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การศึกษาวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู ้บ ริโภค 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครกบัตราสินคา้กระต่ายบิน  และพฤติกรรมการซ้ือยาธาตุ
น ้ าขาวโดยกลุ่มตัวอย่างคือ  ผู ้บริโภคยาธาตุน ้ าขาวทั้ งสองยี่ห้อจ านวน 400 ตัวอย่าง  ใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูล  สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์  คือความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  สถิติท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรสองกลุ่มเป็นอิสระต่อใช้  
t– test   และทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่าสองกลุ่มข้ึนไปใช้  F – test ( 
ANOVA )  และใช ้   Pearson  correlation    ทดสอบความสัมพนัธ์ 

ผลการศึกษาวิจัย   พบว่า  ภาพลักษณ์ตราสินค้ายาธาตุน ้ าขาวไทยนครท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครอยู่ในระดบัมาก   คือ  
ดา้นสีของตราสินคา้ เคร่ืองหมายตราสินคา้ (ยีห่อ้)  ส่วนการรับรู้ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวตรากระต่าย
บินอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้น โลโก ้ สโลแกนเสียง   โลโกโ้ดดเด่น เคร่ืองหมายตราสินคา้ (ยี่ห้อ)  
สโลแกนภาพ  และสีของตราสินค้า การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  สถานภาพ  กับ
ภาพลกัษณ์  ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบินกบัพฤติกรรมการซ้ือยา
ธาตุน ้ าขาว    แตกต่างกนัส่วนดา้นอ่ืนๆพบว่าไม่แตกต่างกนันอกจากนั้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้าน
ค่าใช้จ่ายและจ านวนการบริโภคต่อเดือนกับภาพลักษณ์ตราสินค้ายาธาตุน ้ าขาวไทยนครและ
กระต่ายบิน  ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 เม่ือกล่าวถึง ปัจจยั 4 ของมนุษยท่ี์เรียกวา่จะขาดกนัไม่ไดน้อกจากอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
ท่ีอยูอ่าศยั ก็ยงัมี ยา รักษาโรคท่ีแมว้า่หลายคนบอกวา่ไม่ตอ้งการแต่น่ีก็คือส่ิงส าคญัท่ีจะขาดหายไป
จากชีวิตเราไม่ได้เช่นกนั ยิ่งยุคสมยัน้ีโรคภยัไขเ้จ็บมีมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสุขภาพหรือ
สภาพแวดลอ้ม ความเครียดต่างๆ อีกหน่ึงโรคท่ีพบวา่  คนไทยนั้นเป็นกนัอยูบ่่อยๆ และเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนัชีวิตกินด่วนของคนเมืองในปัจจุบนั เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าให้หลายโรคก่อตวัข้ึน
อย่างช้าๆโดยไม่รู้ตวั หน่ึงในกลุ่มโรคท่ีพบบ่อยและเด่นชดักลุ่มหน่ึงคือ  อาการปวดทอ้ง อาการ
ทอ้งเสีย  อาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ จุกเสียดแน่นทอ้ง จะเห็นว่าเป็นโรคท่ีพบบ่อย ทั้งเกิดจากปัญหา
สุขภาพ หรือเกิดจากพฤติกรรมการกิน ซ่ึงยาท่ีสามารถรักษาโรคเหล่าน้ี  คือ  ยาธาตุน ้าขาว  ซ่ึง  เป็น
ยาสามัญประจ าบ้าน คือ ยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเอาไวว้่าเป็นยาท่ีเหมาะสม ท่ี
ประชาชนควรซ้ือมาไวป้ระจ าบา้นของตนเอง เพื่อใช้ในการดูแลตวัเองจากอาการเจ็บป่วยเล็กๆ 
นอ้ยๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั ยาสามญัประจ าบา้นเป็นยาท่ีมีความปลอดภยัสูง 
หากได้ รับการใช้ ง าน ท่ี ถูกต้องก็ จะไม่ เ ป็นอันตรายใดๆ  ( ท่ีม าข้อ มูล  : จ าก เว็บไซต์  
https://www.honestdocs.co/common-household-remedies ) นอกจากน้ียาสามญัประจ าบา้นยงัเป็น
ยาท่ีมีราคาถูก ประชาชนทัว่ไปสามารถหาซ้ือไดเ้องตามร้านขายยา ห้าง ร้านขายของช าทัว่ไป ยา
ธาตุน ้ าขาว  ยงัมีสรรพคุณ ในการบ าบดัหรือบรรเทาอาการต่างๆ เช่น แก้ปวดทอ้ง, แก้ทอ้งเสีย, 
ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ, จุกเสียดและแน่นทอ้ง  นอกจากน้ียงัช่วยขบัลมไดอี้กดว้ย สามารถใชไ้ดท้ั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่ และถา้พูดถึงยาธาตุน ้ าขาวท่ีอยูคู่่คนไทยมานาน และคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี นั้นคือ   ยาธาตุ
น ้ าขาวตรากระต่ายบิน   ยาธาตุน ้ าขาวตรากระต่ายบินเป็นยาธาตุน ้ าขาวท่ีรู้จกักวา้งขวางอยู่แลว้แต่
ในช่วงท่ีผ่านมากระต่ายบินมีการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ ให้ทนัสมยักว่าเดิมเพื่อให้เขา้กบัยุคสมยัน้ี 
โดยปรับเปล่ียนแพค็เกจจิ้งจากขวดแกว้เป็นขวดพลาสติกหลงัจากปรับภาพลกัษณ์ลูกคา้รู้สึกมีความ
เป็นสมยัใหม่มากข้ึน สะดวกสบายในการใช ้ซ่ึงกระต่ายบินมีส่วนแบ่งในตลาดยาแกท้อ้งเสียปวด
ทอ้ง แน่นทอ้งท่ีจ าหน่ายตามร้านขายยาประมาณ 25% จากตลาดรวมท่ีมีมูลค่า 800 ลา้นบาท กลยทุธ์
ใหม่ท่ีจะน ามาใช ้คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือโทรทศัน์ วิทยุ  ส่ิงพิมพ ์ อยา่งต่อเน่ือง 
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การ Tie-In ผา่นรายการต่างๆ อยา่งดาวกระจาย ทีวีพูล และรายการเพลงรายการเก่ียวกบัวยัรุ่น ฯลฯ 
เพื่อย  ้าแบรนด์ การท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตรงถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีความถ่ีและต่อเน่ืองมาก
ข้ึนไม่ว่าจะ เ ป็นลักษณะโรดโชว์ท า กิจกรรมพร้อมกับดารานักแสดงตามแหล่งชุมชน 
ห้างสรรพสินคา้ อาคารส านกังาน ตลาดสด ฯลฯ (ท่ีมาขอ้มูล: http://e-journal.dip.go.th )  แต่ในปี 
2557  ไดมี้ผูผ้ลิตรายใหม่   อยา่ง    บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั    เขา้มาแข่งขนัในตลาดยาธาตุน ้ า
ขาวน้ีและพร้อมท่ีจะแบ่งส่วนแบ่งการตลาด  โดย ได ้ออก สินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  ซ่ึงเป็น  ช่ือ
เดียวกบับริษทั เป็นสินคา้ยา  ท่ีแตกไลนการผลิต เพิ่ม ออกมา จากสินคา้ยา หลกั  อยา่ง ยาบรรเทา
หวดั  ทิฟฟ่ี   โดยยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  มีความแตกต่าง จากตรากระต่ายบิน  ตรงไม่มีแอลกฮอล์ 
และน ้ าตาล ซ่ึงการเปิดตวัคร้ังแรก ทาง บริษทั  ไดใ้ช้กลยุทธ์การน าพรีเซนเตอร์  มาใช้เพื่อให้คน
รู้จกัสินคา้เร็วข้ึน เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่ คนยงัไม่รู้จกั  และอาจยงัไม่เป็นนิยม เหมือนดงัเช่น ยา
ธาตุน ้ าขาวตรากระต่ายบินซ่ึงทางผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มาแข่งขนัในตลาดยา ประเภทน้ี        
( บริษัทไทยนครพฒันา   จ ากัด   2557 ) ทางเลือกในการซ้ือยาธาตุน ้ าขาวของคนไทย  โดยให้
ความส าคัญ กับการสร้างภาพลักษณ์ ให้กับสินค้า เป็นอันดับแรก   ตราสินค้า (Brand) จึงมี
ความส าคญัต่อสินคา้เป็นอยา่งมากเพราะผูบ้ริโภคจะจดจ าสินคา้วา่เป็นของใครไดก้็ต่อเม่ือจดจ าตรา
สินคา้นั้นได ้โดยสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ก็เกิดจากสร้างตราสินคา้ข้ึนมาทั้งส้ิน โดย
เม่ือสร้างตราสินค้าข้ึนมาแล้ว ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) จะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมา
พร้อมๆกนัดว้ย เพื่อสร้างความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคว่าตราสินคา้นั้นมีบุคลิกหรือสถานะคลา้ยหรือ
เหมือนกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงท าให้ตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความแข็งแกร่งเป็นท่ีรู้จกัและ
สามารถขายสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีมากและไดย้อดขายตามเป้าหมายนอกจากน้ีในการท่ีสินคา้หรือ
บริการมีภาพลกัษณ์ของตราสินคา้(Brand Image) ท่ีแขง็แกร่งยงัสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัไดเ้ช่นกนั หากภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งไดรั้บการดูแลและบริหารอยา่งดี จะ
ช่วยให้ธุรกิจมีวงจรชีวิตท่ียาวนานมากข้ึนสามารถอยูใ่นตลาดไดน้าน มีช่ือเสียงยาวนาน   นกัการ
ตลาดและนักโฆษณาตอ้งพยายามท่ีจะวางกลยุทธ์และแผนงานดา้นการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อเป็นการจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัสินคา้และน ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ในท่ีสุด ปัจจุบนัตลาดยาก็มีสภาพการแข่งขนัค่อนขา้งสูงซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งคลอบ
คลุมจากการเติบโตของตลาด การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว จึงมีความตอ้งการและความคาดหวงัต่อ
สินค้า ผู ้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจต่อสินค้า ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดท่ีเคยใช้และประสบ
ความส าเร็จในอดีตหรือปัจจุบนัอาจไม่สามารถใชไ้ดผ้ลดีอีกต่อไปในอนาคต ผูบ้ริหารและนกัการ
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ตลาดจ าเป็นตอ้งคน้หากลยุทธ์ใหม่ๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความ
แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง การมีภาพลกัษณ์ของตราสินคา้หรือบริการ (brand image) ท่ีแข็งแกร่ง
ยงัคงช่วยเสริมสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งในปัจจุบนัได ้ถา้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ี
แขง็แกร่งดงักล่าวไดรั้บการดูแลและบริหารอยา่งดี จะสามารถช่วยใหธุ้รกิจมีช่วงชีวิตและช่ือเสียงท่ี
ยืนยาวนานการใชก้ลยุทธ์ใดก็ตาม จุดส าคญัในการวางต าแหน่งนั้นตอ้งยึดให้ไดท้ั้งหวัใจและจิตใจ
ของลูกคา้โดยดึงดูดทั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลนั่นคือ ผูบ้ริหารตราสินคา้ท่ีชาญฉลาดตอ้งมีความ
เขา้ใจและสามารถเลือกประสมประสานกลยุทธ์ต่างๆขา้งตน้ เพื่อสร้างให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งทางดา้นอารมณ์และเหตุผล การสร้างตราสินคา้ นกัการตลาดท่ีรู้จกัและเขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะสามารถวางต าแหน่งของตราผลิตภณัฑแ์ละสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได้
ดีกวา่คู่แข่งยอ่มไดช้ยัชนะในสงครามการตลาดในปัจจุบนั   
 ในการศึกษารายบุคคลคร้ังน้ีผู ้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการเปรียบเทียบ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครกบัตรากระต่ายบินว่า มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผูข้อง
บริโภคอยา่งไรภาพลกัษณ์ของตราสินคา้หรือสนใจแต่การส่งเสริมการขาย และการคน้ควา้อิสระใน
คร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการยาธาตุน ้ าขาว ในการวางแผนการตลาดใน
เร่ืองการเพิ่มยอดขายและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการน าไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพฒันาและก าหนดกลยุทธ์ของยาธาตุน ้ าขาว  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนดว้ยและพฒันาบริษทัในการด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
1.2  ปัญหำน ำวจัิย 

 1. ภาพลักษณ์ของตราสินค้ายาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบินมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคยาธาตุน ้าขาวอยา่งไร 

 2.  ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ 

  รายไดต่้อเดือน   สถานภาพ  เหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้าขาวทั้งสองยีห่อ้ เป็นอยา่งไร 

 
1.3   วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบินมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาว 

 2.  เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีประกอบด้วย เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  
อาชีพ  รายไดต่้อเดือน   สถานภาพ  เหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้าขาวทั้งสองยีห่อ้  
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1.4   สมมติฐำนกำรวจัิย 

 1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและตราสินคา้กระต่ายบินมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือของบริโภคยาธาตุน ้าขาว 

 2.  ลกัษณประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ 

  รายไดต่้อเดือน   สถานภาพ  แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาว
ไทยนครและตรากระต่ายบินแตกต่างกนั  
 
1.5  ขอบเขตของกำรวจัิย 

   ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

   การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์สินคา้ไทยนครกบักระต่าย
บินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เช่น  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือน   สถานภาพ  ดา้นตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตรา
สินค้า  และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบิน จ านวนการ
บริโภคต่อเดือน  และค่าใชจ่้ายในการบริโภคยาธาตุน ้าขาว 

 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวทั้งสองยีห่อ้ 

 กลุ่มตวัอย่าง  คือผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวทั้งสองยี่ห้อ เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวน
ผูบ้ริโภคท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร หาค่าจากตาราง
ขนาดตวัอย่างประชากรของ Taro Yamane (Yamane.1967: 886) และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน
ของกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 (0.05) จึงได้กลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่างและส ารองไว ้15 ตวัอย่าง เพื่อ
ส ารองแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 ตวัอย่าง และ
ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามสถานท่ี ดงัต่อไปน้ี คือ  ห้างสรรพสินคา้  โรงเรียน  มหาวิทยาลยั  บริษทัเอกชน  
หน่วยงานราชการ  หมู่บา้น   เพื่อใหไ้ดจ้  านวนตวัอยา่งครบ 400 ตวัอยา่ง 

 ระยะเวลำกำรเกบ็ข้อมูล  ตั้งแต่เดือนมีนาคม   2561  ถึงเดือน  พฤษภาคม    2561  
 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 1.ตวัแปรอิสระ ( Independent  Variable )  ไดแ้ก่  
   1.1  ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่  เพศ  อายุ   ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือน   สถานภาพ 

 2.ตวัแปรตาม   ( Dependent  Variable )   ไดแ้ก่ 

    2.1 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและตรากระต่ายบิน 
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  2.1.1 ดา้นคุณค่าตราสินคา้ 

    2.2 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน 

  2.2.1   จ านวนการบริโภคต่อเดือน 

  2.2.2   ค่าใชจ่้ายในการบริโภคยาธาตุน ้าขาว 

 
1.6  นิยำมศัพท์ในกำรวจัิย 

 ภำพลกัษณ์ หมายถึง   ขอ้เท็จจริงบวกกบัการประเมินส่วนตวัและเป็นภาพท่ีอยู่ในใจ
ของบุคคล  ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปจากสภาพความหวงัได้   และภาพลักษณ์นั้นไม่ใช่เร่ืองของ
ขอ้เท็จจริงแต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ ความรู้สึกในสายตาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์   ของตรา
สินคา้ เกิดจากการเรียงล าดบัของความรู้สึก การเก็บรวบรวมขอ้มูล สมองของเราเร่ิมท าการแยกแยะ 
ท าให้เรามีความรู้สึกวา่ สวยงาม ดี  เป็นส่ิงท่ีฉนัมองหา หรือเป็นส่ิงท่ีฉนัไม่ตอ้งการ  ซ่ึงภาพลกัษณ์
ในการวิจยัน้ีจะรวมไปถึง  เคร่ืองหมายตราสินคา้ (โลโก ้)  สโลแกนภาพสโลแกนเสียง  สีของตรา
สินค้า   ตัวอักษรตราสินค้า   ท่ีผู ้บริโภครู้สึกและรับรู้ได้  เคร่ืองหมายตราสินค้า   สโลแกน
ภาพ  สโลแกนเสียง  สีของตราสินคา้   ตวัอกัษรตราสินคา้การออกแบบตราสินคา้ 

 ภำพลักษณ์ด้ำนตรำสินค้ำ    หมายถึง  ภาพลักษณ์ของยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและ
กระต่ายบินท่ีช่วยเสริมสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาด  ภาพลกัษณ์ดา้นตรา
สินคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกนัขององคก์รและตวัผลิตภณัฑใ์นลกัษณะต่างๆท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ให้
เด่นชดัและเช่ือมโยงความแข็งแกร่ง   ความช่ืนชอบ  และเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ให้คงอยู่
ในใจผูบ้ริโภค 

