยท่ีสุดคือ รับจา้งทัว่ไป มีจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2    
 
ตารางที ่ 4.6   แสดงจาํนวนและร้อยละของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้       
ตราสินคา้ชาเขียว 
 

รายได้ เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 96 24.0 
10,001-15,000 บาท 56 14.0 
15,001-25,000 บาท 83 20.8 
25,001-35,000 บาท 73 18.2 
35,001-45,000 บาท 59 14.8 
มากกวา่ 45,000 33 8.2 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.6 พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้
ชาเขียวมากท่ีสุดคือ ระหว่างรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0                            
รองลงมาไดแ้ก่ ระหว่าง 15,001-25,000  มีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ  20.8    ระหว่าง      
25,001-35,000 บาท มีจาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2  ระหว่าง 35,001-45,000 บาท  มีจาํนวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ระหว่าง 10,001-15,000 บาทมีจาํนวน 56 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.0      
และนอ้ยท่ีสุดคือ  ระหวา่งมากกวา่ 45,000 มีจาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  
 
4.2 ผลการวเิคราะห์การรับรู้ 
 4.2.1   ผลการศึกษาการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น  Brand recall 

 
ตารางที ่ 4.7   แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีขาวลายดอกไม ้     ชาเขียว+เก๊กฮวย  236 59.0 
 
คาํตอบผดิ  

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีขาวลายดอกไม ้     มิริพนัช ์ 38 9.5 
สีขาวลายดอกไม ้     ตน้ตาํรับ+ดอกชา    34 8.5 
สีขาวลายดอกไม ้     ชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่

มีนํ้ าตาล 
26 6.5 

สีขาวลายดอกไม ้     ขา้วโพด                          25 6.2 
สีขาวลายดอกไม ้     นํ้าผึ้งผสมมะนาว  21 5.2 
สีขาวลายดอกไม ้     ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น  20 5.0 
รวม 400 100.0 
  
คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือ  สีขาวลายดอกไมคู่้กบัชาเขียว+เก๊กฮวย     
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 จากตารางท่ี 4.7  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีขาวลายดอกไม ้         
คู่กบัชาเขียวเก๊กฮวยมากท่ีสุด มีจาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และผูต้อบแบบสอบถาม     
เลือกคําตอบผิด  มีดังน้ี สีขาวลายดอกไม้คู่กับมิริพันช์ มีจํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  9.5                
สีขาวลายดอกไมคู่้กบัตน้ตาํรับดอกชา มีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 สีขาวลายดอกไมคู่้กบั   
ชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่มีนํ้ าตาล มีจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 สีขาวลายดอกไมคู่้กับ 
ขา้วโพด มีจาํนวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 6.2 สีขาวลายดอกไมคู่้กับนํ้ าผึ้ งผสมมะนาว                         
มีจาํนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  และสีขาวลายดอกไมคู่้กบัชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่นนอ้ยท่ีสุด 
มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  5.0                
 
ตารางที ่4.8   แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเขียวอ่อน ชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่

มีนํ้ าตาล 
240 60.0 

 
คาํตอบผดิ  

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเขียวอ่อน ขา้วโพด                          60 15.0 
สีเขียวอ่อน ตน้ตาํรับ+ดอกชา    28 7.0 
สีเขียวอ่อน ชาเขียว+เก๊กฮวย  28 7.0 
สีเขียวอ่อน ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น  20 5.0 
สีเขียวอ่อน นํ้าผึ้งผสมมะนาว  16 4.0 
สีเขียวอ่อน มิริพนัช ์ 8 2.0 

รวม 400 100.0 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือ  สีเขียวอ่อนคู่กบัชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่มีนํ้ าตาล  
 จากตารางท่ี  4.8  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีเขียวอ่อนคู่กบัชาเขียว
ผสมมดัชะสูตรไม่มีนํ้ าตาลมากท่ีสุด มีจาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และผูต้อบแบบสอบถาม
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เลือกคาํตอบผิด มีดงัน้ิ สีเขียวอ่อนคู่กบัขา้วโพด มีจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 สีเขียวอ่อน              
คู่กบัตน้ตาํรับดอกชาและชาเขียวเก๊กฮวย มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 สีเขียวอ่อนคู่กบั                  
ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ5.0  สีเขียวอ่อนคู่กบันํ้ าผึ้งผสมมะนาว มี
จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ สีเขียวอ่อนคู่กบัมิริพนัช์น้อยท่ีสุด มีจาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0    
 
ตารางที ่4.9   แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง   
 

คาํตอบผดิ  
 

คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีสม้คู่กบัชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น  
 
 จากตารางท่ี 4.9  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีส้มคู่กบัชาเขียวผสม  
จมูกขา้วญ่ีปุ่นมากท่ีสุด  มีจาํนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบ
ผิด มีดังน้ี สีส้มคู่กับชาเขียวเก๊กฮวย มีจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 สีส้มคู่กับนํ้ าผึ้ งผสม
มะนาว มีจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 สีส้มคู่กบัชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่มีนํ้ าตาล มีจาํนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และสีสม้คู่กบัมิริพนัช ์นอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีสม้ ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น  276 69.0 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีสม้ ชาเขียว+เก๊กฮวย  54 13.5 
สีสม้ นํ้าผึ้งผสมมะนาว  49 12.2 
สีสม้ ชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่

มีนํ้ าตาล 
15 3.8 

สีสม้ มิริพนัช ์ 6 1.5 
รวม 400 100.0 
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ตารางที ่ 4.10 แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

 
คาํตอบผดิ  

 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีเขียวคู่กบัตน้ตาํรับดอกชา    
 
 จากตารางท่ี 4.10   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีเขียวคู่กบัตน้ตาํรับ
ดอกชามากท่ีสุด  มีจาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบผิด     
มีดงัน้ีสีเขียวคู่กบัชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น มีจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 สีเขียวคู่กบัชา
เขียวผสมมัดชะสูตรไม่มีนํ้ าตาล มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 สีเขียวคู่กับนํ้ าผึ้ ง                
ผสมมะนาว มีจาํนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 6.8  สีเขียวคู่กบัชาเขียวเก๊กฮวย มีจาํนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 และสีเขียวคู่กบัขา้วโพดนอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.5   
 
 
 
 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเขียว ตน้ตาํรับ+ดอกชา    256 64.0 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเขียว ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น  46 11.5 
สีเขียว ชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่มี

นํ้ าตาล 
40 10.0 

สีเขียว นํ้าผึ้งผสมมะนาว  27 6.8 
สีเขียว ชาเขียว+เก๊กฮวย  21 5.2 
สีเขียว ขา้วโพด                          10 2.5 
รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.11   แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง   

 
คาํตอบผดิ 

 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ  สีเหลืองเขม้คู่กบันํ้าผึ้งผสมมะนาว 
 
 จากตารางท่ี 4.11   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีเหลืองเขม้คู่กบั     
นํ้าผึ้งผสมมะนาวมากท่ีสุด  มีจาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5  และผูต้อบแบบสอบถามเลือก
คาํตอบผดิ มีดงัน้ี สีเหลืองเขม้คู่กบัมิริพนัช ์มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  สีเหลืองเขม้คู่กบั
ชาเขียวเก๊กฮวย มีจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  สีเหลืองเขม้คู่กบัชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น    
มีจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  7.8  และสีเหลืองเข้มคู่กับต้นตํารับดอกชาน้อยท่ีสุด                         
มีจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5   
 
 
 
 
 
 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเหลืองเขม้ นํ้าผึ้งผสมมะนาว  210 52.5 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเหลืองเขม้ มิริพนัช ์ 79 19.8 
สีเหลืองเขม้ ชาเขียว+เก๊กฮวย  54 13.5 
สีเหลืองเขม้ ชาเขียวผสมจมูกขา้ว

ญ่ีปุ่น  
31 7.8 

สีเหลืองเขม้ ตน้ตาํรับ+ดอกชา    26 6.5 
รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.12   แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  

 
คาํตอบผดิ 

 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ  สีชมพคูู่กบัมิริพนัช ์
 
 จากตารางท่ี 4.12   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีชมพคูู่กบัมิริพนัช์
มากท่ีสุด  มีจาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8  และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบผดิ มีดงัน้ี     
สีชมพคูู่กบันํ้ าผึ้งผสมมะนาว มีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  สีชมพคูู่กบัชาเขียวผสมจมูกขา้ว
ญ่ีปุ่น มีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 สีชมพูคู่กบัชาเขียวเก๊กฮวย  มีจาํนวน 30 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 7.5  สีชมพคูู่กบัชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่มีนํ้ าตาล  มีจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ
สีชมพคูู่กบัตน้ตาํรับดอกชานอ้ยท่ีสุด  มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  
   
 
 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีชมพ ู มิริพนัช ์ 259 64.8 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีชมพ ู นํ้าผึ้งผสมมะนาว 44 11.0 
สีชมพ ู ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น 34 8.5 
สีชมพ ู ชาเขียว+เก๊กฮวย 30 7.5 
สีชมพ ู ชาเขียวผสมมดัชะสูตรไม่มี

นํ้ าตาล 
26 6.5 

สีชมพ ู ตน้ตาํรับ+ดอกชา 7 1.8 
รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.13   แสดงจาํนวนและร้อยละของสีและรสชาติบรรจุภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  