 ภำพลักษณ์ด้ำนคุณค่ำตรำสินค้ำ  หมายถึง  ความคุม้ค่าของตราสินคา้ไทยนครและ
กระต่ายบิน ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีบริษทัจะให้แก่ลูกคา้  คือคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคได้รับส าหรับราคาท่ีจ่าย
ออกไปกบัผลประโยชน์รวมท่ีไดก้ลบัมา  ซ่ึงจะรวมถึง  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ   
 ตรำสินค้ำยำธำตุน ้ำขำวไทยนคร  หมายถึง  ตราท่ีปรากฎอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ตวัหนงัสือ
ภาษาไทย ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  พื้นหลงัสีน ้าเงิน บนขวด  ระบุสรรพคุณ ปวดทอ้ง   ทอ้งเสีย   ขบั
ลม  แน่นทอ้ง  โลโกใ้นวงกลมระบุ  ปราศจากแอลกฮอลแ์ละน ้าตาล 

 ตรำสินค้ำยำธำตุน ำ้ขำวตรำกระต่ำยบิน   หมายถึง  ตราท่ีปรากฎอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์เป็น
รูปกระต่ายบิน  ขวดสีเขียว ตวัหนงัสือภาษาไทย  บนขวด  ระบุสรรพคุณ  แกป้วดทอ้ง  แกท้อ้งอืด  
แกท้อ้งเสีย   
 ผู้บริโภค  หมายถึง    ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยซ้ือยาธาตุน ้าขาวไทยนครหรือยาธาตุน ้ าขาว
ตรากระต่ายบิน 
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1.7   กรอบแนวคิดในกำรวจัิย  
 
                  ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค  เช่น  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา   อาชีพ  รายไดต่้อ
เดือนสถานภาพ  เหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้าขาว 

2. ท าใหท้ราบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 
3. ท าใหท้ราบพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครและยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 
4. เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหาร   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมน า

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ 
 
 

ข้อมูลประชำกรศำสตร์  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. สถานภาพ 

  พฤตกิรรมกำรซ้ือยำธำตุน ำ้ขำว  

1.จ านวนการบริโภคต่อเดือน 

2.ค่าใชจ่้ายในการบริโภคยาธาตุน ้าขาว 

 

 

 

  ภำพลกัษณ์ของตรำสินค้ำตรำไทยนครและ
ตรำกระต่ำยบิน  
1.ดา้นภาพลกัษณ์ 
 1.1 โลโก ้  1.2 สโลแกน  1.3 สโลแกนเสียง 
2.ดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
  2.1 สรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  2.2 ความคุม้ค่าของตราสินคา้ 
  2.3 ความมีช่ือเสียงของสินคา้ 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทย

นครกับยาธาตุน ้ าขาวตรากระต่ายบินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค ผู ้ศึกษาได้
ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆรวมทั้งแนวความคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการ
ประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัคุณคา่ตราสินคา้ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
2.5 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัไทยนครพฒันาและบริษทั บอส ฟาร์มาแคร์ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์  ( Image )  

 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายค าว่าภาพลกัษณ์ ไวห้ลากหลายซ่ึงการวิจยัได้
รวบรวมไวด้งัน้ี 

 พจน์   ใจชาญสุขกิจ ( 2550, น.121 )  กล่าวว่าภาพลกัษณ์ เป็นเสมือนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อส่ิงต่างๆและมกัจะเป็นความรู้สึกท่ีสร้างข้ึนเองโดยมีขอ้เทจ็จริงเป็น
หลกัอา้งอิงอยูด่ว้ยอาศยัประสบการณ์การคน้ควา้หาความรู้การเขา้ใจในส่ิงต่างๆประกอบกนัขึ้นเป็น
ภาพลกัษณ์ของตนเองและแสดงออกในรูปของพฤติกรรมโดยผ่านการคดิและกลัน่กรองของแต่ละ
คนมาแลว้จึงท าใหภ้าพลกัษณ์นั้นมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจโดยตรง    ผา่นการตีความหมาย   
การเลือกสรร  และการใหค้วามหมายของตนเอง 
  Aaker (1996)  ไดอ้ธิบายว่าภาพลกัษณ์ นั้นเกิดมาจากการสร้างทศันคติความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงส่งผลให้ตราสินคา้มีความแขง็แกร่งเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีช่ืนชอบ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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 นิยามและความหมาย 
 Mr.Frank Jefkins  (อา้งถึงใน มาลินี  มาลีคลา้ย , 2554, น. 18)  ใหค้  านิยามของค าว่า “  

IMAGE    ซ่ึงแปลว่าภาพลกัษณ์ดงัน้ี 
 I   =   Institution   คือ  องคก์รหรือสถาบนัภาพลกัษณ์ท่ีสร้างไดจ้ากการท าใหเ้กิดความ

น่าเช่ือถือเช่น     มีอาคารใหญ่มีโครงสร้างการจดัการท่ีมีความเป็นปึกแผ่นมี  โลโกท่ี้งามสง่าและ
สร้างศรัทธาไดใ้นระยะยาว 

 M   =   Management   คือ  การบริหาร  หมายถึงคณะผูบ้ริหารตอ้งมีความฉลาดมีความ
ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลทัว่ไป  

 A =  Action    คือ การกระท าต่อประชาชนหรือผูบ้ริโภคจากส่ิงท่ีเราโฆษณาว่าดีท่ีสุด
เช่นการใหบ้ริการท่ีดีมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 
            G = Goodness  คือ ความดีงามท่ีองค์กรเป็นคนดีของสังคมเช่น  มีความตรงไปตรงมา
จ่ายภาษีเต็มจ านวน  มีการจ้างงานคนไทยมากมาย  ท าประโยชน์แก่สังคมไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผูบ้ริโภคไม่โจมตีคูแ่ข่งขนั 

 E = Employee คือ  ลูกจา้งพนักงานขององคก์รเปรียบเสมือนทูตขององค์กรท่ีจะเสริม
ความน่าเช่ือถือมีการส่ือสารท่ีดีกบัพนกังานท าให้มีความเขา้ใจตรงกนัและเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้และสงัคม  

 กล่าวโดยสรุป  ภาพลกัษณ์   หมายถึง  การท่ีบุคคลรับรู้ หรือรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ว่า
จะเป็นตวับุคคลหรือองคก์รซ่ึงผ่านการพิจารณาตามความคิดของตนเองซ่ึงน าไปสู่พฤติกรรมและ
การแสดงออกของบุคคลนั้น   

 ประเภทของภาพลกัษณ์  
  วิรัช  ลภิรัตนกุล ( 2540, น. 81- 82 )  ไดจ้ าแนกภาพลกัษณ์ออกเป็น  4   ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1.ภาพลักษณ์ของบริษัท  ( Corporate  image  )   คือ   ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึงซ่ึงจะหมายรวมไปถึงดา้นการบริหาร
หรือการจัดการ  ( Management  )  ของบริษัทและรวมถึงสินคา้ผลิตภณัฑ์ ( Product )  และการ
บริการ ( Service ) ท่ีบริษทันั้นจ าหน่ายฉะนั้นค าว่าภาพลกัษณ์ของบริษทั ( Corporate image )    จึงมี
ความหมายค่อนขา้งกวา้งขวางและยงัหมายรวมถึงตวัหน่วยงานทุกธุรกิจฝ่ายจดัการและสินคา้หรือ
บริการของบริษทั 
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 2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร  (Institution image )   คือ  ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อสถาบนัและองค์กรซ่ึงโดยมากมกัจะเนน้ไปทางดา้นตวัสถาบนัหรือท่ีองค์กร
ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่าย 

 3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้  (Product/Service image) หรือ  บริการคือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้หรือของบริษทัเพียงอยา่งเดียวไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือบริษทันั้น 
   4 .ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ตราใดตราหน่ึง (Brand Image )  คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อตราสินคา้ยีห้่อใดยี่ห้อหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึงหรือเคร่ืองหมายการคา้อ่ืนใด
เคร่ืองหมายการคา้หน่ึงส่วนมากจะใชใ้นดา้นการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

 ส่วนภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ นหมายถึงการท่ีธุรกิจหรือบริษัท
ผูป้ระกอบการไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อสังคมการให้ความช่วยเหลือและพฒันาสังคมและการ
มอบประโยชน์ใหก้บัสังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ 
 Kenneth , E.Boulding ( 1975, p. 91 ) ไดก้ล่าวว่าภาพลกัษณ์เป็นความรู้และความรู้สึก

ของคนเราท่ีมีต่อส่ิงต่างๆเป็นเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการของความคิดจิตใจในเม่ือคนเราไม่ไดมี้เพียง
ประสบการณ์โดยตรงกบัโลกรอบตวัซ่ึงเราไดส้ัมผสัชิมรสไดกิ้นและเห็นไดด้ว้ยตาตนเองเท่านั้นเรา
ยงัมีประสบการณ์โดยทางอ้อมอ่ืนๆด้วยซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีต้องอาศัยการตีความและให้
ความหมาย  น้ีคอืกระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ซ่ึงมกัจะมีความหมายส าคญัยิง่ต่อการรับรู้ในส่ิงท่ีไม่มี
ความหมายชดัเจนในตวัของมนัเอง   อาจแยกไดเ้ป็น 4ส่วนแต่ในความเป็นจริงองคป์ระกอบทั้ง  4  
ส่วนจะมีความเก่ียวขอ้งเป็นปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไม่สามารถจะแยกเป็นส่วนๆไดอ้ยา่งเดด็ขาด  ดงัน้ี 

 1.องคป์ระกอบการเชิงรับรู้ เป็นส่ิงท่ีบุคคลจะไดจ้ากการสังเกตโดยตรงส่ิงท่ีถูกสังเกต
นั้นจะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การรับรู้หรือมีส่ิงท่ีถูกรับรู้นั่นเองซ่ึงอาจจะเป็น  บุคคล  สถานท่ี  เหตุการณ์  
ความคิด  หรือวตัถุส่ิงของต่างๆ   เราจะไดภ้าพของส่ิงแวดลอ้มต่างๆโดยผา่นการรับรู้น้ี 

 2.องค์ประกอบเชิงเรียนรู้   เช่น   ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับลักษณะประเภท
ความแตกต่างของส่ิงต่างๆท่ีไดจ้ากการสังเกตส่ิงท่ีถูกรับรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกนักบัความรู้สึกผูกพนั
ยอมรับหรือไม่ยอมรับชอบหรือไม่ชอบ 

 3.องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก   เช่น   ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆ     เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัความมุ่งหมายหรือเจตนารมยท่ี์จะเป็นแนวทางปฏิบติัตอบโตส่ิ้ง
เร้านั้นอนัเป็นผลของ 
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 4. องคป์ระกอบเชิงการกระท า   เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัความมุ่งหมายหรือเจตนาท่ี
จะเป็นแนวทางปฏิบติัตอบโตส่ิ้งเร้านั้นอนัเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบเชิงความรู้
และความรู้สึก 

 สรุปได้ว่าภาพลักษณ์นั้ นมีลักษณะหลายรูปแบบมีทั้ งภาพลักษณ์ท่ีไม่เป็นจริง
ภาพลกัษณ์ท่ีเช่ือถือไดภ้าพลกัษณ์ไดรั้บการสร้างสรรคอ์ยา่งมีแบบแผนตลอดจนภาพลกัษณ์ท่ีเขา้ใจ
ง่ายโดยมีองคป์ระกอบอนัเกิดจากความรู้และความรู้สึกและประสาทสัมผสัในดา้นการรับรู้หรือใน
ดา้นการกระท าต่างๆนอกจากน้ีภาพลกัษณ์ยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางการจดัการหรือการด าเนินงาน
ในสถาบันและองค์กรต่างๆในด้านการบริการการอ านวยความสะดวกและการพฒันาบุคลากร
ดงันั้นภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงตอ้งขึ้นอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริงและสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัตราสินค้า 

ตราสินคา้คือ  ช่ือ  ขอ้ความ  รูปแบบสัญลกัษณ์  หรือการน าส่ิงท่ีกล่าวมารวมกันเพ่ือ
บ่งช้ีให้เกิดการรับรู้ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ของใครในตราสินคา้จะประกอบดว้ยช่ือตราสินคา้  ( Brand 
name )   เช่น  มาม่า  เอม็เค   เป็นตน้  เคร่ืองหมายการคา้   (Trade  mark )  ไดแ้ก่เคร่ืองหมายการคา้ท่ี
เจ้าของได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายการจดทะเบียนช่วยป้องกันการเลียนแบบได้
นกัวิชาการใหค้วามหมายของค าว่าตราสินคา้  ดงัน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา ( 2554, น. 9- 1) ใหค้วามหมายของตราสินคา้ว่า
ตราสินคา้ตรา( Brand )  คือช่ือ( Name)  ค า (Term ) สัญลกัษณ์( Symbol )  การออกแบบ(Design)  
หรือการผสมผสานทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัเพ่ือระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายหน่ึงหรือกลุ่มของ
ผูข้ายซ่ึงจะท าให้สินคา้แตกต่างจากคูแ่ข่งขนั 

ศิริกุล   เลากยักุล ( 2548, น. 243 ) นิยามค าว่า  แบรนด์  คือประสบการณ์  แบรนด์  ใน
วนัน้ีไม่ใช่ใช้เวลาสร้างองค์ประกอบใดองค์ประกอบเดียวแต่ตอ้งสร้างจากหลายอย่างประกอบ
กนั  ผสานรวมกนัจนเกิดข้ึนเป็น ประสบการณ์  พูดง่าย ๆ  คือโลโกต้วัเดียวนั้นไม่สามารถจะสร้าง
ความเป็นแบรนด ์ไดบ้รรจุภณัฑอ์ยา่งเดียวก็ไม่ได ้  โฆษณาอยา่งเดียวกไ็ม่ได ้  และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ   
ส่ิงท่ีรวมกนัตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัดว้ยถึงจะสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงความเป็นแบรนด ์   

กล่าวโดยสรุปว่า  ตราสินคา้  หมายถึง  สัญลกัษณ์ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกต่อ
ตราสัญลักษณ์นั้นทั้งในด้านความน่าเช่ือถือ  ความมัน่ใจ  ประสบการณ์   และความสัมพนัธ์ซ่ึง
สามารถสร้างความจดจ าและความประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
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ส่วนประกอบของตรา  ( Brand name) 
 ช่ือตรา( Brand name)   หมายถึง  ค าตวัอกัษร  และ  (หรือ)  ตวัเลขท่ีสามารถอ่านออก

เสียงได ้

1 .เคร่ืองหมายตรา ( Brand  mark )  คือตราท่ีปรากฏในรูปของสัญลกัษณ์แบบ  สี  หรือ
ตวัอกัษรท่ีสามารถส่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ได ้

2. โลโก ้( Logo )  เป็นส่วนหน่ึงของช่ือตราสินคา้หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ตราทั้ง
สองร่วมกนัเพ่ือใชใ้นการโฆษณา 

3. เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark ) คือ   ช่ือตราสินคา้หรือเคร่ืองหมายตราท่ีผูท้  าการคา้
น าไปจดทะเบียนการคา้และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

4.สโลแกน (Slogan )  คือ  ขอ้ความส้ัน ๆท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์และ
บริการเช่น  ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครใชส้โลแกนว่า “  ปวดทอ้ง   ทอ้งเสีย  ขบัลม  แน่นทอ้ง  ยาธาตุ
น ้าขาวไทยนคร “ 

สรุปไดว่้าการสร้างตราสินคา้ให้ประสบความส าเร็จได ้  คือ  แบรนด์  ( Brand )  ตอ้ง
เขา้ใจง่ายท่ีสุดถึงจะท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าไดก้ล่าวคือ   การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้  
และการสร้างความแตกต่างทางดา้นความรู้สึกและอารมณ์  และท่ีส าคญัตอ้งตอบค าถามตวัเองให้ได้
ว่ากลุ่มเป้าหมายและสินคา้มีจุดแขง็  คุณประโยชน์อะไรท่ีแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆและท าอยา่งไรถึง
จะสามารถเขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 
   ตราสินคา้  คอื  ช่ือ  ขอ้ความ  รูปแบบสัญลกัษณ์  หรือการน าส่ิงท่ีกล่าวมารวมกนัเพื่อ
บ่งช้ีให้เกิดการรับรู้ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ของใคร  ในตราสินคา้จะประกอบดว้ยช่ือตราสินคา้ (Brand 
name ) เช่น  มาม่า เอม็เค  เป็นตน้ เคร่ืองหมายการคา้  ( Trade mark )  ไดแ้ก่  เคร่ืองหมายการคา้ท่ี
เจ้าของ ได้มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฏหมายการจดทะเบียนช่วยป้องกันการเลียนแบบได้  
นกัวิชาการใหค้วามหมายของค าว่าตราสินคา้ไวด้งัน้ี 

 ศิริกุล  เลากยักุล  ( 2548, น. 243 ) นิยามค าว่าแบรนด์  คือ ประสบการณ์ แบรนด์ใน
วนัน้ีไม่ไดใ้ชเ้วลาสร้างไดจ้ากองคป์ระกอบใดประกอบเดียว  แต่ตอ้งสร้างจากหลายส่ิงหลายอย่าง
ประกอบกนัผสานรวมกนัจนเกิดเป็นประสบการณ์พูดง่ายๆ   คือ  โลโก ้  ตวัเดียวนั้นไม่สามารถจะ
สร้างความเป็นแบรนด์ได ้  บรรจุภณัฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได ้  โฆษณาอย่างเดียวก็ไม่ไดแ้ละท่ีส าคญั
ท่ีสุดก็คือ  ส่ิงท่ีรวมกนัตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัดว้ย ถึงจะสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงความเป็นแบ
รนด ์ 
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 เสรี วงษม์ณฑา (Wongmonta, 1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าของตราสินค้า  
(Brand Equity)หมายถึง การท่ีตราสินคา้ ของบริษทั มีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา้ ซ่ึง
เป็นผูซ้ื้อ ดงันั้นบริษทั จึงตอ้งพยายามสร้างคุณค่าตราสินคา้ เม่ือผูซ้ื้อมีความรู้เก่ียวกับตราสินคา้ 
หรือคุน้เคยกบัตราสินคา้ จากการสร้างความแตกต่างในตราสินคา้ ซ่ึงจะท าใหผู้ซ้ื้อรับรู้ถึงคุณค่าตรา
สินคา้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ เกิดการรับรู้และจดจ า ตราสินคา้ได ้Marketing Science 
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้นิยามคุณค่าตราสินคา้ว่า เป็น กลุ่มของการเช่ือมโยง (Set of 
Associations) และพฤติกรรม (Behavior) ท่ีมีต่อลูกคา้ช่องทางการจดัจ าหน่ายและบริษทั เจา้ของท่ี
อ านวยประโยชน์ใหต้ราสินคา้นั้น สามารถสร้างรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่า ไม่มีตราสินคา้         
 Aaker   ไดใ้ห้ค  านิยาม   คุณค่าตราสินคา้  ว่ากลุ่มของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเช่ือมโยง
กบั ช่ือ ตราและสัญลกัษณ์โดยเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการนอกเหนือจากคุณสมบติัท่ี
แทจ้ริง ของผลิตภณัฑห์รือบริการ (Aaker, 1996 อา้งถึงใน อรรจน ์วสุิทธิถาวรวงศ,์ 2548, น. 24)  

 Kotler กล่าวว่า  คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะ 
สะทอ้นถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยให้ความส าคญักบั ตราสินคา้ เช่น 
เดียว กบัราคา ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท า ก าไร คุณค่าตราสินคา้เป็น สินทรัพย ์
ท่ีไม่สามารถจบั ตอ้งไดซ่ึ้งมีคุณค่าดา้นจิตใจและดา้นการเงินต่อบริษทั  

  (Kotler, 2009, pp. 278-280) Farquhar ใหค้  านิยามคุณค่าตราสินคา้คือคุณค่าเพิ่มท่ีตรา
สินคา้สร้างให้กบัสินคา้หรือ บริการ ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดงัน้ี   (Farquhar,1998 อา้งถึงใน นภสักร 
ศกัดานุวงศ,์ 2545, น. 12-14) 

 1. คุณคา่ตราสินคา้ในมุมมองของบริษทั (Firm’s Perspective) โดยจะวดัจากกระแสเงิน
สดท่ี เพ่ิมข้ึน (Incremental Cash Flow) ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวัสินคา้กบั ตราสินคา้และ
ท าให้ ส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้นั้น เพ่ิมข้ึน ท า ให้สามารถตั้งราคาไดสู้งกว่า คู่แข่งและการลด
ค่าใชจ่้าย ในการส่งเสริมการตลาด  

 2. คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของร้านค้า (Trade ’s Perspective) จะแสดงถึงการมี 
อิทธิพลท่ีเหนือกว่า ตราสินคา้ของคู่แข่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการยอมรับจากช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการกระจายสินคา้ในวงกวา้ง  

 3. คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค (Consumer’s Perspective) คือ การสะทอ้น 
ใหเ้ห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความแขง็แกร่งดา้นทศันคติ  (Attitude Strength)  ท่ีมีต่อตราสินคา้ 
 การท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จักต่อผูบ้ริโภคนั้น ตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารเพ่ือให้
ความรู้ความเขา้ใจในตราสินคา้ เพราะจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของการส่ือสาร เช่น 
การเผยแพร่ข่าวสาร การจดักิจกรรมพเิศษ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณคา่ตราสินคา้ไดด้งัน้ี (Aake, 1991)  
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 1. เม่ือผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการส่ือสารคุณสมบติัของสินคา้ไปสู่
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัคุณสมบติัของสินคา้ไดท้นัที  

 2. การตระหนักรู้ตราสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยกับตราสินคา้ และจะ
สามารถพฒันาสู่การช่ืนชอบ (Liking) ต่อตราสินคา้  

 3. การตระหนักรู้ตราสินคา้เป็นการแสดงถึงความมีตวัตน  (Presence) ค ามัน่สัญญา 
(Commitment) คุณลกัษณะ (Attributes) ของสินคา้ต่อผูบ้ริโภคผา่นการส่ือสารการตลาด เพื่อแสดง
ใหต้ราสินคา้มีความแตกต่างหรือน่าสนใจกว่าสินคา้คู่แข่ง  

 ในส่วนของ เคลเลอร์  (Keller, 2003) การตระหนักรู้ตราสินคา้ คือ ความสามารถใน
การแยกแยะหรือระบุถึงตราสินคา้ภายใตส้ถานการณ์ท่ีต่างกนัออกไปได ้ ซ่ึงเป็นผลมาจากความ
แข็งแกร่งของปมขอ้มูลเก่ียวกับตราสินคา้ (Brand Node) ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยการ
ตระหนกัรู้ตราสินคา้นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัการจดจ าได้ (Recognition)    และ
ระดบัการระลึกได ้  (Recall) ถึงตราสินคา้ การจดจ าตราสินคา้เป็นความสามารถในการยืนยนัว่าเคย
ไดพ้บเห็นสินคา้นั้น ๆ แลว้ในช่วงเวลาก่อนหนา้น้ี ซ่ึงการรับรู้ในตราสินคา้ระดบัน้ียงัไม่เพยีงพอต่อ
การตดัสินใจใด ๆ ของผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคเหล่าน้ีไม่สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของตรา
สินคา้นั้นได ้การตระหนักรู้ตราสินคา้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได้ก็
ต่อเม่ือสามารถระลึกไดเ้ม่ือนึกถึงประเภทสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ ท าใหผู้บ้ริโภคน าตราสินคา้นั้น ๆ เขา้
มารวมอยู่ในกลุ่มตราสินคา้ท่ีอาจไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก (Consideration set) ในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ 
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ผู ้บริโภค (Consumer) คือผู ้ท่ีมีความต้องการซ้ือ (Need ) มีอ  านาจซ้ือ (Purchasing 
power) ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using behavior) 
ดงัน้ี 

 1. ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (Needs) การท่ีจะถือว่าใครเป็นผูบ้ริโภคบุคคล
นั้น ต้องมีความตอ้งการผลิตภัณฑ์ แต่ถา้บุคคลนั้นไม่มีความต้องการก็จะไม่ใช่ผูบ้ริโภคความ
ตอ้งการนั้นตอ้งเป็นนามธรรม เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ท่ีไม่ใช่กล่าวถึงสินคา้ แต่กล่าวถึง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เก่ียวกบัตวับุคคล สินคา้ต่าง ๆ กส็ามารถน าออกมาขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้น
ปฐมภมิูได ้
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 2. ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอ  านาจซ้ือ (Purchasing power) ผูบ้ริโภคจะมีแค่เพยีงความตอ้งการ
อยา่งเดียวไม่ไดแ้ต่ตอ้งมีอ านาจซ้ือดว้ย ฉะนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคตอ้งวิเคราะห์ไป
ท่ีตวัเงินของผูบ้ริโภคนั้นดว้ย 

 3. การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด ใคร
เป็นคนซ้ือ ใชม้าตรการอะไรในการตดัสินใจซ้ือ มากนอ้ยแค่ไหน 

 4. พฤติกรรมการใช ้(Using behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้อย่างไร เช่น ซ้ือก่ี
คร้ังคร้ังละเท่าไหร่ ซ้ือกบัใครเป็นตน้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคถูกก าหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical) และลกัษณะทางกายภาพถูกก าหนดดว้ยสภาพจิตวิทยา (Psychological) สภาพจิตวิทยา
ถูกก าหนดดว้ยครอบครัว(Family) ครอบครัวถูกก าหนดดว้ยสงัคม (Social) รวมถึงสงัคมถูกก าหนด
ด้วยวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน (Cultural) ซ่ึงทั้ งหมดน้ีต้องค  านึงถึงพฤติกรรมการซ้ือ และ
พฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภค   (เสรี วงษม์ณฑา, 2542, น. 32) 

 พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผู ้บริโภคท าการ
คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) 
หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และการ
ใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ 
คือ 

 1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ 

 2. เพ่ือสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีว่าการท าให้ลูกคา้
พอใจดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ,  2541, น. 124) 

 พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บ และใชสิ้นคา้หรือบริการรวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดขึ้น ก่อน 
และท่ีเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความใกลชิ้ดกนัอยา่งมาก โดยท่ี
ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการซ้ือในร้านคา้ปลีกจากการตั้งใจไปซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ หรืออาจเกิดจาก
ไม่ไดต้ั้งใจซ้ือสินคา้แต่ไปเดินดูแลว้เห็นจึงเกิดความตอ้งการ (สมจิตร ลว้นจ าเริญ, 2541, น. 22-24) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการไดรั้บ และใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2539, น. 5) มี
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เหตุผลหลายประการท่ีช้ีว่าจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค นกัวิทยาศาสตร์สาขาการตลาด
ไดเ้สนอว่าผูบ้ริโภคไม่ไดท้  าตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสมอไป ขนาดของตลาดผูบ้ริโภคมีความเจริญ 
มีการขยายตวัอย่างรวดเร็วความพอใจของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงและมีความตอ้งการเพิ่มขึ้น 
ในดา้นต่างๆ อยา่งมากรวมทั้งในตลาดอุตสาหกรรมสินคา้ และบริการจะมีความคลา้ยคลึงกนั ผูวิ้จยั
ทางการตลาดไดศึ้กษาพฤติกรรมทางการซ้ือ ของผูบ้ริโภคพบว่าผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมแตกต่างกนั 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลักษณะเด่นและแตกต่างกันจะมีผลกระทบต่อความจ าเป็นเฉพาะอย่างรวมทั้ ง
บุคลิกภาพ และการด ารงชีวิต (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 5) นอกจากน้ียงัมีงานเขียนอีกหลายช้ิน 
ท่ีช้ีให้เห็นว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักการตลาด การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค กส่็งผลกระทบใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ลิขิต ฟ้าปโยชนม ์(2538) กล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือ ของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีนับวนัจะเพ่ิมศักยภาพกับทิศทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากพฤติกรรมการซ้ือ ของผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัในการบ่งช้ี ความเป็นไปของธุรกิจแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบทางเศรษฐกิจท่ีจะเป็นผูต้ดัสิน
ถึงความเป็นไปของธุรกิจน้ี ในอีกระดบัหน่ึง เพราะเศรษฐกิจยอ่มส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการ
ลงทุนในการผลิต ซ่ึงเป็นรากฐานในการสร้างให้เกิดความพร้อมในตลาดมากนอ้ยแค่ไหน ทั้งรายได้
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและบางทีปัจจัยในแง่ของวฒันธรรมค่านิยมของคนไทยก็จะเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
เหมือนกนั ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกต่าง ๆ ยงัมีการร่วมมือกบัธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในการ
ใหบ้ริการช าระผ่านการหักบญัชี หรือการใชบ้ตัรเครติด (ธีรภทัร์มกรพนัธ์, 2539, น. 11-12) ไดก้ล่าว
ไวว้่า เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความส าคญัและมีความแตกต่างกนัการจะคน้หาอาจข้ึน กบัหน่ึงตวั
แปรส าคญั เกือบจะทุกการวิจัยการตลาดได้รวมเอา “รายได้” เป็นหน่ึงในกุญแจไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะแหล่งท่ีมาของเศรษฐกิจหรือก็คือรายได้ความมัง่คัง่ เป็น
ปัจจยัแรกของตวัแปรในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 โมเดลพฤติกรรมผู ้บ ริโภค  (Consumer behavior model) ของ  Philip Kotler เ ป็น
การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้ จากการเกิดส่ิงกระตุน้ 
(Stimulus)ท าให้เกิดความตอ้งการ เม่ือส่ิงกระตุน้นั้นผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค 
(Buying’s blackbox) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผู ้ผลิตหรือผู ้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซ่ึง
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ จะได้รับอิทธิพลต่าง ๆ ภายในใจผูบ้ริโภค แลว้จะมีการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s purchase decision) โดยการ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือสรุปแลว้จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ี  อยู่ท่ีการมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) จะท าให้เกิดความ
ตอ้งการก่อนแลว้จะท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Response)  
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2.4 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทไทยนครพฒันาและบริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ 
 บริษทั บอส ฟาร์มาแคร์  
 ประวตัิความเป็นมาของ บอส ฟาร์มาแคร์ 
 บริษทั บอส ฟาร์มาแคร์  (เดิม บริษทั หา้งยาไทย จ ากดั) เร่ิมด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ

ผลิตและจ าหน่ายยามาตั้งแต่ช่วงปี 2473 เป็นตน้มาดว้ยความเป็นมาท่ียาวนาน เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2485 
ท่ีบริษทัฯไดรั้บใชป้วงชนชาวไทยดว้ยเวชภณัฑ์ทรงคุณภาพท่ีอยูคู่่คนไทยมาจนปัจจุบนั โดยเฉพาะ 
ยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบิน และ เฮโม-วิต ยาบ ารุงเมด็สีแดง จนถึงทุกวนัน้ี เรากย็งัไม่หยดุท่ีจะวิจยั
และพฒันาเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มบริษทั 
บอส ฟาร์มาแคร์ ทั้งน้ีกเ็พื่อใหพ้นัธกิจของบริษทัฯในการ   “   ช่วยใหป้วงประชามีสุขภาพท่ีดีขึ้น ”   
บรรลุจุดหมายโดยสมบูรณ์ 
 พฒันาการท่ีส าคญัของธุรกิจ  

 2473 จุดเร่ิมตน้ผูก่้อตั้งบริษทั ไดเ้ปิดร้านขายยาทัว่ไปและยาแผนโบราณบนถนน
จกัรวรรดิ อ  าเภอสัมพนัธวงศ ์จงัหวดัพระนคร (ซ่ึงต่อมาคือกรุงเทพมหานคร) 

 2485 ก่อตั้ง บ.หา้งยาไทย จ ากดักิจการร้านขายยารุ่งเรืองข้ึน จึงไดเ้ปล่ียนเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายยาประเภท ก. พร้อมกบัมีการน าเขา้ยาส าเร็จรูปและเคร่ืองมือแพทยบ์างชนิดจาก
ต่างประเทศ โดยใชช่ื้อ “หา้งยาไทย” 

 2488 การผลิต “ยาธาตุน ้ าขาวตรากระต่ายบิน” เป็นคร้ังแรกผูก่้อตั้งบริษทั ห้างยาไทย 
จ ากดั ไดมี้แนวคิดท่ีจะผลิตยาแผนปัจจุบนัข้ึนเองในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศ 
ซ่ึงในปีเดียวกนัน้ีเองท่ีทางบริษทัฯ มีการผลิตยารายการแรกข้ึน ซ่ึงเป็นยาถ่ายพยาธิภายใตช่ื้อการคา้   
“วอม” ในช่วงเดียวกนั ไดมี้การคดิคน้ พฒันา และผลิต “ ยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบิน” ข้ึนเป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทย นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจ าหน่ายยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบินซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนั
อยา่งดีจนถึงปัจจุบนั มีการจ าหน่าย “เฮโม-วติ ยาบ ารุงเมด็สีแดง” เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 