 
คาํตอบผดิ 

 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ  สีเหลืองลายคู่กบัขา้วโพด 
 
 จากตารางท่ี 4.13 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ สีเหลืองลายคู่กบัขา้ว
โพดมากท่ีสุด  มีจาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบผิด         
มีดงัน้ี สีเหลืองลายคู่กบันํ้ าผึ้งผสมมะนาว มีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 สีเหลืองลายคู่กบัตน้
ตาํรับดอกชาและมิริพนัช์ มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  สีเหลืองลายคู่กบัชาเขียวผสมมดัชะ
สูตรไม่มีนํ้ าตาล  มีจํานวน  20 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.0 สี เหลืองลายคู่กับชาเ ขียวเ ก๊กฮวย                      
มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  และสีเหลืองลายคู่กบัชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่นนอ้ยท่ีสุด           
มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเหลืองลาย ขา้วโพด 277 69.2 

สี รสชาต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ 
สีเหลืองลาย นํ้าผึ้งผสมมะนาว 34 8.5 
สีเหลืองลาย ตน้ตาํรับ+ดอกชา 28 7.0 
สีเหลืองลาย มิริพนัช ์ 28 7.0 
สีเหลืองลาย ชาเขียวผสมมดัชะสูตร

ไม่มีนํ้ าตาล 
20 5.0 

สีเหลืองลาย ชาเขียว+เก๊กฮวย 7 1.8 
สีเหลืองลาย ชาเขียวผสมจมูกขา้ว

ญ่ีปุ่น 
6 1.5 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.14  แสดงจาํนวนและร้อยละของโลโกช้าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชา
เขียวดา้นการระลึก  
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 

โลโก้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เลข 1 216 54.0 

 
คาํตอบผดิ  
 

โลโก้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ยอดชา 118 29.5 
ภูเขาไฟ 48 12.0 

ภาษาญ่ีปุ่น 11 2.8 
ภาษาองักฤษ 7 1.8 

รวม 400 100.0 
 
 คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ เลข 1  
  
 จากตารางท่ี 4.14  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ เลข 1 มากท่ีสุด           
มีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบผิด มีดงัน้ี ยอดชา         
มีจาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  ภูเขาไฟมีจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  ภาษาญ่ีปุ่น       
มีจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และภาษาองักฤษนอ้ยท่ีสุด  มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8    
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ตารางที ่4.15  แสดงจาํนวนและร้อยละของรูปทรงบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก  
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 

รูปทรง จํานวน (คน) ร้อยละ 
กระบอก 104 26.0 

 
คาํตอบผดิ  
 

รูปทรง จํานวน (คน) ร้อยละ 
เชฟผูห้ญิง 123 30.8 
ทรงกลม 80 20.0 
ทรงหยดนํ้า 65 16.2 
ทรงขวดไวน์ 28 7.0 

รวม 400 100.0 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ  ทรงกระบอก  
  
 จากตารางท่ี 4.15   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ทรงกระบอก              
มีจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบผดิ มีดงัน้ี เชฟผูห้ญิง
มากท่ีสุด  มีจาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  ทรงกลม  มีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  
ทรงหยดนํ้ า มีจาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และทรงขวดไวน์นอ้ยท่ีสุด  มีจาํนวน 28 คน        
คิดเป็นร้อยละ 7.0  
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ตารางที ่4.16  แสดงจาํนวนและร้อยละของนายแบบ นางแบบ ชาเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก  
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 

นายแบบ/นางแบบ จํานวน (คน) ร้อยละ 
โนต้ อุดมและตนั ภาสกรนที 346 86.5 
 
คาํตอบผดิ  
 

นายแบบ/นางแบบ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อิง ภาสกรนที 19 4.8 
เป้ อารักษ ์ 14 3.5 
ป๊อป อารียา 13 3.2 

นิหน่า สุฐิตาและแบงค ์พชร 8 2.0 
รวม 400 100.0 

 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ โนต้ อุดมและตนั ภาสกรนที   
  
 จากตารางท่ี 4.16  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ โนต้ อุดมและ                 
ตนั ภาสกรนทีมากท่ีสุด  มีจาํนวน 346 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.5  และผูต้อบแบบสอบถาม          
เลือกคาํตอบผดิ มีดงัน้ี อิง ภาสกรนที  มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  เป้ อารักษ ์ มีจาํนวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.2  และนิหน่า สุฐิตาและแบงค์ พชรน้อยท่ีสุด  มีจาํนวน 8 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 2.0  
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ตารางที ่4.17  แสดงจาํนวนและร้อยละสถานท่ีจาํหน่ายชาเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้        
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการระลึก  
                    

จําหน่ายอชิิตนั จํานวน (คน) ร้อยละ 
ร้านสะดวกซ้ือ 201 50.2 
ตูแ้ช่โชห่วย 96 24.0 

หา้งสรรพสินคา้ 61 15.2 
โรงภาพยนตร์ 42 10.5 

รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.17   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกสถานท่ีจาํหน่ายชาเขียว คือ ชาเขียวอิชิตนั
มีจาํหน่ายท่ี ร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด  มีจาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมา ตูแ้ช่โชห่วย 
มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  หา้งสรรพสินคา้ มีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ   
โรงภาพยนตร์นอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ตารางที ่4.18   แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว                 
ดา้นการระลึก  
 

ด้านการนึกถึงอชิิตัน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตนั  ภาสกรนที 107 26.8 

มีหลายรสชาติใหเ้ลือกด่ืม 79 19.8 
ลุน้รหสัรวยเปร้ียง 60 วนั 60 ลา้น 64 16.0 

คู่แข่งชาเขียวโออิชิ 63 15.8 
อิชิตนั ทวัร์ยกแก๊ง 55 13.8 
ชาเขียวออร์แกนิค 32 8.0 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.18  ผูต้อบแบบสอบถามการนึกถึงชาเขียวอิชิตนั คือ ตนั ภาสกรนทีมาก
ท่ีสุด มีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รองลงมา มีหลายรสชาติใหเ้ลือกด่ืม มีจาํนวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.8  ลุน้รหสัรวยเปร้ียง60 วนั 60 ลา้น  มีจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  คู่แข่ง
ชาเขียวโออิชิ  มีจาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  อิชิตนั ทวัร์ยกแก๊ง มีจาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.8  และชาเขียวออร์แกนิคนอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  
 
ตารางที ่4.19   แสดงการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recall (การระลึก) ของผูต้อบ
แบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวโดยภาพรวม 
 
การรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น 

Brand Recall 
จํานวน( คน ) ร้อยละ 

การรับรู้ระดบัมาก  ( 9 – 12 คะแนน) 210 52.50 
การรับรู้ระดบัปานกลาง( 5 –  8 คะแนน) 106 26.50 
การรับรู้ระดบันอ้ย        ( 0 – 4 คะแนน) 84 21.00 
                                                  รวม 400 100.00 

                                                 X  =  1.33                   S.D = 67.30 
 
 จากตารางท่ี 4.19  ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand 
recall (การระลึก) ประกอบด้วย  สีของบรรจุภัณฑ์ โลโก้  รูปทรง ตัวแทนโฆษณา สถานท่ี            
จดัจาํหน่าย  อยู่ในระดบัมาก จาํนวน  210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  และมีการรับรู้องคป์ระกอบ  
ตราสินคา้ในดา้น Brand recall (การระลึก) อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.50 และมีการรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ย จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50  ตามลาํดบั      
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 4.2.2   ผลการศึกษาการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้นจดจาํ   Recognition 
 
ตารางที ่4.20   แสดงจาํนวนและร้อยละของโลโกช้าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชา
เขียวดา้นการจดจาํ 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

โลโก้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

 

 
323 

 
80.8 

 
คาํตอบผดิ  
 

โลโก้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

 

 
77 

 
19.2 

รวม 400 100.0 
  
 
  
 จากตารางท่ี 4.20    ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ        
 มากท่ีสุดมีจาํนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 และผูต้อบแบบสอบถามผดิ คือ                                
มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ19.2 
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ตารางที ่4.21   แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีของบรรจุภณัฑ ์ 
 

 

 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั 245 61.2 
 
คาํตอบผดิ  
 

สีของบรรจุภณัฑ ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รสฮนัน่ี + เลมอน 86 21.5 
ชาเขียว+ เก๊กฮวย 69 17.2 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.21   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ตน้ตาํหรับ            
ดอกชาสกดั มากท่ีสุดมีจาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิด      
มีดงัน้ี รสฮนัน่ีเลมอน มีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และรสชาเขียวเก๊กฮวยน้อยท่ีสุด           
มีจาํนวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.2     
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ตารางที ่4.22   แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีบรรจุภณัฑ ์
 

 
 

คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวเก๊กฮวย 297 74.2 
 
คาํตอบผดิ  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รสฮนัน่ีเลมอน 103 25.8 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.22   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ชาเขียวเก๊กฮวยมาก
ท่ีสุดมีจาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิดคือ รสฮนัน่ีเลมอน
นอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  
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ตารางที ่4.23   แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีบรรจุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รสฮนัน่ีเลมอน 320 80.0 
 
คาํตอบผดิ  

 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวเก๊กฮวย 76 19.0 
ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์ 2 0.5 
ตน้ตาํหรับดอกชาสกดั          1 0.2 
ชาเขียวซากรุะ  1 0.2 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.23  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ รสฮนัน่ีเลมอน       
มากท่ีสุดมีจาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิดมีดังน้ี             
รสชาเขียวเก๊กฮวยมีจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  รสชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์มีจาํนวน 2 คน      
คิดเป็นร้อยละ 0.5    และ รสตน้ตาํหรับดอกชาสกดักบัรสชาเขียวซากุระ มีจาํนวน 1 คน คิดเป็น   
ร้อยละ  0.2   
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ตารางที ่4.24   แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีบรรจุภณัฑ ์
 

 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวมิริพนัช ์ 357 89.2 
 
คาํตอบผดิ  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวซากรุะ  43 10.8 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.24   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ รสชาเขียวมิริพนัช์
มากท่ีสุดมีจาํนวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผดิ คือ รสชาเขียว
ซากรุะนอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8   
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ตารางที ่4.25  แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีบรรจุภณัฑ ์
 