 2499 การขยายงานบริษัท ห้างยาไทย จ ากดั ได้ขยายกิจการโดยเพ่ิมโรงงานผลิตยา
ส าเร็จรูปแผนปัจจุบนั บนถนนอิสรภาพ ต าบลโพธ์ิสามตน้ อ  าเภอบางกอกใหญ่ จงัหวดัธนบุรี (ซ่ีง
ต่อมาเปล่ียนเป็น กรุงเทพมหานคร)  มีการพฒันาสูตรของ “เฮโม-วิต” ใหดี้ยิง่ขึ้น และเร่ิมการผลิต
ข้ึนเองทดแทนการน าเขา้จากต่างประเทศท่ีโรงงานใหม่แห่งน้ี และนับเป็นการผลิตยาเม็ดชนิด
เคลือบน ้าตาลข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 
 2511 มาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบนั เพ่ือรองรับการผลิตและจ าหน่ายท่ีมากยิ่งขึ้น 
ทางบริษทัห้างยาไทย จึงไดม้าสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่บนถนนสุขสวสัด์ิ เขตราษฎร์บูรณะ 
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กทม. ภายในตวัอาคารส านกังาน และโรงงานผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบนัท่ีทนัสมยัและสมบูรณ์
แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงในขณะนั้น 

 2512 ก่อตั้ง บีเมด ฟามาซูติคอล  ก่อตั้ง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บี เมด ฟามาซูติคอล ซ่ึงใน
ปัจจุบนัคือ บริษทั บี เมด ฟามาซูติคอล จ ากดั (เป็นบริษทัในเครือ เพื่อท าการตลาดและจดัจ าหน่าย
ยาแผนปัจจุบนั ซ่ึง บี เมด ฟามาซูติคอล ไดมี้การพฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์าแผนปัจจุบนั
มากกวา่ 100 รายการให้ก ัร้านขายยาโรงพยาบาล และ คลินิคทัว่ประเทศ) 

 2529 การเพิ่มสินคา้ภายใตช่ื้อ “เฮโม-วติ”เพ่ิมสินคา้ตรา เฮโม-วิต เร่ิมจ าหน่าย “เฮโม-
วิต โอ เอ ดี” ซ่ึงเป็น วิตามินรวมผสมแร่ธาตุ ซ่ึงรับประทานเพยีงวนัละ 1 เมด็เร่ิมจ าหน่าย “เฮโม-วติ 
ไซรัป” ซ่ึงเป็น ยาน ้าวิตามินรวมส าหรับเด็ก(ปัจจุบนัจ าหน่ายภายใตช่ื้อ “เฮโม-วติ คิดส์) 

 2530-2534  บริษทั ห้างยาไทย จ ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทรัสต้ี ดรักส์ จ ากดั และ
ต่อมาไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็น “ บริษทั หา้งยาไทย 1942 จ ากดั ” 

 2555 พฒันาสู่มาตรฐานสากลบริษทั หา้งยาไทย 1942 จ ากดั เร่ิมก่อสร้างโรงงานผลิต
ยาแห่งใหม่เพื่อพฒันาคุณภาพและรองรับการผลิตท่ีมากข้ึน ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร 

 2556 เร่ิมจ าหน่าย “เฮโม-วิต วนั”ได้เร่ิมขยายธุรกิจเขา้ไปในตลาดผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร โดยเร่ิมจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์“เฮโม-วติ วนั” : ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร วิตามินและเกลือแร่ 

 2559 ทะยานสู่อนาคตบริษทัห้างยาไทย 1942 จ ากดั ไดมี้การปรับเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 
บอส ฟาร์มาแคร์ จ ากดั และมีการจดัตั้ง “กลุ่มบริษทั บอส ฟาร์มาแคร์” โดยมี   บริษทับอส ฟาร์มา
แคร์ จ  ากดั เป็นบริษทัวิจยั พฒันา และผลิตยาแผนปัจจุบนัและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบริษทั บี เมด 
ฟามาซูติคอล จ ากดั ท าธุรกิจการจดัจ าหน่ายและการตลาดยาแผนปัจจุบนัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
และในปีเดียวกนัน้ีเอง การผลิตยาทั้งหมดภายใต ้บริษทั บอส ฟาร์มาแคร์ จ ากดั ไดย้า้ยไปยงัโรงงาน
แห่งใหม่ท่ี นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 พนัธกิจ 
 “ช่วยให้ปวงประชามีสุขภาพท่ีดีขึ้นปรัชญาองค์กรเรามีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาและ
ผลิตสินคา้ท่ีคุณภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีผสมผสานระหว่างการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและคุณธรรมลูกค้าจะต้องได้บริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกัน พนักงานของบริษัทฯจะต้องได้รับการดูแลด้วยความเป็นธรรมพร้อมๆกับได้รับ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการในระดบัมาตรฐานสากล 
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ภาพที ่2.1  โรงงาน  บริษทั บอส ฟาร์มาแคร์ จ ากดั 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2  ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาว ตรากระต่ายบิน  
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ตราท่ีปรากฎอยู่บนบรรจุภณัฑ์ เป็นรูปกระต่ายบิน  ขวดสีเขียว  กระต่ายบินสีขาว  มีท่ีมา
จาก กระต่ายบินมาจากคุณยาย คุณปิติเจา้ของบริษทั   ซ่ึงเกิดปีกระต่าย และมีแนวความคิดท่ีอยาก
ให้กระต่ายในนิทานแข่งชนะเต่า จึงใส่ปีกให้กระต่าย และสร้างแบรนด์กระต่ายบิน  คุณปีติ   
กล่าวถึงท่ีมาของช่ือแบรนด ์

 
ภาพที ่2.3   ผลิตภณัฑ ์ ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน  
 
 ปัจจุบนั ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินท่ีจดัจ าหน่าย  มี  2  ขนาด  คือ   50  ML  และ  200 
ML มีจดัจ าหน่าย  ท่ีร้านขายยาทัว่ไป  ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11    ซุปเปอร์มาเก็ตในหา้งสรรพสินคา้    

ร้านสเปเชียลสโตร์ เช่น  วตัสนั             
 บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั 
 ประวตัิความเป็นมา 
 บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2522 ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตยา

คุณภาพ เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยี
การผลิต และเลือกใชว้ตัถุดิบคุณภาพดีท าการผลิตยาทุกชนิดดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมยั
จากบุคลากรคุณภาพผูช้  านาญงานทุกคน ปัจจุบนั บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั มีพนกังานมากกว่า 
1,600 คน ท่ีดิน 15 ไร่ โดยมีพ้ืนท่ีใช้สอย 43,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีการผลิต 18,000 
ตารางเมตร พื้นท่ีส าหรับเกบ็วตัถุดิบและคลงัสินคา้ 20,000 ตารางเมตร และอาคารส านกังาน 5,000 
ตารางเมตร 
 จากความตั้งมัน่ท่ีจะผลิตยาดีมีคุณภาพน้ีเอง บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานการผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และท่ี
เป็นความภาคภูมิใจอย่างท่ีสุด ก็คือการท่ีประชาชนคนไทยให้การยอมรับและเช่ือถือในคุณภาพ
ผลิตภณัฑย์าท่ีผลิตโดยบริษทัฯดว้ยดีเสมอมา  และดว้ย ปณิธานท่ีมุ่งมัน่ และค านึงถึงคุณคา่ของชีวิต 
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บริษทั ไทยนครพฒันา จ ากดั ไดค้ิดคน้ วิจยั และพฒันาสูตรต ารับยา เทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผูบ้ริโภค และบริษัทฯ ยงัมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตยา
ภายในประเทศใหไ้ดม้าตรฐานสากล  
 พฒันาการท่ีส าคญัของธุรกิจ 

 2557 เร่ิมการผลิต “ ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร ” เป็นคร้ังแรกท่ีผูบ้ริหาร ไดมี้แนวคิดท่ีจะ
ผลิตยาธาตุน ้ าขาวขึ้นเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดยาธาตุน ้ าขาว โดยสร้างความแตกต่างจากผูผ้ลิต
หลายอ่ืนๆ ในด้านสรรพคุณ  คือ  ปราศจากแอลกฮอล์ และน ้ าตาล  ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาการของโรคเบาหวาน    สามารถท่ีจะรับประทานได ้ เม่ือมีอาการ  ปวดทอ้ง  ทอ้งเสีย  
แน่นทอ้ง     โดยใชช่ื้อเดียวกบั  ช่ือบริษทั  คือ   ไทยนคร   เพ่ือให้รับรู้ว่า เป็นยาธาตุน ้ าขาวของ  
บริษทั ไทยนคร พฒันา จ ากดั   
 

 
ภาพที ่2.4   โรงงาน  บริษทั ไทยนคร พฒันา  จ ากดั   
 
 

ภาพที ่2.5  ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  
 
 ตามท่ีปรากฎอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ตวัหนงัสือภาษาไทย ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  ตวัอกัษรสี
น ้าเงิน  พื้นหลงัสีน ้าเงิน ขาว    
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 โดยเร่ิมจ าหน่าย “  ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  ”  โดยผลิตเพียง   1  ขนาดนคือ  200  ML   
และเร่ิมขยายธุรกิจเขา้ไปในตลาดยาธาตุน ้ าขาว  ดว้ยงบลงทุน  3  ลา้นบาท   ซ่ึงผลประกอบการใน
ปีแรกท่ี ผลิต คดิ เป็นจ านวนเงิน  5  ลา้นบาท   

  2558 มีการพฒันาปรับปรุง  ตวั ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  ในดา้น ตวัยา  โดยเน้น เร่ือง 
การตกตะกอน  และสี ของยาธาตุให้ไม่มีความขุ่นขาวจนเกินไป   และมีการปรับปรุง ในดา้นขนาด
ขวดของยาธาตุน ้าขาวให้มีหลายขนาดมากยิง่ขึ้นเพ่ือให้ เหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย
มากข้ึน  เช่น ส าหรับ การพกพา  คือ  เพิ่มการผติขนาด  50 ML  และ  100  ML  และในปีน้ี เองท่ีทาง
บริษทัไทยนครพฒันา  มีการใชพ้รีเซนเตอร์คนแรก  เพ่ือโปรโมท  ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  คือ  คุณ  
รฐา  โพธิงาม ( ญาญ่าหญิง ) เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผูบ้ริโภคมากขึ้น ซ่ึงผลจากการใชพ้รีเซนเตอร์   
ส่งผลให ้  ผลประกอบการในปี  2558  เพิม่ขึ้นจาก  ปี  2557  จ านวน  12   ลา้นบาท  

 2560   มีการออกโฆษณาตวัใหม่  เพือ่เจาะกลุ่มผูบ้ริโภค วยัรุ่น โดยในคร้ังน้ี  ใชพ้รีเซน
เตอร์ขวญัใจวยัรุ่นไทย  อยา่ง  คุณ  บ้ี สุกฤษฎ์ิ วิเศษ แกว้  และมีการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดคอื  การ  
tie in  สินคา้  ในรายการ และละคร  ท่ีเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่น  เพื่อสร้างการจดจ า   โดยในปีน้ี ใชง้บ
โฆษณา  ในการโปรโมท ในแต่ละ ช่องทาง  ต่างๆ เป็น จ านวนเงิน  18   ลา้นบาท  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6   ผลิตภณัฑ ์ ยาธาตุน ้าขาว ไทยนคร 
 
 ตามท่ีปรากฎอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ตวัหนงัสือภาษาไทย ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  ตวัอกัษรสี
น ้าเงิน  พื้นหลงัสีน ้าเงิน ขาว   บนขวด  ระบุสรรพคุณ ปวดทอ้ง   ทอ้งเสีย   ขบัลม  แน่นทอ้ง  โลโก้
ในวงกลมระบุ  ปราศจากแอลกฮอล์และน ้ าตาล  ปัจจุบนัยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  มี  3  ขนาด  คือ   
50  ML  100 ML 200 ML 
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2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
   ศิริพร  จ าปาวลัย ์ ( 2554 )  ท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเป๊ปทีนและเบรนฟิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคท่ี
เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมบ ารุงสมองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 26 -  35  ปีมากกว่าคร่ึงมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมีระดับรายได ้10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด ผูบ้ริโภคแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของทั้งเคร่ืองด่ืมเป๊บทีนโดยรวมอยู่ในระดบัดีและเคร่ืองด่ืมเบ
รนฟิตในระดับปานกลางนอกจากน้ียงัพบว่าผูบ้ริโภคแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดของเคร่ืองด่ืมเป๊บทีนอยูใ่นระดบัดีและเคร่ืองด่ืมเบรนฟิตอยูใ่นระดบักลาง 

 มาลินี  มาลีคลา้ย ( 2554 )  ได้ท าการศึกษา   เร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาดของ
ผูบ้ริโภคมีผลต่อการรับรู้การส่ือสารการตลาด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์
ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ อิชิตนัและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้การส่ือสารการตลาดของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้อิชิตนัผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อตรา
สินคา้อิชิตนัดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมกบัดา้นคุณค่าตราสินคา้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ระดบัการรับรู้
มากท่ีสุดดา้นตราสินคา้กบัดา้นบริษทัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้มากและการเปล่ียนแปลง
การรับรู้ภาพลกัษณ์ก่อนและหลงัน ้ าท่วมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ปานกลางซ่ึงผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีแหละการรับรู้ภาพลกัษณ์ไม่แตกต่างกนัและมีการรับรู้การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อิชิตนัทั้งดา้นโฆษณาดา้นการประชาสัมพนัธ์ดา้นการส่งเสริมการขายและ
ดา้นการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 สุภาวี เผอืกเชาไวย ์ ท าการศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหว่าง
รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค คาร์ยีห้่อนิสสันกบัยี่ห้อซูซูกิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครการ
วิจยัเชิงปริมาณน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหว่าง
รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสันกบัยีห้่อซูซูกิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย
เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวั อยา่ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสัน และ
กลุ่มผูใ้ชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยี่ห้อ ซูซูกิโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานดว้ย Independent Sample t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยั
พบว่าผูใ้ช้รถยนต์ประหยดัพลังงาน (อีโคคาร์) ยี่ห้อนิสสัน เป็นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
25,000 บาท  ผูใ้ชร้ถยนต์ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห้่อซูซูกิ เป็นเพศชาย อาย ุ20 - 29 ปี ระดบั
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การศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 
บาท ผูบ้ริโภคท่ีใช้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสันและยี่ห้อซูซูกิ มีระดบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้นคุณสมบติัตราสินคา้ ดา้นคุณประโยชน์ตราสินคา้ ดา้นคุณคา่ตราสินคา้ 
ด้านบุคลิกภาพของผู ้ใช้ และด้านบุคลิกภาพของตราสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าขอ้มูลทั่วไปของผู ้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ารถยนต์ 
ประหยดั พลงังาน (อีโคคาร์) ยีห่อ้นิสสันและยีห้่อซูซูกิแตกต่างกนัในทุกดา้น ยกเวน้รายได ้เฉล่ียต่อ
เดือนของผูร้ถยนต ์ประหยดั พลงังาน (อีโคคาร์) ยีห้่อนิสสัน ท่ีมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไม่
แตกต่างกนั 

 กัณฐชา ไกรสวัสด์ิ   ท าการศึกษา    การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
เคร่ืองส าอางเกาหลีกบัเคร่ืองส าอางไทย    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  ศึกษาภาพลกัษณ์ของ
เคร่ืองส าอางเกาหลีกบัเคร่ืองส าอางไทยท่ีองคก์รตอ้งการจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ศึกษาเปรียบเทียบ
ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองส าอางเกาหลีกบัเคร่ืองส าอางไทยในสายตาของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของเคร่ืองส าอางกบัการรับรู้ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองส าอางอีทูด้ี(ETUDE) ตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
ดว้ยแนวคิดท่ีจะท าให้ผูห้ญิงธรรมดาสวยแบบเจา้หญิง เคร่ืองส าอางสกินฟู้ด(SKINFOOD) ตอ้งการ
ท่ีจะส่ือสารกับผูบ้ริโภคด้วยแนวคิดอาหารส าหรับผิว ผลิตภณัฑ์ท่ีสกัดจากสารสกดัธรรมชาติ 
เคร่ืองส าอางโอเรียลทอล พร้ินเซส(Oriental Princess) ตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภคดว้ยแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นธรรมชาติ และเคร่ืองส าอางชีเน่(SHEENE) ตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภคด้วย
แนวคิดการสร้างข้อความให้จดจ าผลิตภัณฑ์ โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ได้แก่ 
ส่ือสารมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออินเทอร์เน็ต  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งรู้จกัโล
โกต้ราสินคา้ของเคร่ืองส าอางไทยมากกว่าเคร่ืองส าอางเกาหลี กลุ่มตวัอย่างจดจ ากิจกรรมหรือ
รายการทางโทรทศัน์ของเคร่ืองส าอางไทยได้มากกว่าเคร่ืองส าอางเกาหลี กลุ่มตวัอย่างสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการรับรู้กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของเคร่ืองส าอางไทยได้
มากกว่าเคร่ืองส าอางเกาหลี กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ไทยไดม้ากกว่าเคร่ืองส าอางเกาหลี และกลุ่มตวัอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบุคลิกภาพ
ของเคร่ืองส าอางไทยไดม้ากกว่าเคร่ืองส าอางเกาหลี 



 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบและวธีิวจิยั 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง  “ การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร

กบัยาธาตุน ้ าขาวตรากระต่ายบินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  ในบทน่ีจะอธิบายถึง
วธีิการ 