 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวขา้วญ่ีปุ่น 185 46.2 
 
คาํตอบผดิ  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์ 110 27.5 
รสฮนัน่ี + เลมอน 63 15.8 
ชาเขียว+ เก๊กฮวย 42 10.5 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.25  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ รสชาเขียวขา้วญ่ีปุ่น   
มากท่ีสุด  มีจาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิดดงัน้ี ชาเขียว
ขา้วบาร์เล่ย ์ มีจาํนวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.5  รสฮนัน่ีเลมอน มีจาํนวน 63 คน คิดเป็น        
ร้อยละ15.8  และรสชาเขียวเก๊กฮวย นอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
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ตารางที ่4.26  แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้  
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีบรรจุภณัฑ ์

 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
มดัชะสูตรไม่มีนํ้ าตาล 357 89.2 
 
คาํตอบผดิ  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาเขียวซากรุะ 19 4.8 
ตน้ตาํหรับดอกชาสกดั          11 2.8 
ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์ 7 1.8 
ชาเขียว+ เก๊กฮวย 6 1.5 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.26   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ รสมดัชะสูตรไม่มี       
นํ้าตาลมากท่ีสุด  มีจาํนวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิดดงัน้ี   
ชาเขียวซากรุะ มีจาํนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.8  ตน้ตาํหรับดอกชาสกดั มีจาํนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 ชาเขียวขา้วบาร์เล่ยมี์จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  และรสชาเขียวเก๊กฮวยนอ้ยท่ีสุด 
มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
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ตารางที ่4.27   แสดงจาํนวนและร้อยละสีบรรจุภณัฑช์าเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
สีบรรจุภณัฑ ์
 

 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รสขา้วโพด 346 86.5 
 
คาํตอบผดิ  
 

สีของบรรจุภณัฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
รสฮนัน่ีเลมอน 44 11.0 
ชาเขียวเก๊กฮวย 8 2.0 
ชาเขียวซากรุะ 2 0.5 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.27  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ รสขา้วโพดมากท่ีสุด                      
มีจาํนวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิดดงัน้ี  รสฮนัน่ีเลมอน       
มีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ชาเขียวเก๊กฮวย  มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0                            
และรสชาเขียวซากรุะ นอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5   
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ตารางที ่4.28   แสดงจาํนวนและร้อยละของบรรจุภณัฑแ์บบกล่องชาเขียวผูต้อบแบบสอบถาม    
การรับรู้ตราสินคา้ ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. 250 cc  246 61.5 
 
คาํตอบผดิ 
 

บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง จํานวน (คน) ร้อยละ 
2. 350  cc  154 38.5 
รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.28   ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ปริมาณบรรจุภณัฑ์
ขนาด 250 cc มากท่ีสุดมีจาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิด 
คือ  ปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด 350 cc  นอ้ยท่ีสุด  มีจาํนวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  
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ตารางที ่4.29   แสดงจาํนวนและร้อยละของบรรจุภณัฑแ์บบขวดชาเขียวผูต้อบแบบสอบถาม       
การรับรู้ตราสินคา้ ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

บรรจุภัณฑ์แบบขวด จํานวน (คน) ร้อยละ 
420 cc 202 50.5 

 
คาํตอบผดิ 
 

บรรจุภัณฑ์แบบขวด จํานวน (คน) ร้อยละ 
500 cc 73 18.2 
350 cc 57 14.2 
650 cc 36 9.0 
600 cc 32 8.0 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.29  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ ปริมาณบรรจุภณัฑ ์ 
ขนาด 420 cc มากท่ีสุดมีจาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผิด  
ดงัน้ี ปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด 500 cc มีจาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ปริมาณบรรจุภณัฑ์
ขนาด 350 cc  มีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ปริมาณบรรจุภณัฑ์ขนาด 650 cc                       
มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  และปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด 600 cc นอ้ยท่ีสุด มีจาํนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0   
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ตารางที ่4.30  แสดงจาํนวนและร้อยละของนายแบบ นางแบบ ชาเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้
ตราสินคา้ ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
 
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

ตัวแทนโฆษณา จํานวน (คน) ร้อยละ 
โนต้ อุดมและตนั ภาสกรนที 374 93.5 
 
คาํตอบผดิ 
 

ตัวแทนโฆษณา จํานวน (คน) ร้อยละ 
 เป้ อารักษ ์ 20 5.0 
นิหน่า สุฐิตาและแบงค ์พชร     6 1.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.30  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง คือ โน้ต อุดม และ          
ตนั ภาสกรนที มากท่ีสุด  มีจาํนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 และผูต้อบแบบสอบถามเลือกคาํผดิ  
ดงัน้ี   เป้  อารักษ ์มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และนิหน่า สุฐิตาและแบงค ์พชร นอ้ยท่ีสุด     
มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5    
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ตารางที ่4.31   แสดงจาํนวนและร้อยละสถานท่ีจาํหน่ายชาเขียวผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้      
ตราสินคา้ชาเขียวดา้นการจดจาํ 
                    

จําหน่ายอชิิตนั จํานวน (คน) ร้อยละ 
ร้านสะดวกซ้ือ  301 75.2 
หา้งสรรพสินคา้ 278 69.5 
ตูแ้ช่โชห่วย 231 57.8 
ท่ีอ่ืนๆ 199 49.8 
โรงภาพยนตร์ 127 31.8 
รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี  4.31  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกสถานท่ีจาํหน่ายชาเขียว คือ ชาเขียวอิชิตนั   
มีจําหน่ายท่ีร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด มีจํานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมา 
ห้างสรรพสินคา้ มีจาํนวน 278 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.5 ตูแ้ช่โชห่วย มีจาํนวน 231 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 57.8 ท่ีอ่ืนๆ มีจาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8  และโรงภาพยนต์น้อยท่ีสุด                      
มีจาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8   

 
ตารางที่  4.32   แสดงการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recognition  (การจดจาํ)     
ของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวโดยภาพรวม 

 
การรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น 

Brand Recognition 
จํานวน( คน ) ร้อยละ 

การรับรู้ระดบัมาก  ( 9 – 12 คะแนน) 273 68 
การรับรู้ระดบัปานกลาง( 5 –  8 คะแนน) 125 31 
การรับรู้ระดบันอ้ย        ( 0 – 4 คะแนน) 2 1 
                                                  รวม 400 100.00 
                                                                             X  = 1.33                  S.D  =  135.69 
 
 จากตารางท่ี  4.32   ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้องค์ประกอบตราสินคา้ใน                 
ด้าน Brand Recognition (การจดจาํ) ประกอบด้วย ระบุสีของบรรจุภัณฑ์ โลโก้  รูปทรง         
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ตวัแทนโฆษณา สถานท่ีจดัจาํหน่าย  อยู่ในระดบัมาก จาํนวน  273 คน คิดเป็นร้อยละ 68  และ        
มีการรับรู้องค์ประกอบตราสินคา้ในด้าน Brand recall (การระลึก) อยู่ในระดับปานกลาง        
จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และมีการรับรู้อยู่ในระดบัน้อย จาํนวน 2 คน คิดเป็น                    
ร้อยละ 1  ตามลาํดบั  
     

4.3.3  ผลการวิเคราะห์ความช่ืนชอบในตราสินคา้อิชิตนั 

ตารางที ่4.33   แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความช่ืนชอบตราสินคา้          
ชาเขียวอิชิตนัโดยรายองคป์ระกอบ 
 

องค์ประกอบของตรา X  S.D ระดับความช่ืนชอบ 
1. ช่ือ   4.26 0.832 ชอบมาก 
2. สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.25 0.780 ชอบมาก 
3. โลโก ้ 3.98 0.834 ชอบ 
4. บรรจุภณัฑแ์ละรูปร่าง 3.81 0.914 ชอบ 
5. ภาพลกัษณ์ 4.60 0.592 ชอบมาก 
6. Presenter  4.32 0.713 ชอบมาก 
7. สถานท่ีในการจดัจาํหน่าย 4.16 0.811 ชอบ 
รวม 4.19 0.782 ชอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ การรับรู้ตราสินคา้มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของความช่ืนชอบ
ตราสินค้าชาเขียวอิชิตันในระดับมากท่ีสุด  4 องค์ประกอบ  โดยเรียงจากมากไปหาน้อย              
ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์อิชิตนัระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  presenter อิชิตนัระดบัมากท่ีสุด       
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ช่ือ อิชิตนัระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 สีของบรรจุภณัฑอิ์ชิตนัระดบั
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมา สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายอิชิตนัระดบัชอบมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.16   โลโกข้องอิชิตนัระดบัชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 บรรจุภณัฑแ์ละรูปร่างของอิชิตนั
ระดบัชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามลาํดบั องคป์ระกอบตราสินคา้ค่าเฉล่ียรวม 4.19 สรุปไดว้่า   
การรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอยูใ่นระดบัชอบ  
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4.4 ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน  
 4.4.1 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน  และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าและ
องคป์ระกอบของตราสินคา้แตกต่างกนั  
       ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1  ปรากฎดงัตารางท่ี 34 – ตารางท่ี 38  
 
ตารางที ่4.34    แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recall       
(การระลึก)  และดา้น Brand Recognition  (การจดจาํ)  ของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ 
ชาเขียว จาํแนกตามเพศ 

 
เพศ N X  S.D. t Sig. 

Brand Recall  ชาย 204 2.34 .78 
.72 .47 

                       หญิง 196 2.29 .81 

Brand Recognition  ชาย     204 2.69 .46 
.58 .56 

                             หญิง 196 2.66 .49 

         

หมายเหตุ.   *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ 

แตกต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัในดา้น Brand Recall (การระลึก) และ
ดา้น Brand Recognition  (การจดจาํ) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ตารางที่  4.35 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้องค์ประกอบตราสินคา้ในด้าน Brand Recall          
(การระลึก)และดา้น Brand Recognition  (การจดจาํ)  ของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้   
ชาเขียว จาํแนกตามอาย ุ

 
การรับรู้ตราสินคา้ ช่วงอาย ุ X  S.D. F Sig. 

Brand Recall 15-24  ปี 7.97 3.09 

.258 .856 
 25 – 34 ปี 8.18 2.95 

 35 -44 ปี 7.84 3.07 

 45 ปีข้ึนไป 8.14 2.80 

Brand Recognition   15-24  ปี 9.35 1.38 

1.05 .367 
 25 – 34 ปี 9.04 1.59 

 35 -44 ปี 9.15 1.36 

 45 ปีข้ึนไป 9.04 1.54 

         

หมายเหตุ.   *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
   จากตารางท่ี  4.35  พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี            

อายแุตกต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัในดา้น Brand Recall (การระลึก)

และดา้น Brand Recognition  (การจดจาํ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่ 4.36    แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recall (การระลึก)และดา้น Brand Recognition  (การจดจาํ)  
ของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ ชาเขียว จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 
การรับรู้ตราสินคา้ ระดบัการศึกษาสูงสุด X  S.D. F Sig. 

Brand Recall ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย    8.45 3.05 

1.24 .292 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 8.24 2.84 

 
อนุปริญญา/ปวส./ กาํลงัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี   
8.15 3.03 

 ปริญญาตรี 7.66 2.91 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 7.76 3.16 
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ตารางที ่4.36  (ต่อ )   
 

การรับรู้ตราสินคา้ ระดบัการศึกษาสูงสุด X  S.D. F Sig. 

Brand Recognition   ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย    9.25 1.58 

2.03 .089 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9.31 1.37 

 
อนุปริญญา/ปวส./ กาํลงัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี   
8.77 1.63 

 ปริญญาตรี 9.27 1.35 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 8.80 1.32 

     
    หมายเหตุ.   *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
    จากตารางที่ 4.36  พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้         
ชาเขียวอิชิตนัในดา้น Brand Recall (การระลึก)และ ดา้น Brand Recognition (การจดจาํ) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
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           ตารางที ่ 4.37    แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recall  (การระลึก) ดา้น Brand Recognition (การจดจาํ)  ของผูต้อบ  
แบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว จาํแนกตามอาชีพปัจจุบนั   

 
การรับรู้ตราสินคา้ อาชีพ X  S.D. F Sig. 

Brand Recall นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา   8.00 3.09 

.962 .428 

 พนกังานบริษทัเอกชน 8.25 2.94 

 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
7.34 2.67 

 รับจา้งทัว่ไป   8.52 3.05 

 คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 8.12 3.04 

 

 

 

DPU



62 

   ตารางที ่4.37  (ต่อ)  
 

การรับรู้ตราสินคา้ อาชีพ X  S.D. F Sig. 

Brand Recognition   นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา   9.42 1.38 

2.31 .057 

 พนกังานบริษทัเอกชน 9.01 1.57 

 
ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
9.32 1.50 

 รับจา้งทัว่ไป   9.04 1.62 

 คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 8.87 1.42 

 

          หมายเหตุ.  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

       จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนั

ในด้าน Brand Recall (การระลึก) และ ด้าน Brand Recognition (การจดจาํ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่4.38    แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recall (การระลึก) ดา้น Brand Recognition (การจดจาํ) ของผูต้อบ   
แบบสอบถามการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว จาํแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 
การรับรู้ตราสินคา้ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  X  S.D. F Sig. 

Brand Recall ไม่เกิน 10,000 บาท   8.26 2.84 

1.50 .188 

 10,001-15,000 บาท 8.89 2.85 

 15,001-25,000 บาท 7.79 2.96 

 25,001-35,000 บาท    7.58 3.20 

 35,001-45,000 บาท 7.88 2.98 

 มากกวา่ 45,000   7.96 3.09 
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        ตารางที ่4.38   (ต่อ)   
 

การรับรู้ตราสินคา้ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  X  S.D. F Sig. 

Brand Recognition   ไม่เกิน 10,000 บาท   8.65 1.50 

10.29 .000 
 10,001-15,000 บาท 9.37 1.54 

 15,001-25,000 บาท 8.86 1.42 

 25,001-35,000 บาท    9.83 1.20 

 35,001-45,000 บาท 9.71 1.40   

 มากกวา่ 45,000   8.45 1.20   

   

หมายเหตุ.   *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 4.38  พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้        
ชาเขียว  อิชิตนัในดา้น Brand Recall (การระลึก) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ดา้น Brand Recognition(การจดจาํ)ผูบ้ริโภค      
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ชาเขียว อิชิตนั แตกต่างกนัอยา่ง                               
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ที่ระดบั .05  
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 4.4.2  สมมติฐานท่ี 2  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ อายุ ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการช่ืนชอบตราสินคา้แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  2  ปรากฏดงัตารางท่ี 39 – ตารางท่ี  43 

 

ตารางที ่4.39   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
มีความช่ืนชอบตราสินคา้โดยจาํแนกตามเพศ 
 
องค์ประกอบของตรา ชาย หญงิ t Sig แปลค่า 

X  S.D X  S.D 
ช่ือ    4.23 0.91 4.28 0.74 0.664 0.507 ไม่แตกต่าง 
สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.31 0.78 4.18 0.76 1.670 0.096 ไม่แตกต่าง 
โลโก ้ 4.04 0.82 3.92 0.84 1.447 0.149 ไม่แตกต่าง 
บรรจุภณัฑแ์ละรูปร่าง 3.82 0.91 3.79 0.91 0.302 0.763 ไม่แตกต่าง 

ภาพลกัษณ์ 4.59 0.60 4.60 0.57 0.067 0.946 ไม่แตกต่าง 
presenter  4.37 0.67 4.26 0.75 1.647 0.100 ไม่แตกต่าง 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย        4.15 0.80 4.17 0.82 0.265 0.791 ไม่แตกต่าง 

 

 จากตารางท่ี 4.39  พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศต่างกนั   
มีความช่ืนชอบตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ตารางที ่4.40   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความชื่นชอบตราสินคา้โดยจาํแนกอาย ุ  
 

องค์ประกอบของ
ตรา 

15 - 24  ปี 25 – 34 ปี 35 -44 ปี 45 ปีขึน้ไป F Sig 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
ชื่อ    4.55 0.64 4.14 0.91 4.06 0.77 4.19 0.88 7.741 .000* 
สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.47 0.62 4.17 0.83 4.05 0.78 4.26 0.82 5.405 .001* 
โลโก ้ 4.10 0.79 3.89 0.80 4.03 0.87 3.90 0.91 1.640 .180 
บรรจุภณัฑแ์ละ
รูปร่าง 

3.95 0.88 3.72 0.94 3.85 0.87 3.67 0.91 1.995 .114 

 ภาพลกัษณ์ 4.60 0.61 4.55 0.61 4.62 0.56 4.64 0.54 .406 .749 
 presenter  4.24 0.77 4.31 0.75 4.33 0.61 4.45 0.59 1.115 .343 
สถานที่จดัจาํหน่าย    4.13 0.81 4.11 0.84 4.24 0.72 4.22 0.81 .609 .609 
 

 หมายเหตุ.  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตารางที่  4.40  พบว่า  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุต่างกนั มีความชื่นชอบตราสินคา้แตกต่างกนัอย่าง                                 
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตารางที ่4.41    แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความชื่นชอบตราสินคา้โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 
องค์ประกอบของตรา ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส./ 
กาํลงัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี F Sig 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
ชื่อ 4.39 0.80 4.51 0.62 4.12 0.80 4.16 0.88 4.08 0.90 2.997 .019* 
สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.38 0.73 4.44 0.58 4.16 0.86 4.15 0.78 4.08 0.90 2.617 .035* 
โลโก ้ 4.18 0.69 4.08 0.87 3.64 0.88 3.97 0.82 3.88 1.01 4.973 .001* 
บรรจุภณัฑแ์ละรูปร่าง 3.92 0.87 3.91 0.87 3.56 0.95 3.80 0.90 3.84 1.06 1.882 .113 
ภาพลกัษณ์ 4.53 0.63 4.60 0.49 4.67 0.52 4.61 0.60 4.60 0.64 0.721 .578 
presenter  4.28 0.68 4.33 0.87 4.30 0.74 4.36 0.65 4.24 0.77 0.265 .900 
สถานที่จดัจาํหน่าย         4.13 0.86 4.42 0.75 4.28 0.76 4.05 0.79 4.12 0.83 2.253 .063 
 
หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
 จากตารางที่ 4.41   พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความชื่นชอบตราสินคา้แตกต่างกนั                      
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
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ตารางที ่4.42   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความชื่นชอบตราสินคา้โดยจาํแนก 
ตามระดบัอาชีพปัจจุบนั  
 
องค์ประกอบของตรา นักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 
รับจ้างทัว่ไป 

 
ค้าขาย/ ธุรกจิส่วนตัว F Sig 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1.ชื่อ 4.46 0.79 4.22 0.75 4.10 0.79 4.09 0.83 4.14 0.94 3.043 .017* 
2.สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.37 0.73 4.23 0.71 4.22 0.82 4.09 0.89 4.15 0.85 1.371 .243 
3.โลโก ้ 4.17 0.71 3.96 0.88 3.97 0.87 3.66 1.06 3.82 0.79 3.328 .011* 
4.บรรจุภณัฑแ์ละรูปร่าง 4.03 0.80 3.84 0.90 3.87 0.94 3.47 1.03 3.49 0.92 5.631 .000* 
5. ภาพลกัษณ์ 4.59 0.63 4.62 0.53 4.65 0.59 4.52 0.60 4.56 0.60 0.351 .843 
6. presenter  4.29 0.71 4.36 0.62 4.44 0.70 4.28 0.64 4.24 0.82 0.830 .507 
7.สถานที่จดัจาํหน่าย       4.07 0.87 4.17 0.79 4.26 0.67 3.90 0.76 4.26 0.81 1.428 .224 
 