ด าเนินการวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่   ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวทั้งสองยี่ห้อทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง 

 กลุ่มตวัอยา่ง   คือ   ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบิน  เน่ืองจากผูศึ้กษา
ไม่ทราบจ านวนผูบ้ริโภคท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่ง แบบไม่ทราบจ านวนประชากร
โดยเลือกใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5%  ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง   385  คน และเก็บส ารองความผดิพลาด  15  คน  รวมเป็น   400   คน   
 (กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 26) โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

                     สูตร     n = 
𝑍2

4𝑒2 

 ก าหนดให ้     n    =   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                Z    =   ค่ามาตราฐานของระดบัความเช่ือมัน่  95 % ( เท่ากบั  1.96 )  

                                           e    =    ค่าสัดส่วนระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ 5 %  ( e = 0.05 )  



24 

                       แทนค่าในสูตร  

                                                  n = 
1.962

4(0.05)2 

      n =  385    ตวัอยา่ง 
 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั  385 ตวัอยา่งทั้งน้ีผูศึ้กษาไดส้ ารอง

ความคลาดเคล่ือนไวอี้ก   15  ตวัอยา่ง  จึงเท่ากบั   400  ตวัอยา่ง  
 การสุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษา ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยเลือกเก็บรวบรวมขอ้มูล  ตามสถานท่ี ดงัต่อไปน้ี  เพื่อใหไ้ดจ้  านวนตวัอยา่งครบ 400    ตวัอยา่ง 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้แบบสอบถาม  ( Questionnaire )  เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึง  แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ สถานภาพซ่ึงมีลกัษณะเป็น  แบบสอบถามปลายปิด    
ปลายปิด จ านวน 6  ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี 1 เพศ   เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( Nominal  Scale )  
ขอ้ท่ี 2 อาย ุ  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั  (  Ordinal Scale )  
ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศึกษา  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale ) 
ขอ้ท่ี 4 อาชีพ  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( Nominal  Scale ) 
ขอ้ท่ี 5 รายไดต่้อเดือน เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (  Ordinal Scale ) 
ขอ้ท่ี 6 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั ( Nominal  Scale ) 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 7 และ 8 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการบริโภคยาธาตุน ้ า
ขาวไทยนครกบัยาธาตุกระต่ายบิน  ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้
โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Semantic differential  scale   ค  าถามเป็นแบบปลายปิด (Close –
Ended Question )  ใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคหรือมาตราช่วง    (Interval  Scale )  มีคะแนน 
5 ระดบัโดยมีการก าหนดการใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบั 5   หมายถึง  ความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มากท่ีสุด 
ระดบั 4   หมายถึง  ความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มาก 
ระดบั 3  หมายถึง   ความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์การสินคา้ปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง   ความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้นอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง   ความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้นอ้ยท่ีสุด 
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 การแปลผลเกีย่วกบัการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียดงัน้ี 

                สูตร ความกวา้ง อนัตรภาคชั้น         = 
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด −ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

            =    5 −1

5
 

 

              =    0.8     
                             เกณฑเ์ฉล่ียส าหรับระดบัความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้   เป็นดงัน้ี 
ส าหรับการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียผูว้จิยัใชเ้กณฑข์อง ชูศรี วงศรั์ตนะ (2550) ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง  มีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง  มีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร

และยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินไดแ้ก่ค าถามขอ้ 9 และ 10 คือโดยเฉล่ียผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวต่อเดือน
เป็นจ านวนขวด/เดือนโดยเฉล่ียค่าใชจ่้ายในการซ้ือยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือนเป็นจ านวนเงินบาท/เดือน
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด ( Open – ended  Questions ) ระดบัการวดัขอ้มูลให้อตัราส่วน ( 
Ratio scale ) ค  าถามขอ้ 11, 12 และ 13 ไดแ้ก่ รสชาติยาธาตุน ้ าขาวใดท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ   ผูบ้ริโภค
ซ้ือยาธาตุน ้าขาวจากสถานท่ีใด  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาธาตุน ้ าขาว  ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating Scale )ลกัษณะของค าตอบระดบัความส าคญัใช้ระดบัวดั
ขอ้มูลประเภทอตัราภาคหรือมาตราช่วง( Interval scale) มีคะแนน 5 ระดบัโดยมีการก าหนดเกณฑ์
ใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบั 5   หมายถึง  พฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวมีมากท่ีสุด 
ระดบั 4   หมายถึง  พฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวมีมาก 
ระดบั 3  หมายถึง   พฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวมีปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง   พฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง   พฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวนอ้ยท่ีสุด 
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 การแปลผลเกีย่วกบัการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียดงัน้ี 

                  สูตร ความกวา้ง อนัตรภาคชั้น        = 
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด −ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

            =    5 −1

5
 

            =    0.8     
 เกณฑเ์ฉล่ียส าหรับระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวเป็นดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง  มีพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวอยูใ่นระดบั มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง  มีพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง  มีพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง  มีพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้าขาวอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง
เคร่ืองมือตามล าดบัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
งานวจิยั                                        

2.  ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากงานวจิยัต่างๆและจากการส ารวจงานวจิยั 
3. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามในงานวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างน ามาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

และขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายด้าน
สมมติฐานของการวจิยั  

5. ข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงแบบสอบถามจากนั้นน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง  

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปท า Pre - Test กบัประชากรจ านวน 30 ชุดเพื่อน า
ผลไปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)   ของแบบสอบถามโดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
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 ( α -  Coefficient )  โดยใชสู้ตรคอนบคั  ( Cronbach  )    (  กลัยา  วานิชยบ์ญัชา , 2546 : 449)  ค่า
แอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหวา่ง   0 ≤ α ≥  1  ซ่ึงค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือมัน่สูงจากการทดสอบความเช่ือมัน่ในแบบสอบถามได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยรวมเท่ากบั 0.9269 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาโดยมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้า
ขาวไทยนครและยาธาตุน ้ าขาวตรากระต่ายบินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ   ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเพื่อน ามาวเิคราะห์จากแหล่ง 2 แหล่งดงัน้ี 

1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (  Secondary Data )  ได้จากการศึกษาคน้ควา้จากข้อมูลท่ีมีผู ้
รวบรวมไวด้งัน้ี 

    1.1 หนังสือพิมพ์ธุรกิจวารสารต่างๆได้แก่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและ
หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 

    1.2   หนงัสือทางวชิาการบทความวทิยานิพนธ์และง่ายรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    1.3   ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  

 2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ   ( Primary Data )  ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนโดย  

2.1   ผูศึ้กษาจดัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
2.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามพร้อมให้

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
2.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการตอบรับทั้งหมดเพื่อด าเนินขั้นตอนใน

การศึกษาต่อไป  
 

3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาครบ 400 ชุดแลว้ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถามท่ีรวบรวม

ไดม้าด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1. การตรวจสอบข้อมูล ( Edating)  ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถามท่ีได้รับทั้ งหมดมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและท าการก ากบัเลข 001 ถึง 400 ลงในแบบสอบถามทั้ง 
400 ชุด  
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                      2. การลงรหัส  ( Coding )  ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถามฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์และลง
รหสัตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสอบถามแต่ละส่วน 
                 3. การประมวลผล (  Processing )  น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัเรียบร้อยแลว้น ามาบนัทึก
ลงในคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าหรับงานวิจยั 
   3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ( Descripitve  analysis )    และสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics ) ดงัน้ีคือ 
 
ตารางที ่3.1   แสดงลกัษณะเฉพาะของมาตราวดั 
 

รายงานข้อมูล        มาตราวดั            ตัวแปร          สถิติทีใ่ช้ 

 ประชากรศาสตร์                           Nominal  เพศ,สถานภาพ   Frequency 
       อาชีพ    Percentage 
ประชากรศาสตร์                           ordinal    อาย ุ    Frequency 
       ระดบัการศึกษา           Percentage 
      รายได ้
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้    ดา้นคุณค่าตราสินคา้          Frequency 
สินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร Interval        Percentage 
และกระต่ายบิน 
                 Mean 
             Standard 
                Deviation 
พฤติกรรมการซ้ือ 
ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  Ratio  จ านวนการบริโภค         Frequency 
และกระต่ายบิน     ยาธาตุน ้าขาวต่อเดือน             Percentage 
      ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือน     Mean 

Interval             Standard 
                Deviation 
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ตารางที ่3.2   แสดงสถิติเชิงอนุมาน 
 

 ตัวแปร             สถิติทีน่ ามาใช้ 

เพศกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน                  t – test  
อายกุบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน   ANOVA : F-test 
ระดบัการศึกษากบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน  ANOVA : F-test 
อาชีพกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน   ANOVA : F-test 
รายไดก้บัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน   ANOVA : F-test 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครกบักระต่ายบิน    Pearson Correlation 
กบัพฤติกรรมการซ้ือยาธาตุน ้ าขาว 
สถานภาพกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน  ANOVA : F-test 



 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 
 

 การศึกษาการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครกบัยาธาตุน ้าขาว
ตรากระต่ายบินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  ( Sample Size )   
 x ̄ แทน ค่าเฉล่ีย (Mean)  
 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Stand Deviation )  
 t แทน ค่าสถิติที ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ( t - test ) 
 r แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าความสัมพนัธ์  ( พหุคูณ ) 
 Sig. แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
 * แทน มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS ( Statistic  Package  for  
Social Science)  ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์และด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น  5  ส่วน
ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ส่วนท่ี  2  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการบริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครและยา

ธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 
 ส่วนท่ี   3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร

และตราสินคา้กระต่ายบิน 



31 

 ส่วนท่ี   4   การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาว
ไทยนครและยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 

 ส่วนท่ี   5  การวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเร่ือง  การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ า
ขาวไทยนครกับยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ชุดโดยแบ่งเป็นผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครจ านวน 
165  คน คิดเป็นร้อยละ 41.25  และยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 235  คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   ชาย 
   หญิง 
  ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   ชาย 
   หญิง 

165 
70 
95 

235 
90 

145 

41.25 
17.50 
23.75 
58.75 
22.50 
36.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี  4.1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเพศของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ า
ขาวไทยนครท่ีมีจ านวน 165  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยมีจ านวน 95  คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 
ส่วนผูบ้ริโภคเพศชายจ านวน 70  คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ส่วนผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 
ซ่ึงมีจ านวน 235  คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 145  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.25 ส่วนผูบ้ริโภค
เพศชาย จ านวน 90  คิดเป็นร้อยละ 22.50 
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ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   ต ่ากว่า 20 ปี  
   20 –24 ปี 
   25 -29 ปี 
   30 -34 ปี 
   35 -39 ปี 
   40   ปีข้ึนไป  
ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   ต ่ากว่า 20 ปี  
   20 –24 ปี 
   25 -29 ปี 
   30 -34 ปี 
   35 -39 ปี 
   40   ปีข้ึนไป 

165 
13 
35 
40 
45 
20 
12 

235 
21 
49 
58 
56 
35 
16 

41.25 
3.25 
8.75 
10 

11.25 
5 
3 

58.75 
5.25 

12.25 
14.50 

14 
8.75 

4 
รวม 400 100 

  
จากตารางท่ี 4.2  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอายุของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่า  ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ า

ขาวไทยนครท่ีมีจ านวน 165 คนส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 34 ปีจ านวน 45 คน   คิดเป็นร้อยละ 11.25 
รองลงมา  คือ  อาย ุ25  - 29 ปี จ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10  อาย ุ20-  24 ปี จ านวน 35 คน  คิด
เป็นร้อยละ  8.75 อาย ุ35 - 39 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 13 คน  คิด
เป็นร้อยละ 3.25 และอาย ุ 40  ปีข้ึนไปจ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 3 

ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน 235 คน  ส่วนใหญ่มีอายุ 25 -   29 ปี
จ านวน 58 คนคิด เป็นร้อยละ 14.50 รองลงมาอาย ุ  30 -  34 ปี  จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 14  อาย ุ
20 -  24 ปีจ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.25   อายุ   35 -  39 ปี  จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 
8.75   อายตุ  ่ากว่า 20 ปีจ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.25  และ อายุ    40 ปีข้ึนไป  จ านวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4 
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   มธัยมศึกษาตอนปลาย   
   อนุปริญญา   
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี   
  ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   มธัยมศึกษาตอนปลาย   
   อนุปริญญา   
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี   

165 
30 
47 
73 
15 

235 
50 
78 
85 
22 

41.25 
7.50 

11.75 
18.25 
3.75 

58.75 
12.50 
19.50 
21.25 
5.50 

รวม 400 100 
 
 ตารางท่ี 4.3  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า   ผูบ้ริโภคยา
ธาตุน ้ าขาวไทยนครท่ีมี  จ านวน 165    คนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 73  คน  
คิด เ ป็นร้อยละ 18.25 รองลงมาคือ   ระดับ อนุปริญญา   จ านวน 47   คน   คิด เ ป็นร้อยละ 
11.75    มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.50  และสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  
15   คนคิดเป็นร้อยละ 3.75 

 ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินซ่ึงมี  จ านวน 235 คน   ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 21.25 รองลงมาคืออนุปริญญาจ านวน 78 คน   คิดเป็นร้อย
ละ 19.5  มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 50 คน   คิดเป็นร้อยละ 12.5  และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
22 คนคิดเป็นร้อยละ 5.5 
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   นกัเรียน/นกัศึกษา  
   ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
   พนกังานบริษทัเอกชน 
   ธุรกิจส่วนตวั  
   แม่บา้น/พ่อบา้น 
   อ่ืนๆ(เช่น..รับจา้ง) 
ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   นกัเรียน/นกัศึกษา  
   ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
   พนกังานบริษทัเอกชน 
   ธุรกิจส่วนตวั  
   แม่บา้น/พ่อบา้น 
   อ่ืนๆ(เช่น..รับจา้ง) 

165 
24 
25 
60 
23 
30 
3 

235 
42 
39 
89 
28 
32 
5 

41.25 
6 

6.25 
15 

5.75 
7.5 

0.75 
58.75 
10.5 
9.75 

22.25 
7 
8 

1.25 
รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.4  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า  ผูท่ี้บริโภคยาธาตุ

น ้าขาวไทย นครท่ีมีจ านวน 165 คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15รองลงมาคือ แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.5   ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  นักเรียน/นักศึกษาจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 
6  ธุรกิจส่วนตวั  จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75   และอาชีพอ่ืนๆเช่น  รับจา้งจ านวน  3  คนคิด
เป็นร้อยละ 0.75 

 ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน 235 คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนจ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 22.25   รองลงมาคือ  นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 42 คนคิด
เป็นร้อยละ 10.5ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.75  พ่อบา้น/แม่บา้นจ านวน 
32 คนคิดเป็นร้อยละ 8   ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 7  และอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจา้ง
จ านวน  5  คนคิดเป็นร้อยละ 1.25 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   นอ้ยกว่าหรือเ ท่ากบั 10,000 บาท  
   10,001 – 20,000  บาท  
   20,001 – 30,000  บาท  
   มากกวา่  30,000  บาท  
  ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   นอ้ยกว่าหรือเ ท่ากบั 10,000 บาท 
   10,001 – 20,000  บาท  
   20,001 – 30,000  บาท  
   มากกวา่  30,000  บาท  

165 
24 
47 
59 
35 

235 
41 
50 
81 
63 

41.25 
6 

11.75 
14.75 
8.75 

58.75 
10.25 
12.5 

20.25 
15.75 

รวม 400 100 
 
จากตารางท่ี 4.5   แสดงข้อมูลเก่ียวกับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง   พบว่า 

ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครท่ีมีจ านวน 165 คนส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 -  30,000 บาท
จ านวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 14.75 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาทจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 
11.75  มากกว่า 30,000 บาทจ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 8.75 และนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท
จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6 

 ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน 235 คนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาทจ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 20.25 รองลงมาคือมากกว่า 30,000 บาทจ านวน 
63 คนคิดเป็นร้อยละ 15.75    10,001 - 20,000 บาทจ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 12.5 และนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 10,000 บาทจ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 10.25 
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ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   โสด  
   สมรส  
   หยา่ร้าง 
   ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   โสด  
   สมรส  
   หยา่ร้าง 

165 
67 
94 
4 

235 
97 

130 
8 

41.25 
16.75 
23.5 

1 
58.75 
24.25 
32.5 

2 
รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคยาธาตุ

น ้ าขาวไทยนครท่ีมีจ านวน 165 คนส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 
รองลงมาคือสถานภาพโสดจ านวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 16.75 และหยา่ร้างจ านวน  4 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 1  ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน 235 คนส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 
130 คนคิด  เป็นร้อยละ 32.5  รองลงมาคือสถานภาพโสดจ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.25  และ
หยา่ร้างจ านวน  8  คนคิดเป็นร้อยละ 2 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการบริโภคยาธาตุน า้ขาวไทยนครและยาธาตุน า้ขาวไทย
กระต่ายบิน 
 