หมายเหตุ.  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
  
 จากตารางที่ 4.42   พบวา่  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดบัอาชีพต่างกนัมีความชื่นชอบตราสินคา้แตกต่าง 
 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตารางที ่4.43   แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความชื่นชอบตราสินคา้โดยจาํแนกตาม 
ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน    
 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
  
 จากตารางที่ 4.43   พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความชื่นชอบตราสินคา้ไม่แตกต่าง              
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

องค์ประกอบของตรา ไม่เกนิ 10,000 
บาท 

10,001-
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

25,001-35,000 
บาท 

35,001-45,000 บาท มากกว่า 45,000 
บาท 

F Sig 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1.ชื่อ 4.31 0.75 4.21 0.94 4.28 0.83 4.31 0.77 4.11 0.93 4.21 0.78 .553 .736 
2.สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.26 0.81 4.14 0.84 4.33 0.76 4.31 0.74 4.20 0.73 4.12 0.78 .743 .591 
3.โลโก ้ 3.94 0.81 3.98 0.86 4.07 0.89 3.95 0.77 4.03 0.80 3.84 0.90 .448 .815 
4.บรรจุภณัฑ ์                
และรูปร่าง 

3.78 0.89 3.83 0.97 3.78 0.96 3.79 0.89 4.03 0.80 3.54 0.93 1.31 .257 

5. ภาพลกัษณ์ 4.58 0.59 4.41 0.68 4.65 0.52 4.69 0.54 4.59 0.64 4.63 0.54 1.727 .127 
6. presenter  4.36 0.68 4.21 0.75 4.38 0.67 4.35 0.70 4.32 0.70 4.12 0.78 1.01 .411 
7.สถานที่จดัจาํหน่าย      4.13 0.74 4.08 0.90 4.16 0.82 4.30 0.75 4.20 0.78 3.96 0.95 .944 .452 
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บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู ้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าอิชิตันชาเขียว               
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ตราสินคา้จาํแนกตามคุณลกัษณะ      
ทางประชากรศาสตร์ซ่ึงผูว้ิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม    
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาและสามารถนาํเสนอในบทท่ี 5 ตามลาํดบั ดงัน้ี    
 5.1 สรุปผลการวิจยั 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
2. ขอ้มูลการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการระลึก 
3. ขอ้มูลการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการจดจาํ 
4. ขอ้มูลการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นความช่ืนชอบ 
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 5.2 การอภิปรายผลการวิจยั       
 5.3 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั  

5.4 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายจาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
25-34 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  รองลงมาอายรุะหว่าง 15-24 ปี จาํนวน 117 คน        
คิดเป็นร้อยละ 29.2  มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 ประกอบอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษามากท่ีสุด จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
รองลงมาพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
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10,000 บาท จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 แต่ระดบัรายได ้ 15,001-25,000 บาท และ 25,001-
35,000 บาท มีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 20.8 และ 18.2 ตามลาํดบั   

2. ขอ้มูลการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการระลึก Brand recall 
จากการศึกษาการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการระลึก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกคาํตอบท่ีถูกจากการจบัคู่สีของบรรจุภณัฑแ์ละรสชาติ มีดงัน้ี 
1) สีขาวลายดอกไม้คู่กับชาเขียวเก๊กฮวย ผูต้อบแบบสอบถามถูกจาํนวน 236 คน       

คิดเป็นร้อยละ 59.0  และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 
2) สีเขียวอ่อนคู่กับชาเขียวผสมมัทฉะสูตรไม่มีนํ้ าตาล ผู ้ตอบแบบสอบถามถูก      

จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
3) สีสม้คู่กบัชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น ผูต้อบแบบสอบถามถูกจาํนวน 276 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.0และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 
4) สีเขียวคู่กบัตน้ตาํรับดอกชา ผูต้อบแบบสอบถามถูกจาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.0 และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
5) สีเหลืองเขม้คู่กบันํ้ าผึ้งผสมมะนาว ผูต้อบแบบสอบถามถูกจาํนวน 210 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.5 และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 
6) สีชมพูคู่กบัมิริพนัช์ ผูต้อบแบบสอบถามถูกจาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8   

และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
7) สีเหลืองลายคู่กบัขา้วโพด ผูต้อบแบบสอบถามถูกจาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.28 และผูต้อบแบบสอบถามผดิจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
สรุป ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 7 รสชาติถูกมีจาํนวนร้อยละ 63 และผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้ง 7 รสชาติผดิ มีจาํนวนร้อยละ 37 
3. ขอ้มูลการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการจดจาํ Brand Recognition 

จากการศึกษาการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการจดจาํ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกคาํตอบถูกจากการตอบแบบสอบถาม มีดงัตารางท่ี 5.1.3  
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ตารางที ่5.1  การรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการจดจาํ 
 

โลโก้ จํานวน (คน) จํานวนร้อยละ 

 
 

323 80.8 

 

245 61.2 

 

297 74.2 

 

320 80.0 

 

357 89.2 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 

โลโก้ จํานวน (คน) จํานวนร้อยละ 

 

185 46.2 

 

357 89.2 

 

346 86.5 

 
ขนาดของบรรจุภัณฑ์แบบกล่องเล็กชาเขียวอิชิตันมีผู ้ตอบแบบสอบถามตอบ

แบบสอบถามถูก คือขนาด 250 cc จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และมีผูต้อบแบบสอบถาม
ผิดในดา้นการจดจาํขนาดของบรรจุภณัฑ ์คือ ปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด 350  cc จาํนวน 154 คน    
คิดเป็นร้อยละ 38.5 

ขนาดของบรรจุภณัฑแ์บบขวดชาเขียวอิชิตนัมีผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม
ถูก คือขนาด  420 cc  จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 และมีผูต้อบแบบสอบถามผดิในดา้นการ
จดจาํขนาดของบรรจุภณัฑคื์อ  ปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด 500 cc  จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2  
ปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด  350 cc  จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ปริมาณบรรจุภณัฑ ์        
ขนาด  650 cc   จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0   ปริมาณบรรจุภณัฑข์นาด 600 cc  จาํนวน 32 คน        
คิดเป็นร้อยละ 8.0 

นายแบบและนางแบบชาเขียวมีผูต้อบแบบสอบถามถูก ในช่วงเวลาปัจจุบัน คือ        
โนต้ อุดมและตนั ภาสกรนที  จาํนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 และมีผูต้อบแบบสอบถามผดิใน    
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ดา้นการจดจาํนายแบบและนางแบบ ดงัน้ี เป้ อารักษ ์  จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.0  นิหน่า    
สุฐิตา และแบงคพ์ชร  จาํนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

4. ขอ้มูลการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นความช่ืนชอบ 
การรับรู้ตราสินคา้มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของความช่ืนชอบตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนั

ในระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์อิชิตนัระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  presenter อิชิตนั
ระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  ช่ือ อิชิตนัระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26  สีของบรรจุ
ภณัฑอิ์ชิตนัระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  รองลงมา  สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายอิชิตนัระดบั
ชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16  โลโกข้องอิชิตนัระดบัชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 บรรจุภณัฑแ์ละรูปร่าง
ของอิชิตนัระดบัชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามลาํดบั 

การรับรู้องค์ประกอบตราสินคา้ด้านความช่ืนชอบมีค่าเฉล่ียรวม 4.19 จึงสรุปได้ว่า      
การรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอยูใ่นระดบัชอบ (จากคะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.20) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand recall (การระลึก) 
ประกอบด้วย  ระบุสีของบรรจุภัณฑ์ โลโก้  รูปทรง  ตัวแทนโฆษณา  สถานท่ีจัดจําหน่าย                 
อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน  210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  และมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ใน
ดา้น Brand recall (การระลึก) อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และ      
มีการรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ย จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50  ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand Recognition      
(การจดจาํ) ประกอบดว้ย ระบุสีของบรรจุภณัฑ ์โลโก ้ รูปทรง ตวัแทนโฆษณา สถานท่ีจดัจาํหน่าย  
อยู่ในระดบัมาก จาํนวน  273 คน คิดเป็นร้อยละ 68  และมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้           
ในดา้น Brand Recognition (การจดจาํ) อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
และมีการรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1  ตามลาํดบั 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี  4.4.1  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ อาย ุระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน  และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีการรับรู้ตราสินค้าและ
องคป์ระกอบของตราสินคา้แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบพบว่าการรับรู้องคป์ระกอบของผลิตภณัฑด์า้นการจดจาํและการระลึก 
จาํแนกลกัษณะประชากร ไดแ้ก่  เพศ อายุ  การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบนั พบว่า  ไม่แตกต่างกนั   
ในการรับรู้องคป์ระกอบของตราอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และพบว่ารายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ตราสินค้าและองค์ประกอบของตราสินค้าแตกต่างกัน        
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 4.4.2  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศ อาย ุ     
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบนั และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการช่ืนชอบตราสินคา้
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบพบว่าการรับรู้ตราสินคา้จาํแนกตามลักษณะประชากรได้แก่  เพศ      
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่  ไม่แตกต่างกนัในการรับรู้ตราสินคา้และองคป์ระกอบของตราอยา่ง
มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่า อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั  ท่ีแตกต่าง
กนัมีการรับรู้ความช่ืนชอบตราสินคา้แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบนั ต่างกนัมีการ
รับรู้ตราสินคา้และองคป์ระกอบของตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
มีการรับรู้ตราสินคา้และองคป์ระกอบของตราสินคา้แตกต่างกนั   ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั มีการช่ืนชอบตราไม่แตกต่างกนัและ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั ท่ีแตกต่าง
กนัมีการช่ืนชอบตราสินคา้แตกต่างกนั 
 