ตารางที ่4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามเหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้าขาว 
 

เหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้ าขาว จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
    เพ่ือรักษาอาการปวดทอ้ง แน่นทอ้ง 
   เพ่ือรักษาอาการ  จุก เสียด 
   เพ่ือรักษาอาการทอ้งเสีย 

165 
62 
45 
30 

41.25 
15.5 

11.25 
7.5 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

เหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้ าขาว จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   เพ่ือรักษาอาการ ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
   อ่ืนๆ(ขบัลม) 
 ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   เพ่ือรักษาอาการปวดทอ้ง แน่นทอ้ง 
   เพ่ือรักษาอาการ  จุก เสียด 
   เพ่ือรักษาอาการทอ้งเสีย 
   เพ่ือรักษาอาการ ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
   อ่ืนๆ(ขบัลม) 

 
26 
2 

235 
74 
69 
28 
57 
7 

 
6.5 
0.5 

58.75 
18.5 

17.25 
7 

14.25 
1.75 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้ าขาวของกลุ่มตวัอย่าง 

พบว่า  ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครท่ีมีจ านวน 165 คนส่วนใหญ่เหตุผลท่ีบริโภค เพื่อรักษา
อาการปวดทอ้งแน่นทอ้งจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ  15.5  รองลงมาคือเพื่อรักษา อาการจุก เสียด 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25   เพ่ือรักษาอาการท้องเสีย  จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 
7.5  เพ่ือรักษาอาการ ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ จ านวน  26 คนคิดเป็นจ านวนร้อยละ 6.5   และเพ่ือช่วยใน
การขบัลมจ านวน   2   คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5 

  ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน 235 คนส่วนใหญ่เหตุผลท่ีบริโภค เพื่อ
รักษาอาการปวดทอ้ง แน่นทอ้ง  จ านวน   74  คนคิดเป็นร้อยละ 18.5  รองมาคือเพ่ือรักษาอาการ จุก
เสียด จ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 17.25 เพ่ือรักษาอาการ ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ จ านวน 57 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 14.25  เพ่ือรักษาอาการทอ้งเสีย  จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7  และเพ่ือขบัลม  จ านวน 7    
คิดเป็นร้อยละ 1.75 
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ตารางที ่4.8  แสดงคา่เฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตอัยา่งจ าแนกตามระดบัการรับรู้ 
        ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ดา้นตราสินคา้ของยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน 
 
ดา้นตราสินคา้                 ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
    ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร   ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 
                       x ̄    S.D.    ความหมาย    อนัดบั     x ̄        S.D.    ความหมาย       อนัดบั 
1.เคร่ืองหมายตราสินคา้          3.42   0.95       มาก  2          3.59       1.31     มาก                    4 
(ยีห่อ้ ) จ าไดดี้/จ าไม่ได ้
2.โลโก ้   3.38     0.98  ปานกลาง      3  4.11       1.36     มาก                     1 
จ าไดดี้/จ าไม่ได ้
3.สโลแกนภาพ 2.99    1.01 ปานกลาง   7        3.48       1.05     มาก                  6 
จ าไดดี้/จ าไม่ได ้
4.สโลแกนเสียง 3.22    1.30 ปานกลาง 4   3.68 0.94   มาก 2  
จ าไดดี้/จ าไม่ได ้
5.สีของตราสินคา้ 3.45 1.09  มาก 1 3.50  1.32 มาก 5 
จ าไดดี้/จ าไม่ได ้
6.ตวัอกัษรตราสินคา้ 3.04 1.38 ปานกลาง  6 3.36 0.92 ปานกลาง 7 
จ าไดดี้/จ าไม่ได ้
7.โลโกโ้ดดเด่น  3.08 1.42 ปานกลาง 5   3.65 1.47 มาก   3 
(โดดเด่น/ไม่โดดเด่น)  
8.การออกแบบตราสินคา้ 2.92 1.37 ปานกลาง  8 3.32  1.46  ปานกลาง  8 
สวย/ไม่สวย 
9.ความหมายตราสินคา้         2.53 1.37   นอ้ย          10      3.07  1.24   ปานกลาง 9 
ดี/ไม่ดี 
10.ลกัษณะตราสินคา้(โลโก)้  2.75     1.29  ปานกลาง   9         3.01       1.39   ปานกลาง   10 
สอดคลอ้งกบัยาธาตุน ้ าขาว 
สอดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง  

 รวม 3.08    1.22 ปานกลาง    3.48 1.25 มาก   

 
 จากตารางท่ี 4.8  แสดงระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ดา้นตราสินคา้ของยาธาตุ

น ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
       ด้านตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร   มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินคา้   โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  มีคา่เฉล่ีย  3.08   เม่ือพจิารณาแต่ละดา้น   เรียงตามล าดบัดงัน้ี  
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 ระดบัการรับรู้มากคือ ด้าน สีของตราสินค้า   เคร่ืองหมายตราสินค้า(ยี่ห้อ) โดยมี
ค่าเฉล่ีย   3.45 และ  3.42   ตามล าดบั   
 ระดบัการรับรู้ปานกลางคือ   ดา้น  โลโก ้ สโลแกนเสียง  โลโกโ้ดดเด่น  ตวัอกัษรตรา
สินคา้  สโลแกนภาพ  การออกแบบตราสินคา้ และลกัษณะตราสินคา้(โลโก)้  สอดคลอ้งกบัยาธาตุ
น ้าขาว  โดยมีคา่เฉล่ีย   3.38 ,3.22, 3.08, 3.04, 2.99 , 2.92,  และ  2.75  ตามล าดบั     
 ระดบัการรับรู้นอ้ยคอื  ดา้น   ความหมายตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย  2.53   
       ดา้นตราสินคา้ยาธาตุน ้ากระต่ายบิน   มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบั  มาก  มีคา่เฉล่ีย  3.48   เม่ือพจิารณาแต่ละดา้น   เรียงตามล าดบัดงัน้ี  
 ระดบัการรับรู้มากคือ ด้าน   โลโก้  สโลแกนเสียง   โลโก้โดดเด่น  เคร่ืองหมายตรา
สินคา้(ยี่ห้อ) สีของตราสินคา้ และ  สโลแกนภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย   4.11 ,3.68, 3.65, 3.59, 3.50  และ  
3.48 ตามล าดบั     

 ระดบัการรับรู้ปานกลางคือ  ดา้น ตวัอกัษรตราสินคา้ การออกแบบตราสินคา้  ความหมาย
ตราสินคา้ และลกัษณะตราสินคา้(โลโก้) สอดคลอ้งกบัยาธาตุน ้ าขาว  โดยมีค่าเฉล่ีย   3.36,3.32, 
3.07 และ 3.01 ตามล าดบั     
   
4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินค้ายาธาตุน า้ขาวไทยนครและกระต่ายบิน 
 
ตารางที ่4.9  แสดงคา่เฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัยา่งจ าแนกตามระดบัการรับรู้ 
        ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน 
 
ดา้นคุณค่าตราสินคา้             ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
       ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร                      ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 

  x̄     S.D.    ความหมาย             อนัดบั           x ̄       S.D.        ความหมาย      อนัดบั 
1.สรรพคุณและ  3.40     1.11    ปานกลาง 1 3.68   1.51      มาก 1 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ 
บริโภคยาธาตุน ้ าขาว 
(มีคุณค่า/ไม่มีคุณค่า)  
2.ภาพลกัษณ์ในสายตา 3.36     1.39   ปานกลาง 2 3.48     1.05  มาก 2 
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้ าขาว 
(ภาพลกัษณ์ดี/ภาพลกัษณ์ไม่ดี)  
3.ความคุม้ค่าของสินคา้ 3.02  1.52  ปานกลาง   4 3.14      1.38            ปานกลาง 5 
( คุม้ค่า / ไม่คุม้ค่า )      
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 
ดา้นคุณค่าตราสินคา้             ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
       ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร                      ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 

  x̄     S.D.    ความหมาย             อนัดบั           x ̄       S.D.        ความหมาย      อนัดบั 
4.คุณค่าตราสินคา้ใน          2.53     1.23          นอ้ย                5               3.34        1.19          ปานกลาง 4 
มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 
ยาธาตุน ้ าขาว(แขง็แกร่ง/ไม่แขง็แกร่ง )  
5.คุณค่าตราสินคา้ใน 2.21      1.16         นอ้ย                 7               2.89       1.36          ปานกลาง 6 
สายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ 
ท่ีคืนก าไรใหก้บัผูบ้ริโภค(คืนก าไร/ไม่คืนก าไร) 
6.คุณค่าตราสินคา้ใน   2.28     1.74      นอ้ย               6              2.75        1.29           ปานกลาง   7 
สายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ 
ท่ีช่วยเหลือสงัคม (ช่วยเหลือสงัคม/ไม่ช่วย) 
7.ความมีช่ือเสียง     3.04      1.43       ปานกลาง        3              3.42         1.46        มาก  3 
ของตราสินคา้(มีช่ือเสียง/ไม่มีช่ือเสียง) 

 รวม   2.83   1.37       ปานกลาง                3.24       1.32         ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.9  แสดงระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของ

ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
       ด้านคุณค่าตราสินค้ายาธาตุน า้ขาวไทยนคร   มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้น
คุณคา่ตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  มีคา่เฉล่ีย  2.83   เม่ือพจิารณาแต่ละดา้น   เรียง
ตามล าดบัดงัน้ี  
     ระดบัคุณค่าปานกลางคือ   ดา้น  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคยาธาตุน ้ า
ขาวภาพลกัษณ์ในสายตาผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้ าขาว  ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้  และ   ความ
คุม้ค่าของสินคา้   โดยมีคา่เฉล่ีย   3.40, 3.36, 3.04,  และ   3.02 ตามล าดบั   
     ระดบัคุณค่านอ้ยคือคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้ าขาว คุณค่า
ตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีช่วยเหลือสังคม  และ  คุณค่าตราสินคา้ในสายตา
ผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีคืนก าไรให้กบัผูบ้ริโภค โดยมีคา่เฉล่ีย   2.53, 2.28   และ   2.21 ตามล าดบั   
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 ด้านคุณค่าตราสินค้ายาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน   ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้น
คุณคา่ตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  มีคา่เฉล่ีย  3.24   เม่ือพจิารณาแต่ละดา้น   เรียง
ตามล าดบัดงัน้ี  

ระดบัคุณค่ามากคือ   ดา้น  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคยาธาตุน ้ าขาว
ภาพลักษณ์ในสายตาผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้ าขาว  และความมีช่ือเสียงของตราสินคา้   โดยมี
ค่าเฉล่ีย   3.68, 3.48, 3.04,  และ   3.42 ตามล าดบั   

ระดบัคุณค่าปานกลางคือ   ดา้น  คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุ
น ้าขาว    และ   ความคุม้ค่าของสินคา้  คุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีคืนก าไร
ให้กบัผูบ้ริโภค และคุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีช่วยเหลือสังคม  โดยมี
ค่าเฉล่ีย   3.34, 3.14, 2.89  และ   2.75 ตามล าดบั   
 
4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคยาธาตุน า้ขาวไทยนครและ
กระต่ายบิน    
 
ตารางที ่4.10  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขนาดขวดของยาธาตุน ้าขาว 
 

ขนาดขวด  จ านวน ร้อยละ 
ยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
   ขนาด 50    ML 
   ขนาด 100   ML 
   ขนาด 200   ML  
    อ่ืนๆ.......... 
   ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน  
   ขนาด 50    ML 
   ขนาด 100   ML 
   ขนาด 200   ML 
   อ่ืนๆ..........  

165 
31 
56 
78 
0 

235 
98 
0 

137 
0 

41.25 
7.75 
14 

19.5 
0 

58.75 
24.5 

0 
34.25 

0 
รวม 400 100 
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จากตารางท่ี  4.10  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดขวดของยาธาตุน ้ าขาวท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ซ้ือ  พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีบริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครท่ีมีจ านวน 165 คนส่วนใหญ่  บริโภคยา
ธาตุน ้ าขาวขนาด  200  ML   จ านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.5  รองลงมาคือขนาด 100  ML  
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14  และ   ขนาด 50  ML  จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.75 

ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน 235 คน  ส่วนใหญ่บริโภคยาธาตุน ้ าขาว 
ขนาด 200 ML  เป็นจ านวน 137   คนคิดเป็นร้อยละ 34.25  รองลงมาคือ  ขนาด 50 ML   จ านวน 98 
คนคิด  เป็นร้อยละ 24.5 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร

และกระต่ายบิน   จ าแนกตามความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาว  ต่อเดือนและ   
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือน  

 
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค       ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 
     x ̄  S.D.         x ̄             S.D. 
ความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน 1.7 0.71      1.65              0.67 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือน                41.63       12.73     36.75              14.71 

  
จากตารางท่ี  4.11  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ดา้นความถ่ีใน

การบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน   พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทย
นครต่อเดือน โดยมีค่าเฉล่ียบริโภค  1.7   ขวดต่อเดือน  และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ีย   41.63   
บาทต่อเดือน  ส่วนผูบ้ริโภคท่ีบริโภคยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน  โดยมีคา่เฉล่ียบริโภค   1.65  ขวดต่อ
เดือน  และมีคา่ใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ีย  36.75   บาทต่อเดือน       

    
ตารางที ่4.12  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานท่ีท่ีซ้ือยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร

และกระต่ายบิน 
สถานท่ีท่ีซ้ือ          ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร   ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 
        x ̄    S.D.    ความหมาย    อนัดบั     x ̄    S.D.      ความหมาย      อนัดบั 
1.ร้านขายยา 3.27  1.27    ปานกลาง           1 3.24   1.43        ปานกลาง            2  
2.ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11      2.97  1.37     ปานกลาง          2  3.68   1.51        ปานกลาง            1 
3.ซุปเปอร์มาร์เก็ตใน    2.85  1.24     ปานกลาง          4                2.86   1.33        ปานกลาง            4 
หา้งสรรพสินคา้ 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 
สถานท่ีท่ีซ้ือ          ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร   ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 
        x ̄    S.D.    ความหมาย    อนัดบั     x ̄    S.D.      ความหมาย      อนัดบั 
4.ซุปเปอร์สโตร์ เช่น  2.94  1.33     ปานกลาง          3             3.07   1.24    ปานกลาง       3 
โลตสั บ๊ิกซี           
5.ร้านสเปเชียลสโตร์    2.75   1.25     ปานกลาง          5                2.37   1.02  ปานกลาง 5 
เช่น วตัสนั          
6.สถานท่ี อ่ืนๆ             

 รวม 2.96   1.29   ปานกลาง                  3.04   1.31  ปานกลาง 

   
จากตารางท่ี 14.12 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค   ดา้นสถานท่ีซ้ือยาธาตุน ้าขาว  
ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  มีระดับสถานท่ีซ้ือยาธาตุน ้ าขาวโดยภาพรวมอยู่ระดับปาน

กลางมีค่าเฉล่ีย 2.96  เม่ือพิจารณารายดา้น ล าดบัแรกคือ  ร้านขายยา   รองลงมาคือร้านสะดวกซ้ือ
เช่น 7-11   ซุปเปอร์สโตร์  เช่นโลตสั  บ๊ิกซี  ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินคา้   และร้านสเป
เชียลสโตร์  เช่น  วตัสัน  โดยมีคา่เฉล่ีย 3.27, 2.97, 2.94, 2.85, 2.75  ตามล าดบั 

ยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน มีระดับสถานท่ีซ้ือยาธาตุน ้ าขาวโดยภาพรวมอยู่ระดับ
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.04 เม่ือพิจารณารายดา้น ล าดบัแรกคือ  ร้านสะดวกซ้ือเช่น 7-11  รองลงมาคือ  
ร้านขายยา  ซุปเปอร์สโตร์  เช่นโลตสั  บ๊ิกซี  ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินคา้     และร้านสเป
เชียลสโตร์  เช่น  วตัสัน  โดยมีคา่เฉล่ีย 3.68, 3.24, 3.07, 2.86, 2.37  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.13  แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยา

ธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน 
 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ      ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร         ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 
การตดัสินใจซ้ือ       x ̄      S.D.        ความหมาย          อนัดบั             x̄    S.D.      ความหมาย      อนัดบั 
1.พรีเซนเตอร์สินคา้ 2.80   1.33     ปานกลาง           3  3.61 1.22  ปานกลาง 2 
2.ตนเอง 3.61 1.31 มาก 1 3.65 1.47 มาก 1 
3.ครอบครัว/คนรัก 2.98 1.12 ปานกลาง 2 3.34 1.52 ปานกลาง 3 
4.เพื่อน 2.37 1.02 ปานกลาง  5  3.23 1.32 ปานกลาง 4 
5.ดารา/นกัร้อง 2.50 1.06 ปานกลาง 4  3.01 1.39 ปานกลาง  5 

 รวม 2.85 1.43 ปานกลาง   3.37 1.38 ปานกลาง     
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 จากตารางท่ี 4.13   พฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภคด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบินพบวา่ 

 ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร มีระดบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาธาตุน ้ าขาว โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย   2.85  เม่ือพิจารณารายอนัดบัแรกคือ  ตนเอง  รองลงมา
คือ  ครอบครัว/คนรัก   พรีเซ็นเตอร์สินคา้  ดารา/นักร้อง   และเพ่ือน  โดยมีค่าเฉล่ีย    3.61, 2.98, 
2.80, 2.50, 2.37  ตามล าดบั 

 ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน มีระดับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือยาธาตุน ้ า
ขาว  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉล่ีย  3.37  เม่ือพิจารณารายอันดับแรกคือ  ตนเอง    
รองลงมาคือ  พรีเซนเตอร์สินคา้ ครอบครัว/คนรัก  เพ่ือน  และ ดารานกัร้อง  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.65, 
3.61, 3.34, 3.23, 3.01  ตามล าดบั 

 
4.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ 
รายไดต่้อเดือนและเหตุผลท่ีบริโภคท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทย
นครกบัตรากระต่ายบินแตกต่างกนัโดยท าการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้
ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบินโดยใช ้  สถิติเชิงอนุมาน   คือ  Independent Sample t – test  
และ  One-way ANOVA   

 1.1 เพศของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั    มีความคิดเห็นผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทย
นครและกระต่ายบิน   แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.14   แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นคุณค่าตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั 
 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้     t – test for  Equality of  Means 
     ดา้นคุณค่าตราสินคา้  เพศ        x ̄ S.D.   t df  Sig 
          (2 –tailed) 
ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ชาย 3.06 0.49 0.41 398 0.682 
 หญิง 3.04 0.38 

ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน  ชาย 3.01  0.58 0.64 398 0.517 
 หญิง 2.97  0.56     
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 จากตารางท่ี 4.14   การเปรียบเทียบเพศกบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรา
สินคา้ไทยนครโดยใชวิ้ธีการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ  t – test  ไดค่้า t = 0.41, df = 398,   Sig. 
= 0.682 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของ
ตราสินคา้ไทยนครไม่แตกต่างกนั   ส่วนผลการเปรียบเทียบเพศกบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้
ของตราสินคา้กระต่ายบินไดค้่า  t = 0.64, df = 398,   Sig. = 0.517  พบว่าผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศต่างกนัมี
ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรากระต่ายบินไม่แตกต่างกนั 

1.2 อายุของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทย
นครและยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินแตกต่างกัน   โดยท าการทดสอบโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics )   เป็นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตวัแปร  2   ตวัแปรข้ึนไป 
(   One-way ANOVA : F-test )   ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.15  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นคุณค่าตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั 
 แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig. 

ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ระหวา่งกลุ่ม  1.236 5 0.247 1.321 0.254 
  ภายในกลุ่ม  73.76 394 0.187   
  รวม  75.00 399 0.187   
ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน  ระหวา่งกลุ่ม    2.30 5 0.462 1.425     0.214  
  ภายในกลุ่ม  127.65  394 0.324            
  รวม  129.96  399   

 
จากตารางท่ี 4.15  การเปรียบเทียบอายุ  กบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ของตรา

สินคา้ไทยนครโดยใชวิ้ธีการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ  F– test  ไดค่้า F  =  1.321, df  = 5/394,   
Sig. = 0.254 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้
ของตราสินคา้ไทยนครไม่แตกต่างกนั   ส่วนผลการเปรียบเทียบอายุกบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตรา
สินคา้ของตราสินคา้กระต่ายบินไดค่้า  F = 1.425, df = 5/394,   Sig. = 0.214  พบว่าผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรากระต่ายบิน   ไม่แตกต่างกนั 

1.3 ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ไทยนครและยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินแตกต่างกัน   โดยท าการทดสอบโดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics )   เป็นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตวัแปร  2   ตวั
แปรขึ้นไป (   One-way ANOVA : F-test )   ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.16  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นคุณค่าตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั 

 

 แหล่งความแปรปรวน    SS df MS F      Sig. 

ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  ระหวา่งกลุ่ม 1.72   3 0.42 2.30     0.058 
   ภายในกลุ่ม 73.28 396 0.18   
   รวม  75.00 399  
ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน   ระหวา่งกลุ่ม 0.404   3 0.10 0.30     0.872 

ภายในกลุ่ม 129.55 396 0.32 
   รวม  129.96 399  
 

จากตารางท่ี 4.16  การเปรียบเทียบการศึกษา  กบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ของ
ตราสินคา้ไทยนครโดยใชว้ิ ธีการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ  F– test  ไดค่้า F  =  2.30, df  = 
3/396,   Sig. = 0.058 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้าน
คุณค่าตราสินคา้ของตราสินคา้ไทยนครไม่แตกต่างกัน   ส่วนผลการเปรียบเทียบการศึกษากับ
ภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตราสินคา้กระต่ายบินไดค้า่  F = 0.30, df = 4/395,   Sig. = 0.872  
พบว่าผูบ้ริโภค ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรา
กระต่ายบิน   ไม่แตกต่างกนั 

1.4  อาชีพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทย
นครและยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินแตกต่างกัน   โดยท าการทดสอบโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics )   เป็นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตวัแปร  2   ตวัแปรข้ึนไป 
(   One-way ANOVA : F-test )   ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.17  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ดา้นคุณค่าตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั 

 

 แหล่งความแปรปรวน    SS df MS F      Sig. 
ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ระหวา่งกลุ่ม  0.42   5 0.08 0.44     0.816 
  ภายในกลุ่ม  74.57 394 0.18   
  รวม  75.00 399  
ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน  ระหวา่งกลุ่ม  1.03   5 0.20 0.63     0.676 
  ภายในกลุ่ม            128.92 394 0.32 
    รวม            129.96 399  
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จากตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบอาชีพกบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ของตรา
สินคา้ไทยนครโดยใชวิ้ธีการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ  F– test  ไดค่้า F  =  0.44, df  = 5/394,   
Sig. = 0.816 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าตรา
สินคา้ของตราสินคา้ไทยนครไม่แตกต่างกนั   ส่วนผลการเปรียบเทียบอาชีพกบัภาพลกัษณ์ด้าน
คุณคา่ตราสินคา้ของตราสินคา้กระต่ายบินไดค่้า  F = 0.63, df = 5/394,   Sig. = 0.676  พบว่าผูบ้ริโภค 
ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรากระต่ายบิน   ไม่
แตกต่างกนั 

1.5  รายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทย
นครและยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินแตกต่างกัน   โดยท าการทดสอบโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics )   เป็นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตวัแปร  2   ตวัแปรข้ึนไป 
(   One-way ANOVA : F-test )   ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.18  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นคุณค่าตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั 
 
 แหล่งความแปรปรวน    SS df MS F  Sig. 

ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ระหวา่งกลุ่ม  0.12 3 0.04 0.21 0.888 
  ภายในกลุ่ม  74.88 396 0.18   
  รวม   75.00 399  
ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน  ระหวา่งกลุ่ม  2.37 3 0.79 2.45 0.063 
  ภายในกลุ่ม            127.59 396 0.32 
  รวม             129.96 399 

 
จากตารางท่ี 4.18   การเปรียบเทียบรายไดก้บัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ของตรา

สินคา้ไทยนครโดยใชวิ้ธีการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ  F– test  ไดค่้า F  =  0.21, df  = 3/396,   
Sig. = 0.888 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่างกนั  มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าตรา
สินคา้ของตราสินคา้ไทยนครไม่แตกต่างกนั   ส่วนผลการเปรียบเทียบอาชีพกบัภาพลกัษณ์ด้าน
คุณคา่ตราสินคา้ของตราสินคา้กระต่ายบินไดค่้า  F = 2.45, df = 3/396,   Sig. = 0.063  พบว่าผูบ้ริโภค 
ท่ีมีรายได้ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรากระต่ายบิน   ไม่
แตกต่างกนั 
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1.6  สถานภาพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
ไทยนครและยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน   แตกต่างกนั   โดยท าการทดสอบโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics )   เป็นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตวัแปร  2   ตวัแปรข้ึนไป 
(   One-way ANOVA : F-test )   ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.19  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นคุณค่าตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั 
 
 แหล่งความแปรปรวน    SS df MS F Sig. 

ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ระหวา่งกลุ่ม  0.66 2 0.33 1.76 0.172 
  ภายในกลุ่ม  74.33 397 0.18   
  รวม   75.00 399  

ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน  ระหวา่งกลุ่ม  2.61 2 1.30 4.07 0.018* 
  ภายในกลุ่ม            127.34 397 0.32 
  รวม             129.96 399 

* มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตรา
สินคา้ของตราสินคา้ไทยนครโดยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ   F– test  ไดค่้า F  =  
1.76, df  = 2/397,   Sig. = 0.172  พบว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตราสินคา้ไทยนคร   ไม่แตกต่างกนั  

ผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสกบัภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตรา
สินคา้กระต่ายบินได้ค่า F  =  4.07, df  = 2/397,   Sig. = 0.018 พบว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการ
สมรสต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าตราสินคา้ของตราสินค้าไทยนคร 
แตกต่างกัน ท่ี ระดับนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงต้องท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (  
Multiple  comparison หรือ  Post hoc  test ) ตามสถิติ   LSD   เพ่ือเปรียบเทียบรายคู่  
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ตารางที ่4.20  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้น
คุณคา่ตราสินคา้ของกระต่ายบิน   จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

 สถานภาพสมรส  โสด สมรส หยา่ร้าง 

  x ̄     2.94 2.98 3.37  
โสด  2.94   - -0.0407 -0.4276 
    (0.503) (0.005*)  
สมรส  2.98  - -0.3870 

                 (0.008*)  
หยา่ร้าง  3.37   

* หมายถึง   มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
 

จากตารางท่ี  4.20   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่  พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพโสดมีค่าSig.  = 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด   
มีความคิดเห็นท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กระต่ายบิน   ดา้นตราสินคา้ นอ้ยกว่า  ผูบ้ริโภคท่ี
มีสถานภาพหยา่ร้าง ผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั  -0.4276 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส    มีค่า Sig.   
= 0.008 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส   มีความคิดเห็นท่ีมีผล
ต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กระต่ายบินดา้นตราสินคา้ น้อยกว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง  
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั   -0.3870   และรายคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติ     
เน่ืองจากคา่  Sig.   มากกว่า    0.05  

สมมติฐานท่ี  2    ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุ  
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ตารางที ่ 4.21  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้า
ขาวไทยนครและกระต่ายบิน  กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบั ความถ่ีและค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน 

        ผลการทดสอบ (ความสมัพนัธ์/ไม่มีความสมัพนัธ์ )  
       พฤติกรรม         ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร          ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 

    r        Sig.        แปลผล       r          Sig.        แปลผล   

ความถ่ี  -0.031   0.538     ไม่มีความสมัพนัธ์-0.031 0.538 ไม่มีความสมัพนัธ์    
ในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน    
 ค่าใชจ่้ายใน -0.031   0.538     ไม่มีความสมัพนัธ์-0.001 0.977 ไม่มีความสมัพนัธ์    
การบริโภค ยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน    

  
จากตารางท่ี 4.21  พบว่า   พฤติกรรมการซ้ือยาธาตุน ้าขาว  ดา้นความถ่ีในการบริโภคยา

ธาตุน ้ าขาวต่อเดือนและค่าใชจ่้ายในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน   ไม่มีความสัมพนัธ์ระดับ
ความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ดา้นคุณคา่ตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั   การอภปิรายผล   และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ือง  การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครกบัยา
ธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  เพ่ือศึกษาลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป
ของผูบ้ริโภค เช่นเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  สถานภาพ  เหตุผลท่ีบริโภคยา
ธาตุน ้ าขาวทั้งสองยี่ห้อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครกบัตราสินคา้กระต่ายบิน  และ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวทั้งสองยี่ห้อ    ผูศึ้กษาได้สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
แบ่งเป็น   3   ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1    การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2   การวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาว
ไทยนครกบัตราสินคา้กระต่ายบินท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 3   การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกับภาพลักษณ์
ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและตราสินคา้กระต่ายบิน  และความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบินกบัพฤติกรรมการซ้ือยาธาตุน ้าขาว 

 ส่วนท่ี  1    ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงมีจ านวน 400 คนสรุป
ไดด้งัน้ี 

 ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  ซ่ึงจ านวน 165  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ30 
-  34 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี   มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน   มีรายไดต่้อเดือน  20,001 
-  30,000 บาทมีสถานภาพสมรส  และผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครมีเหตุผลท่ีบริโภคคือ  เพ่ือ
รักษาอาการปวดทอ้ง แน่นทอ้ง 

 ส่วนผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน   235 คน   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี  
อาย ุ25 - 29 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน   มีรายไดต่้อเดือน  
20,001  -  30,000 บาท มีสถานภาพสมรสและผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินมีเหตุผลท่ีบริโภค
เพ่ือรักษาอาการปวดทอ้ง  แน่นทอ้ง 
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 ส่วนท่ี  2    ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นตราสินคา้ของยาธาตุน ้ าขาวไทย
นครและกระต่ายบินสรุปไดด้งัน้ี   

  ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.08  เม่ือพิจารณารายดา้นล าดบัแรก  คือ   มีระดบัการรับรู้มาก คือ  สีของตรา
สินคา้  รองลงมาคือ   เคร่ืองหมายตราสินคา้ ( ยีห่อ้)   มีระดบัการรับรู้ปานกลาง คอื  โลโก ้ สโลแกน
เสียง  โลโกโ้ดดเด่น  ตวัอกัษรตราสินคา้  สโลแกนภาพ  การออกแบบตราสินคา้  และลกัษณะตรา
สินคา้(โลโก)้  สอดคลอ้งกบัยาธาตุน ้าขาว  ส่วนระดบัการรับรู้นอ้ย  คือ  ความหมายตราสินคา้    

 ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน    มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่าเฉล่ีย 3.48   เม่ือพิจารณารายด้านอันดับแรก   คือ  มีระดับการรับรู้มากคือ
 ด้าน  โลโก ้ สีของตราสินคา้ สโลแกนเสียง   โลโกโ้ดดเด่น  เคร่ืองหมายตราสินคา้
(ยี่ห้อ) สีของตราสินคา้และ สโลแกนภาพ ส่วนระดบัการรับรู้ปานกลางคือ   ดา้น   ตวัอกัษรตรา
สินคา้   การออกแบบตราสินคา้  ความหมายตราสินคา้ และลกัษณะตราสินคา้(โลโก)้ สอดคลอ้งกบั
ยาธาตุน ้าขาว เป็นล าดบัสุดทา้ย  

 ส่วนท่ี   3   ระดบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและตราสินคา้กระต่ายบิน  สรุป
ไดด้งัน้ี 

 ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า     ด้านคุณค่าตรา
สินคา้   โดยภาพอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย  2.83   เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น  ระดบัคุณค่าปาน
กลางคือ   ด้าน  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีได้รับจาการบริโภคยาธาตุน ้ าขาว  รองลงมาคือ 
ภาพลกัษณ์ในสายตาผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้าขาว  ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้  และ   ความคุม้ค่า
ของตราสินคา้    ระดับคุณค่าน้อยคือ  คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้ า
ขาว    คุณคา่ตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีช่วยเหลือสงัคม  และ  คุณคา่ตราสินคา้ใน
สายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีคืนก าไรให้กบัผูบ้ริโภคสินคา้  
   ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน   มรีะดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง  มีคา่เฉล่ีย  3.24   เม่ือพจิารณาแต่ละดา้น   เรียงตามล าดบัดงัน้ี  

 ระดบัคุณค่ามากคือ   ดา้น  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคยาธาตุน ้ าขาว 

รองลงมาคือ   ภาพลกัษณ์ในสายตาผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุน ้าขาว  และความมีช่ือเสียงของตราสินคา้   
 ระดบัคุณค่าปานกลางคือ   ดา้น  คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อยาธาตุ

น ้ าขาว    รองลงมา คือ   ความคุม้ค่าของตราสินคา้  คุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคเป็นตรา
สินคา้ท่ีคืนก าไรใหก้บัผูบ้ริโภค และคุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคเป็นตราสินคา้ท่ีช่วยเหลือ  
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 ส่วนท่ี  4  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบิน สรุป
ไดด้งัน้ี  พฤติกรรมการซ้ือยาธาตุน ้าขาวไทยนคร  พบว่า  ผูบ้ริโภค  ยาธาตุน ้าขาวขนาด  200 MLมี
ความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้าขาวต่อเดือน   โดยมีเฉล่ียบริโภค   1   ขวดต่อเดือนและมีคา่ใชจ่้ายใน
การซ้ือโดยเฉล่ีย  41  บาทต่อเดือน   และมีสถานท่ีซ้ือยาธาตุน ้ าขาว  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉล่ีย  2.96  เม่ือพิจารณารายด้านล าดับแรก  คือ  ร้านขายยา   รองลงมาคือ    คือ ร้าน
สะดวกซ้ือ   เช่น  7-11  และมีระดบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาธาตุน ้ าขาว  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย  2.85  เม่ือพิจารณารายด้านล าดับแรก   คือ   ตนเอง  รองลงมา 
คือ  ครอบครัว/คนรัก  