5.2 การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลผูว้ิจยัเสนอผลการวิจยัเป็นประเดน็ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้อิชิตนัดา้นการระลึก และ
การจดจาํรวมถึงความช่ืนชอบตราสินคา้อิชิตนัไม่แตกต่างกนั  เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมี
ความใส่ใจในสุขภาพค่อนขา้งคลา้ยกนัอีกทั้งมีปัจจยัท่ีผลกัดนักระแสการบริโภคชาเขียวท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนในแต่ละปีจึงทาํให้เกิดความนิยมตามสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พิชิต  สังฆรังษี 
(2549) ท่ีพบว่า สภาพสังคมปัจจุบนัเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต  ค่านิยม  และมี
ความตอ้งการท่ีไม่แตกต่างกนั อีกทั้งเคร่ืองด่ืมชาเขียวเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถบริโภคไดทุ้กเพศ   จึง
ทาํใหเ้หตุผลของการเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวจึงไม่แตกต่างกนั 

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้อิชิตนัดา้นการระลึกและ
การจดจาํไม่แตกต่างกนัแต่ความช่ืนชอบตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวแตกต่างกนั  เน่ืองจากอายสุามารถ
บอกถึง ความคิด  ความสนใจและความชอบในแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้อกับ    
แนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2543)  ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความ
ต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน และสอดคล้องกับทศธร รัศมีวงศ์ (2547) ท่ีพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ การเลือก   ตรายี่ห้อ
ผลิตภณัฑ ์การเลือกรสชาติ การเลือกรูปแบบ และบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 
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3. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้อิชิตนัดา้นการ
ระลึกและการจดจาํไม่แตกต่างกนั แต่ความช่ืนชอบตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวแตกต่างกนั เน่ืองจาก
ระดบัการศึกษาไม่ไดแ้บ่งแยกการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑ ์แต่ความช่ืนชอบตราสินคา้สามารถบอกได้
ถึงรสชาติของผูบ้ริโภคท่ีเคยด่ืมบ่อยคร้ัง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั มาลินี  มาลีคลา้ย (2554) ท่ีพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้าด้านของบริษัท        
ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และการรับรู้ภาพลกัษณ์การเปล่ียนแปลงก่อน
และหลงันํ้าท่วม แตกต่างกนั 

4. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้อิชิตนัดา้นการระลึกและ
การจดจาํไม่แตกต่างกัน มาจากการท่ีปัจจุบนัชาเขียวเป็นท่ีนิยมเพราะทุกกลุ่มอาชีพหันมาดูแล
สุขภาพตนเองและ ชาเขียวมีหลากหลายตราสินคา้ในแต่ละกลุ่มอาชีพเม่ือมีการด่ืมสินคา้ชาเขียว จะ
มีการเปรียบเทียบแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัและกนั รวมถึงแนะนาํ บอกต่อถึงตราสินคา้ท่ีตนบริโภค จึง
เป็นผลทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกั จดจาํและระลึกไดไ้ม่แตกต่างกนั อีกทั้งเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมไดท้ั้งครอบครัวท่ี
รวมอยูห่ลายอาชีพ  แต่ความช่ืนชอบตราสินคา้อิชิตนัชาเขียวแตกต่างกนั เน่ืองจากในแต่ละอาชีพมี
ลกัษณะงานท่ีทาํ การใหค้วามสาํคญักบัการด่ืมนํ้าหรือเคร่ืองด่ืม แตกต่างกนัไปตามเวลาการพกัผอ่น 
หรือความตอ้งการความสดช่ืนท่ีมี รวมถึงโอกาสในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมดว้ยตนเองก็เป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีทาํให้เกิดการด่ืมรสชาติท่ีตนเองชอบจึงทาํให้เกิดความช่ืนชอบในตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัท่ี
แตกต่างกนั 

5. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้อิชิตนัดา้นการระลึกและ
การจดจาํรวมถึงความช่ืนชอบตราสินคา้อิชิตนัไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากราคาของเคร่ืองด่ืมมีราคา
เท่ากนัในทุกรสชาติ ซ่ึงทุกกลุ่มรายไดส้ามารถเลือกซ้ือด่ืมไดอ้ยา่งทัว่ถึงในทุกรสชาติอีกทั้งปัจจุบนั
สินคา้ชาเขียวอิชิตนัมีการแบ่งบรรจุเป็นหลายรูปแบบไดแ้ก่ ชนิดขวดเลก็ ใหญ่และชนิดกล่อง และ
ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั้นผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย มีการดาํเนินการผ่านส่ือไปทุกกลุ่ม
รายไดใ้ห้ไดรู้้จกัและจดจาํชาเขียวสินคา้อิชิตนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยะฉัตร เด่ียววณิชย ์(2550)  ท่ี
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการตดัสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกนั 

6. เก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ดา้นการระลึกและการจดจาํ 
ดา้นการระลึกผูต้อบแบบสอบถามตอบคาํถามถูกคิดเป็น 63%  และตอบคาํถามผดิ 37% 
ดา้นการจดจาํผูต้อบแบบสอบถามตอบคาํถามถูกคิดเป็น 75%  และตอบคาํถามผดิ 25% 
จากผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถนึกถึงองคป์ระกอบตราสินคา้ของอิชิตนั

โดยไม่เห็นภาพหรือส่ิงกระตุน้ไดเ้น่ืองจากผูบ้ริโภคมีความสับสนในตวัผลิตภณัฑ์ชาเขียวท่ีมีการ
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แข่งขนัค่อนขา้งสูงซ่ึงมีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจในตัว
ผลิตภณัฑอี์กทั้งตราสินคา้ยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงใจของผูบ้ริโภคโดยตรง แต่ถา้มีส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เขา้มาช่วย
จะทาํให้ผูบ้ริโภคนึกถึงไดใ้นทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลินี  มาลีคลา้ย (2554) ท่ีศึกษา
เร่ือง การรับรู้การส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ตราสินคา้อิชิตันในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ระดับปานกลางกับด้านการโฆษณา           
ดา้นประชาสมัพนัธ์ ดา้นส่งเสริมการขายและดา้นการตลาดและสอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของอรนุช  
วงศ์ทัศนีโย (2547) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค              
ใน    อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลนอ้ย ผูบ้ริโภคพบปัญหาในการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม คือ ลกัษณะ
บรรจุภณัฑค์ลา้ยกนัเกิดความสับสนในการซ้ือ ไม่มีป้ายราคาท่ีชดัเจน สีไม่น่ารับประทาน ช่ือบาง
ยีห่้อจาํยาก และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Solomon (2002)  ท่ีกล่าวไวว้่า การระลึกถึงตราสินคา้                      
จะมีความสาํคญัมากกวา่ในสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจซ้ือนอกร้านคา้เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงดึงขอ้มูลสินคา้จากความทรงจาํข้ึนมาในขณะท่ีการ
จดจาํตราสินค้านั้ นมีบทบาทสําคัญในสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคทาํการตัดสินใจซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภค                  
จะถูกรายลอ้มไปดว้ยขอ้มูลต่างๆของสินคา้ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล ณ จุดขาย ป้ายโฆษณาสินคา้หรือ
บรรจุภัณฑ์และส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมักจะนึกถึงตราสินค้าท่ีเขาส่ือได้ง่ายเม่ือเห็นบรรจุภัณฑ ์       
ของตรา สินค้านั้ นแ ต่การจดจําและการระ ลึก ถึงตรา สินค้า ข้ึนอยู่ กับความแข็งแก ร่ง                       
ของความเช่ือมโยงเก่ียวกับตราสินค้าในความทรงจําของผู ้บริโภคการระลึกถึงตราสินค้า                   
จะมีความแขง็แกร่งของความเช่ือมโยงท่ีมากกวา่การจดจาํตราสินคา้ 

7. จากผลการวิจยัดา้นการระลึกผูบ้ริโภคไม่สามารถระลึกถึงรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
สินคา้ชาเขียวอิชิตนัไดเ้น่ืองจากไม่เขา้ใจในรูปทรงของผลิตภณัฑ์และมีผลิตภณัฑ์สินคา้ชาเขียว
อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะและประเภทการแบ่งบรรจุเป็นชนิดขวดและกล่องท่ีมีลกัษณะเดียวกนัในหลายตรา
สินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   พงศศิ์ริ คาํขนัแกว้ (2552) ท่ีไดศึ้กษาการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อ
คุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคือลูกคา้ท่ีซ้ือ
เคร่ืองด่ืมร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 500 คนมีการระลึกถึงตราสินคา้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั สโรชา โพธิเจริญ (2554) ท่ีศึกษาการรับรู้ตราสินคา้กกัเคน นาน
มีบุค๊ส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 64.20    มีการ

รับรู้ตราสินคา้กักเคน นานมีบุ๊คส์  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 
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28.40 ไม่สามารถจดจาํสัญลกัษณ์หรือไม่แน่ใจว่าสัญลกัษณ์ของกกัเคน นานมีบุ๊คส์ว่า คืออะไรและ
กลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 22.50 ไม่สามารถจดจาํหรือไม่ทราบตราสัญลกัษณ์ของกกัเคน 
นานมีบุค๊ส์ 

8. จากผลการวิจยัผูบ้ริโภคสามารถจดจาํไดถู้กตอ้งกบัขนาดบรรจุภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Kotler and Keller (2006 : 268 ) ซ่ึงกล่าวไวว้่า Brand Awareness เป็นภาพลกัษณ์   ใน
สมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราและเป็นความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีระบุความแตกต่างของสินคา้
โดยผา่นการจดจาํและระลึกถึงตราท่ีอยูใ่นความทรงจาํออกมาดงัเช่น  อิชิตนัสร้างการรับรู้ในดา้น
ของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ให้กับผูบ้ริโภคโดยสร้างการจดจําจากความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตวัของผลิตภัณฑ์  ดังตวัอย่างเช่น สีของผลิตภัณฑ์บอกถึงรสชาติและความ
แตกต่างของผลิตภณัฑซ่ึ์งรวมไปถึงขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการจะบริโภคโดย อิชิตนั
ไดส้ร้างการรับรู้ผา่น Branded  content ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลในตวัผลิตภณัฑซ่ึ์งถือว่าเป็นความ
แตกต่างท่ีทาํใหสิ้นคา้มีความโดดเด่นกวา่สินคา้คู่แข่ง 

9. จากผลการวิจยัในประเด็นความช่ืนชอบท่ีมีต่อตราสินคา้อิชิตนั ผลท่ีพบสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยทฤษฏีการจูงใจของแมค็ไกร์ McGuire (Hawkins, Best and Coney. 1998:369 - 372) 
ท่ีกล่าวไวว้่าความตอ้งการท่ียึดถือบุคคลอ่ืนท่ีช่ืนชอบเป็นตวัอย่างในการสร้างความตอ้งการท่ี
สะทอ้นใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมไปตามบุคคลท่ีตนมีความช่ืนชอบ จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้ตนเองปฏิบติัตามโดยการยึดถือบุคคลท่ีช่ืนชอบเป็นตวัอย่างในการปรับตนเองให้เขา้กบัผูอ่ื้น 
ดงัเช่น บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั ไดน้าํดาราและนกัร้องมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ท่ีทาํให้ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ี
รู้จกัในระยะเวลาอนัสั้นแต่อยูย่าวนานเพราะเม่ือลูกคา้นึกถึงดาราหรือนกัร้องท่ีช่ืนชอบยงัทาํใหนึ้ก
ถึงภาพของตวัผลิตภณัฑอิ์ชิตนัไปอีกดว้ย 

10. จากผลการวิจัยผูต้อบแบบสอบถามความช่ืนชอบในด้านภาพลักษณ์อิชิตัน  
presenter  อิชิตนั  ช่ืออิชิตนั สีของบรรจุภณัฑอิ์ชิตนั อยูใ่นระดบัช่ืนชอบมากท่ีสุดและดา้นสถานท่ี                
ในการจดัจาํหน่าย โลโก ้และบรรจุภณัฑข์องอิชิตนั  อยูใ่นระดบัช่ืนชอบ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด  
ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์(2554) ท่ีกล่าวไวว้่า ส่วนประกอบตราดา้นความช่ืนชอบของลูกคา้ ตอ้ง
สามารถจดจาํและเห็นความหมายของตราไดเ้ลยจากรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามดึงดูดใจ โดยส่วนประกอบ
ของตราท่ีลูกคา้มองหาในตวัผลิตภณัฑน์ั้นลูกคา้จะมีความชอบผลิตภณัฑ ์ จากการมองเห็น  การได้
ยนิ  และส่วนประกอบของตราตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนจึงจะสามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย   
1. จากการวิจยัในคร้ังน้ีผูบ้ริโภคยงัมีความสับสนในดา้นบรรจุภณัฑโ์ดยนกัการตลาด

ควรให้ความสําคญัทางดา้นรูปลกัษณ์เพื่อให้เกิดความโดดเด่นดึงดูดสายตาผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการระลึกถึงและยงัเป็นตวัช่วยให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้กิดการจดจาํ ท่ีเรียกว่า ส่ิงเร้ามากระตุน้
โดยการกระตุน้ไม่ไดมี้เพียงแต่บรรจุภณัฑ์เท่านั้นท่ีสามารถระลึกนึกถึงไดย้งัคงตอ้งมี ตราสินคา้
ควบคู่กบับรรจุภณัฑไ์ปดว้ยในการระลึกนึกถึงตรานั้น  โดยผูบ้ริโภคจะสามารถระลึก นึกถึงตราได้
เม่ือส่ิงเร้าเพียงพอและความโดดเด่นของตวัผลิตภณัฑท่ี์นกัการตลาดจึงตอ้งสร้าง การรับรู้ตราสินคา้
จากความเป็นตวัตนของตรา (Brand Identity) คือ ลกัษณะท่ีโดดเด่นเฉพาะของตราซ่ึงวดัไดจ้ากการ
รู้จกัตราของผูบ้ริโภค เช่นในกรณีของชาเขียวอิชิตนั คุณลกัษณะเฉพาะตวัของชาเขียวอิชิตนัท่ี
บริษทัพยายามตอกย ํ้า คือ เป็นผลิตภณัฑป์ลอดสารเคมี  และยาฆ่าแมลง 100 % คุณประโยชน์ชา
เขียวอิชิตนั คือการเก็บเฉพาะยอดอ่อนเพียง 3 ยอดในแต่ละตน้ ทาํให้ไดใ้บชาท่ีมีคุณภาพ เตม็ไป
ดว้ยสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นการสร้างใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงความเป็นผลิตภณัฑ ์

2. สําหรับการรับรู้องค์ประกอบตราสินคา้ดา้นการจดจาํของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภค         
เห็นอตัลกัษณ์เชิงภาพ (Visual identity)ของตราสินคา้อนัไดแ้ก่ โลโก ้ สีบรรจุภณัฑ ์ขนาดบรรจุ
ภณัฑ์เป็นตน้ ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจาํสินคา้ได้ ดังนั้นนักการตลาดจึงควรตอกย ํ้าตรายี่ห้อ                           
ให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้กิดการจดจาํในตราสินคา้และตวัผลิตภณัฑเ์ม่ือผูบ้ริโภคเห็นอตัลกัษณ์เชิงภาพ
สามารถรับรู้ได้ทนัทีเก่ียวกับลกัษณะของตวัผลิตภณัฑ์ อาทิเช่น เม่ือผูบ้ริโภคเห็นสัญลกัษณ์ ๑    
ผา่นส่ือทุกช่องทางจากตวัอยา่งแคมเปญ ลุน้รหสั รวยเปร้ียง 60 วนั 60 ลา้นของบริษทั อิชิตนักรุ๊ป 
จาํกดั เป็นส่ิงท่ีสร้างการจดจาํไดเ้ม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นอตัลกัษณ์เชิงภาพบ่อยคร้ัง 

3. ความช่ืนชอบตราสินคา้เกิดจากการจดจาํในผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
ผา่นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคซ่ึงนกัการตลาดควรใชก้ลยทุธ์ CSR (ความรับผดิชอบต่อสังคม)ในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในสังคม และแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนขององค์การในการ
ให้บริการและการสร้างพนัธมิตรท่ีดีซ่ึงนับเป็นคุณค่าทางธุรกิจท่ีสร้างความแตกต่างให้เกิดการ          
โดดเด่นจนสามารถผกูพนักบัสงัคมและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ารใหมี้ความยัง่ยนื 
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5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาในคร้ังต่อไปผูศึ้กษาอาจทาํการศึกษาดา้นแคมเปญการส่งเสริมการขายในแต่ละ

ตราสินคา้เพื่อท่ีนาํไปวางแผนกลยทุธ์ในดา้นการส่งเสริมการขายเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
2. การศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาอาจทาํการศึกษาดา้นเอกลกัษณ์ตราสินคา้ของคู่แข่งขนัแลว้

นาํมาเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียเพื่อปรับปรุงตราสินคา้ใหมี้ความแขง็แกร่งสามารถสร้างการรับรู้
ใหผู้บ้ริโภค 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาอาจทาํการศึกษาตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัในดา้นการระลึก  และ
การจดจาํอีกคร้ังเน่ืองจากแนวโนม้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีด่ืม
และซ้ือชาเขียวอิชิตนัเท่านั้นซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มในการระลึกและจดจาํสูงผูว้ิจยัท่ี
ทาํการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรเกบ็แบบสอบถามกบัผูท่ี้ไม่ด่ืมชาเขียวอิชิตนั 
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ชุดท่ี........ 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง 

การรับรู้ตราสินค้าชาเขยีวอชิิตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาโท  คณะ
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เพื่อสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

  ส่วนที ่1       ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป 

 ส่วนที ่2       ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand recall  

        ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้องคป์ระกอบตราสินคา้ในดา้น Brand recognition 

       ส่วนที ่4  ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่ืนชอบในตราสินคา้อิชิตนั 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
 

1. ใหร้ะบุช่ือชาเขียวท่ีท่านสามารถนึกถึงได ้3 ยีห่อ้  
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 

2. เพศ 
(   ) 1.  ชาย       (    ) 2. หญิง  

3. อาย ุ  
 (  ) 1. 15-24  ปี                                          (  ) 2. 25 – 34 ปี 
 (  ) 3. 35 -44 ปี      (  ) 4. 45 ปีข้ึนไป  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 (  ) 1.  ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย                   

(  ) 2.  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 (  ) 3.  อนุปริญญา/ปวส./ กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี     

(  ) 4.  ปริญญาตรี 
 (  ) 5.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพปัจจุบนั 
 (  ) 1.  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา                (  ) 2.  พนกังานบริษทัเอกชน                             
 (  ) 3.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   (  ) 4.  รับจา้งทัว่ไป 
 (  ) 5.  คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั           

(  ) 6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ………..       
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

(  ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท                             (  ) 2. 10,001-15,000 บาท 
(  ) 3. 15,001-25,000 บาท                          (  ) 4. 25,001-35,000 บาท                                   
(  ) 5.  35,001-45,000 บาท          (  ) 6. มากกวา่ 45,000   
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ส่วนที ่2   ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้องค์ประกอบตราสินค้าในด้านการระลกึ  (Recall) 
คาํช้ีแจง   โปรดจับคู่สีกบัรสชาติของชาเขียวอชิตัน       
 
1. ให้ท่านจบัคู่ระหว่าง สีกบัรสชาติบรรจุภณัฑแ์ต่ละรสชาติของชาเขียวอิชิตนั โดยการโยงเส้น

เช่ือมระหวา่งคาํ 
 

           สี รสชาติ 
สีขาวลายดอกไม ้                         ตน้ตาํรับ+ดอกชา 
สีเขียวอ่อน                        ชาเขียวผสมมทัฉะสูตรไม่มีนํ้ าตาล 
สีสม้                         ขา้วโพด                          
สีเขียว                         นํ้าผึ้งผสมมะนาว 
สีเหลืองเขม้                         ชาเขียว+เก๊กฮวย 
สีชมพ ู          ชาเขียวผสมจมูกขา้วญ่ีปุ่น 
สีเหลืองลาย                          มิริพนัช ์

 

คาํช้ีแจง   กรุณาทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัการจดจําของท่านมากทีสุ่ด 
 
2. โลโกข้องชาเขียวอิชิตนัตรงกบัคาํตอบใดต่อไปน้ี   

(  ) 1. ยอดชา                              (  ) 2.   ภาษาญ่ีปุ่น 
(  ) 3. ภูเขาไฟ                           (  ) 4.   เลข 1                                        
(  ) 5.  ภาษาองักฤษ           (  ) 6.  ตวัหนอน 

 
3. จงระบุรูปทรงของขวดชาเขียวอิชิตนั  

(  ) 1. กระบอก                            (  ) 2.   เชฟผูห้ญิง 
(  ) 3. ทรงกลม                          (  ) 4.   ทรงหยดนํ้า                                        
(  ) 5. ทรงขวดไวน์           (  ) 6.   ทรงพีระมิด 
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4. ท่านจาํไดห้รือไม่วา่  Presenter (นายแบบ/นางแบบ) ชาเขียวอิชิตนั คือ 
(          )  1. โนต้ อุดมและตนั ภาสกรนที   
(          ) 2. นิหน่า สุฐิตาและแบงค ์พชร     
(          )  3.  เป้ อารักษ ์     
(          ) 4. ป๊อป อารียา  
(         )   5.  อิง ภาสกรนที                          
(          ) 6. เคน  ภูภูมิ                 

5. ชาเขียวอิชิตนัมีจาํหน่ายท่ี   
(         )  1. ร้านสะดวกซ้ือ   (          ) 2. ตูแ้ช่โชห่วย                             
(         )  3. หา้งสรรพสินคา้   (          ) 4. โรงภาพยนตร์ 
(         )  5. อ่ืน(โปรดระบุ)………………………  

 
6. เม่ือท่านนึกถึง “อิชิตนั” ท่านนึกถึงอะไร  

(         ) 1. อิชิตนั ทวัร์ยกแก๊ง   (          ) 2. ชาเขียวออร์แกนิค  
(         )  3. คู่แข่งชาเขียวโออิชิ   (          ) 4. มีหลายรสชาติใหเ้ลือกด่ืม 
(         )  5. ลุน้รหสัรวยเปร้ียง 60 วนั 60 ลา้น (          ) 6. ตนั  ภาสกรนที  
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ส่วนที ่3      ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้องค์ประกอบตราสินค้าในด้านการจดจํา (Recognition ) 
คาํช้ีแจง       กรุณาตอบคาํถามต่อไปนี ้โดยทาํเคร่ืองหมาย√ ในช่องว่างทีท่่านเลอืก 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นโลโกช้าเขียวอิชิตนั 

(         )  1.     (         )  2.  

(         )  3.    (         )  4.  
 

(         )  5.  
 

คาํช้ีแจง  สําหรับขอ้ 2-4 โปรดเปรียบเทียบสีของบรรจุภณัฑ์ท่ีระบุรสชาติชาเขียวอิชิตนัท่ีท่าน
จดจาํได ้โปรดตอบคาํถามโดยทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องวา่งท่ีท่านเลือก  

2.   สีเขียวของบรรจุภณัฑน้ี์เป็นสีของบรรจุภณัฑช์าเขียวอิชิตนั
รสชาติใด 
(         )  1.รสฮนัน่ี + เลมอน   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั  (         )  4. ชาเขียวซากรุะ 
(         )  5. ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์
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3.    สีขาวลายดอกเหลืองของบรรจุภณัฑ์น้ีเป็นสีของบรรจุภณัฑ์ชาเขียวอิชิ
ตนัรสชาติใด 
(         )  1.รสฮนัน่ี + เลมอน   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั  (         )  4. ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์
(         )  5. ชาเขียวซากรุะ 

4. สีเหลืองของบรรจุภณัฑน้ี์เป็นสีของบรรจุภณัฑช์าเขียวอิชิตนัรสชาติใด 
(         )  1.รสฮนัน่ี + เลมอน   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั         (         )  4. ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์
(         )  5. ชาเขียวซากรุะ 
 

5.  สีชมพขูองบรรจุภณัฑน้ี์เป็นสีของบรรจุภณัฑช์าเขียวอิชิตนัรสชาติใด 
(         )  1.รสฮนัน่ี + เลมอน   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั         (         )  4. ชาเขียวมิริพนัช ์
(         )  5. ชาเขียวซากรุะ 
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6.   สีสม้ของบรรจุภณัฑน้ี์เป็นสีของบรรจุภณัฑช์าเขียวอิชิตนัรสชาติใด 
(         )  1.รสฮนัน่ี + เลมอน   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั         (         )  4. ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์
(         )  5. ชาเขียวขา้วญ่ีปุ่น 
 

7.    สีเขียวอ่อน ของบรรจุภัณฑ์น้ีเป็นสีของบรรจุภัณฑ์ชาเขียวอิชิตัน
รสชาติใด 
(         )  1.รสมทัฉะสูตรไม่มีนํ้ าตาล   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. ตน้ตาํหรับ + ดอกชาสกดั          (         )  4. ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์
(         )  5. ชาเขียวซากรุะ 
 
 

8.    สีเหลืองลายเมลด็ ของบรรจุภณัฑน้ี์เป็นสีของบรรจุภณัฑ์
ชาเขียวอิชิตนัรสชาติใด 
(         )  1.รสฮนัน่ี + เลมอน   (         )  2. ชาเขียว+ เก๊กฮวย 
(         )  3. รสขา้วโพด    (         )  4. ชาเขียวขา้วบาร์เล่ย ์
(         )  5. ชาเขียวซากรุะ 
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9. บรรจุภณัฑช์าเขียวอิชิตนัแบบกล่องในราคา 10 บาท มีขนาดก่ีมิลลิลิตร  
( cc ยอ่มาจาก มิลลิลิตร) 
(         )  1.250 cc    (         )  2. 350  cc 
(         ) 3. 380 cc     (         )  4. 420 cc 
(         ) 5. 500 cc  

10. บรรจุภณัฑช์าเขียวอิชิตนัแบบขวดในราคา 16 บาท มีขนาดก่ีมิลลิลิตร  
 ( cc ยอ่มาจาก มิลลิลิตร) 
 (         )  1.500 cc    (         )  2. 420 cc 
(         )  3. 350 cc    (         )  4.  600 cc 
(         )  5. 650 cc  

11. Presenter (นายแบบ/นาแบบ ) ชาเขียวอิชิตนัในช่วงเวลาปัจจุบนัคือ  
(          )  1. โนต้ อุดมและตนั ภาสกรนที (          ) 2. นิหน่า สุฐิตาและแบงค ์พชร     
(          ) 3.  เป้ อารักษ ์   (          ) 4. ป๊อป อารียา  
(         )  5.  ณเดช 

12. ท่านสามารถซ้ือชาเขียวอิชิตนัจากท่ีไหน (สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 
 (         ) 1. ร้านสะดวกซ้ือ  (          ) 2. ตูแ้ช่โชห่วย                             
(         )  3. หา้งสรรพสินคา้  (          ) 4. โรงภาพยนตร์ 
(         )  5. อ่ืน(โปรดระบุ)………………………  
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ตอนท่ี 4   ความช่ืนชอบในตราสินคา้อิชิตนั 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งทางขวามือท่ีตรงกบัความช่ืนชอบของท่าน 

องคป์ระกอบของตรา ระดบัความช่ืนชอบ 

ชอบมาก ชอบ เฉย ไม่ชอบ ไม่ชอบเลย 

1.ท่านช่ืนชอบช่ือ อิชิตนั        

2. ท่านช่ืนชอบสีของบรรจุภณัฑอิ์ชิตนั

ในแต่ละรสชาติ 

     

3. ท่านช่ืนชอบโลโกข้องอิชิตนั      

4. ท่านช่ืนชอบบรรจุภณัฑแ์ละรูปร่าง

ของอิชิตนั 

     

5. ท่านช่ืนชอบภาพลกัษณ์ของอิชิตนั      

6.ท่านช่ืนชอบ presenter อิชิตนั      

7.ท่านช่ืนชอบสถานท่ีในการจดั

จาํหน่ายอิชิตนั 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – นามสกลุ   ชิสากญัญ ์ ศุภวงคธ์นากานต ์
 
ประวติัการศึกษา  ปีการศึกษา  2546 ปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ   

สาขาวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัเจา้พระยา    
  ปีการศึกษา 2557 ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ 

สาขาวิ ช าบ ริหาร ธุ ร กิ จ  (การจัดก ารก ารตลาด )                            
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงาน  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการตลาด  
 มหาวิทยาลยัเจา้พระยา  จงัหวดันครสวรรค ์  
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