 พฤติกรรมการซ้ือยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน   พบว่า  ผูบ้ริโภค  ยาธาตุน ้าขาวขนาด  200  
MLมีความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน   โดยมีเฉล่ียบริโภค   1   ขวดต่อเดือนและมี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ีย  36  บาทต่อเดือน   และมีสถานท่ีซ้ือยาธาตุน ้าขาว  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย  3.04  เม่ือพิจารณารายด้านล าดับแรก  คือ  ร้านสะดวกซ้ือ   เช่น  7-
11  รองลงมาคือ    คือ ร้านขายยา   และมีระดับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาธาตุน ้ า
ขาว  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย  3.37    เม่ือพิจารณารายด้านล าดับแรก  คือ   
ตนเอง  รองลงมา คอื  พรีเซนเตอร์สินคา้   
 ส่วนท่ี  5   ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปดงัน้ี 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครกบัตรา
กระต่ายบินท่ีระดบันยัยะส าคญัซ่ึงจากการศึกษา   แสดงดงัตารางท่ี 5.1 

 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได้
สถานภาพท่ีแตกต่างกัน  กับระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ด้านคุณค่าตราสินค้า
แตกต่างกนั  

 

 ดา้นคุณค่าตราสินคา้    ผลการทดสอบ  (แตกต่าง/ไม่แตกต่าง)  
     ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 

เพศ       -   - 
อาย ุ       -   - 
ระดบัการศึกษา      -   - 
อาชีพ       -   - 
รายได ้       -   -     
สถานภาพ      -   * 

 * แตกต่าง / -  ไม่แตกต่าง 
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จากตารางท่ี 5.1 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั  อายตุ่างกนั  มีการศึกษาต่างกนั  มีอาชีพ
ต่างกนั มีอรายได้ต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านคุณค่าตราสินคา้ของตราสินคา้
ไทยนครและกระต่ายบิน  ไม่แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่า
ตราสินคา้ ของตราสินคา้กระต่ายบิน  แตกต่างกนัท่ีระดบันัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด   มีความคิดเห็นท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กระต่ายบิน   ดา้น
ตราสินคา้ น้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง  ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส   มีความ
คิดเห็นท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กระต่ายบิน   ด้านตราสินคา้น้อยกว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพหยา่ร้าง  และสินคา้กระต่ายบินมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้   
ไม่แตกต่างกนั 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน   ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยา
ธาตุน ้าขาวซ่ึงจากการศึกษา    สรุปไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 5.2  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้าน 

ความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือนและค่าใชจ่้ายในการบริโภคต่อเดือน  กบั
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน 

 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค   ผลการทดสอบ  (ความสมัพนัธ์ /ไม่มีความสมัพนัธ์)  
     ยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน 

ความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน  -   - 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภคต่อเดือน   -   - 

 -ไม่มีความสมัพนัธ์ 

 
 จากตารางท่ี 5.2  พบว่าพฤติกรรมการซ้ือยาธาตุน ้ าขาว  ดา้นความถ่ีในการบริโภคยา

ธาตุน ้ าขาวต่อเดือนและค่าใชจ่้ายในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือน   ไม่มีความสัมพนัธ์ระดับ
ความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบิน  อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้และยาธาตุน ้าขาวไทยนครและ

ยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค   สามารถน ามาอภิปรายได้
ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครซ่ึงจ านวน 165  คน  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมี    อายุ 30 -  34 ปี   มีการศึกษาระดับปริญญาตรี    มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน   มีรายได้ต่อเดือน20,001 -  30,000 บาทมีสถานภาพสมรส  และผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ า
ขาวไทยนครมีเหตุผลท่ีบริโภคคือ  เพ่ือรักษาอาการปวดทอ้งแน่นทอ้งส่วนผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาว
กระต่ายบินซ่ึงมีจ านวน   235 คน   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี  อายุ 25 - 29 ปี  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน    มีรายได้ต่อเดือน 20,001  -  30,000 บาท มี
สถานภาพสมรสและผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบินมีเหตุผลท่ีบริโภค คือ รักษาอาการปวดทอ้ง
ทอ้ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ   มาลินี  มาลีคลา้ย ( 2554)  ไดท้ าการศึกษา  เร่ือง  การรับรู้การ
ส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภค  โดยศึกษา   ขอ้มูลประชากรศาสตร์   เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา   
อาชีพ    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้อิชิตนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ   
ศิริพร  จ าปาวลัย ์ ( 2554)   ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเป๊
บทีนและเบนฟิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    2. ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้   ดา้นตราสินคา้ของยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและ
กระต่ายบินซ่ึงยาธาตุน ้ าขาวไทยนคร  มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินคา้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ในส่วนของโลโก ้   ส่วนยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินมี ระดบัการรับรู้โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ในส่วนของเคร่ืองหมายตราสินคา้  การท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จักต่อผูบ้ริโภคนั้น 
ตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในตราสินคา้ เพราะจะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านรูปแบบของการส่ือสาร เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การโปรโมท และโฆษณา หรือ  การจดั
กิจกรรมพิเศษ  ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ได ้(Aaker. 1991)  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ   มาลินี  มาลีคลา้ย ( 2554)  พบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้อิชิตนั   ดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมกบัดา้นคุณค่าตราสินคา้  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ระดับมาก  จาก
ผลการวิจยัมีประเด็นท่ีสนใจน ามาอภิปรายได ้คือจะเห็นว่า ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั แนวคิดเร่ือง
ภาพลกัษณ์  ซ่ีงเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้  เก่ียวกบัความรู้สึกในสายตาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้โดย
จะ เกิดจากการเรียงล าดบัของความรู้สึก การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สมองของเราเร่ิมท าการแยกแยะ ท า
ให้เรามีความรู้สึกว่า สวยงาม ดี  เป็นส่ิงท่ีมองหา หรือเป็นส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ  ซ่ึงภาพลกัษณ์ในการ
วิจยัน้ีจะรวมไปถึง  เคร่ืองหมายตราสินคา้ (โลโก ้)  สโลแกนภาพสโลแกนเสียง  สีของตราสินคา้  



56 

ตวัอกัษรตราสินคา้  ท่ีผูบ้ริโภครู้สึกและรับรู้ได้  เคร่ืองหมายตราสินคา้  สโลแกนภาพ  สโลแกน
เสียง  สีของตราสินคา้   ตวัอกัษรตราสินคา้การออกแบบตราสินคา้  
 3. ระดบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและตราสินคา้กระต่ายบิน  ยาธาตุน ้ าขาว
ไทยนคร  มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า     ด้านคุณค่าตราสินคา้   โดยภาพรวม  อยู่ใน
ระดบั  ปานกลาง  คือ   ดา้น  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคยาธาตุน ้ าขาว  ส่วน  ยา
ธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน   มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบั  ปานกลาง  คือ   ดา้น  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการบริโภคยาธาตุน ้ าขาว  จาก
การวิจยัจะพบว่ามีความสอดคลอ้ง กบั แนวคิดคุณค่าตราสินคา้  ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีบริษทัจะใหแ้ก่ลูกคา้  
คือคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บส าหรับราคาท่ีจ่ายออกไปกบัผลประโยชน์รวมท่ีไดก้ลบัมา  จากการวิจยั
ทั้งสองตราสินคา้ ความคุม้คา่เกิดจาก  สรรพคุณและประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ   

 4. พฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบิน   คือ  
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการ
บริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองตอบต่อความต้องการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 : 3)  พบว่า  
ผูบ้ริโภค  ยาธาตุน ้าขาวขนาด  200  ML   มีความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้าขาวต่อเดือน โดยมีเฉล่ีย
บริโภค   1   ขวดต่อเดือนและมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ีย  41  บาทต่อเดือน   และมีสถานท่ีซ้ือยา
ธาตุน ้ าขาว  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง    ร้านขายยา   และมีระดบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือยาธาตุน ้าขาว  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ   ตนเอง  ส่วนพฤติกรรมการซ้ือ
ยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบิน   พบว่า  ผูบ้ริโภค  ยาธาตุน ้าขาวขนาด  200  ML มีความถ่ีในการบริโภค
ยาธาตุน ้าขาวต่อเดือน   โดยมีเฉล่ียบริโภค  1  ขวดต่อเดือนและมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ีย  36  
บาทต่อเดือน   และมีสถานท่ีซ้ือยาธาตุน ้าขาว  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   เม่ือพจิารณาราย
ดา้นล าดบัแรก  คือ  ร้านสะดวกซ้ือ   เช่น  7-11     และมีระดบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ยาธาตุน ้ าขาว  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   คือ   ตนเอง  ซ่ึงจาก การศึกษา  ท าให้ทราบถึง 
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาว ทั้ง 2  ยีห่อ้ว่าเป็นอยา่งไร   

 5.  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั  อายตุ่างกนั  มีการศึกษา
ต่างกนั  มีอาชีพต่างกนั มีอรายไดต่้างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้
ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน  ไม่แตกต่างกนัผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมี
ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้ ของตราสินคา้กระต่ายบิน  แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด   มีความคิดเห็นท่ีมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กระต่ายบิน   ดา้นตราสินคา้ นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง  ส่วน
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส   มีความคิดเห็นท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กระต่ายบิน   ดา้น
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ตราสินคา้นอ้ยกว่า   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง  และสินคา้กระต่ายบินมีระดบัความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าตราสินคา้   ไม่แตกต่างกนั 

 
5.3   ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการศึกษา   เร่ืองการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครกับ
ตราสินคา้กระต่ายบินท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคสามารถน ามาอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอาย ุ  30  -  24 ปี  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน  รายได้ 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน   มีสถานภาพ
สมรส   เหตุผลในการบริโภคยาธาตุน ้าขาว   คือ  มีอาการปวดทอ้ง  แน่นทอ้ง 

 ผูศึ้กษาเห็นวา่  บริษทัไทยนครพฒันา  จ ากดั  สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดแผน
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือให้สอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ถูกตอ้ง  เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้คงอยูแ่ละเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กวา้งข้ึน  

 2. ดา้นการรับรู้  ความรู้  ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
สินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทยนครอยู่ในระดับปานกลางดังนั้ นบริษัทควรมีการพฒันา   การส่ือสาร
การตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลเพิ่มมากขึ้น   และควรจะก าหนดต าแหน่งสินคา้ให้มีความชดัเจน
ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงความโดดเด่น  ของภาพลักษณ์ของยาธาตุน ้ าขาวไทยนครท่ี
แตกต่างจากคูแ่ข่งรายอ่ืน  

 3. ระดบัคุณค่าภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทยนครและกระต่ายบิน   พบว่า   ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้   ดา้นคุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวม  ของตราสินคา้
ไทยนคร อยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนของสรรพคุณและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคยาธาตุ
น ้าขาว  มีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้   ดา้นคุณค่าตราสินคา้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปาน
กลาง  ในส่วน  ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ 

 ผูศึ้กษาเห็นว่าบริษทัไทยนครพฒันาควรมีการเพิ่มการส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภคให้
มากยิง่ขึ้นเพ่ือจะสร้างรับรู้ในดา้นภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจและจดจ าให้มาก ยิง่ขึ้น 
และเพ่ือ ส่งผลกบับริษทัและยอดขาย 

  4 .พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน  พบว่า  ยาธาตุ
น ้าขาวไทยนคร   มีความถ่ีในการบริโภคยาธาตุน ้ าขาวต่อเดือนและค่าใชจ่้ายต่อเดือน นอ้ยกว่า ยา
ธาตุน ้าขาวตากระต่ายบิน 

 ผูศึ้กษาเห็นว่าบริษทัไทยนครพฒันา  ควรเพิ่มการรับรู้ขอ้มูลเพิ่มมากขึ้น  เช่น  การให้
ขอ้มูล ถึงความโดดเด่น ท่ียาธาตุน ้ าขาวไทยนคร แตกต่าง  จากยาธาตุน ้ าขาวยี่ห้ออ่ืน  นั้นคือ   การ



58 

ปราศจากแอลกฮอลแ์ละน ้าตาล นั้นหมายความว่า  ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถบริโภค ยาธาตุ
น ้าขาวไทยนครได ้  โดยไม่ เกิดอนัตราย  เพ่ือเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายให้เพ่ิมมากข้ึน   และตอ้ง
ท าการส่ือสารการตลาดให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในทุกช่องทาง 
 
5.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวเน่ืองในอนาคต 

1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเคร่ืองมือทางการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อคุณค่าในตรา
สินคา้ของยาธาตุน ้ าขาวไทยนครและกระต่ายบิน    เน่ืองจากเดิมยาธาตุน ้ าขาวกระต่ายบินเป็น
บริษทัผูผ้ลิตรายใหญ่  แต่ในปัจจุบนัได้มีผูผ้ลิตสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวเพ่ิมมากข้ึน   การสร้างกลยุทธ์
และการสร้างตราสินคา้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และจดจ ามากขึ้นจะส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ยาธาตุน ้าขาวในระยะยาว 

2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือของผูบ้ริโภคสินคา้ยาธาตุน ้าขาวไทยนครและกระต่ายบิน 

3) ควรศึกษาสภาพทางการตลาดยาธาตุน ้ าขาวภายใตก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีมี
ผลต่อความคาดหวงัและแนวโนม้ของยาธาตุน ้าขาวในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การเปรียบเทยีบภาพลกัษณ์ตราสินค้ายาธาตุน า้ขาวไทยนครกบัยาธาตุน า้ขาวตรากระต่ายบิน

ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบสอบถามชุดน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ยาธาตุน ้ าขาวไทย
นครกบัยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ส่วน    
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้ายาธาตุน ้ าขาวไทยนครกบัยาธาตุน ้ าขาวตรา
กระต่ายบิน 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคยาธาตุน ้ าขาวไทยนครกบัยาธาตุน ้ า
ขาวตรากระต่ายบิน 
ส่วนที ่1  ข้อมูลประชากรศาสตร์ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาตอบค าถามโดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       ท่ีตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ    

   1) ชาย       2)   หญิง 
2. อายุ  

  1)   ต  ่ากวา่ 20 ปี      2)   20-24  ปี   3)   25-29 ปี    
  4)  30-34 ปี   5)   35- 39  ปี             6)   40  ปีข้ึนไป 

3.ระดับการศึกษา  
    1)   มธัยมศึกษาตอนปลาย     2)   อนุปริญญา   
    3)   ปริญญาตรี                         4)   สูงกวา่ปริญญาตรี   

4. อาชีพ 
 1)   นกัเรียน /  นกัศึกษา      2)   ขา้ราชการ /  รัฐวสิาหกิจ   

  3)   พนกังานบริษทัเอกชน                      4)   ธุรกิจส่วนตวั 
  5)   แม่บา้น / พ่อบา้น                       6)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ......) 
5.รายได้/เดือน  

       1)   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000   บาท              2)   10,001  -  20,000   บาท
  
        3)   20,001-30,000   บาท                      4)   มากกวา่   30,000   บาท  
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6. สถานภาพ  
    1)   โสด       2)   สมรส  
    3)   หยา่ร้าง                              3)   อ่ืนๆ..........  

ส่วนที ่ 2  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับการบริโภคยาธาตุน า้ขาวไทยนครและกระต่ายบิน  
7. เหตุผลท่ีบริโภคยาธาตุน ้าขาวเป็นเพราะ ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ )     

    1)   เพื่อรักษาอาการปวดทอ้ง แน่นทอ้ง      2)  เพื่อรักษาอาการ จุก  เสียด       
    3)   เพื่อรักษาอาการทอ้งเสีย                  4)  เพื่อรักษาอาการ ทอ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ       
 5)   อ่ืนๆระบุ................       

8.การจดจ า ด้านตราสินค้า ระหว่างตราสินค้าไทยนครและตราสินค้ากระต่ายบินท่านมีลกัษณะการ
รับรู้ในลกัษณะใด 
ค าช้ีแจง  กรุณาใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทยนครและตราสินคา้
กระต่ายบินโปรดเขียนเคร่ืองหมาย     ลงในช่องท่ีตรงตามความส าคญั 
                                           ( 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก ,3 =ปานกลาง,  2= นอ้ย ,1 =  นอ้ยท่ีสุด) 

 

 

1.  เคร่ืองหมายตราสินคา้ ( ยี่หอ้ )          
ท่านจดจ าไดห้รือไม่ 
(จ าไดดี้/จ  าไม่ได)้  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 

2.  โลโก ้
ท่านจดจ าไดห้รือไม่ 
(จ าไดดี้/จ  าไม่ได)้ 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 

3. สโลแกนภาพ  
ท่านจดจ าไดห้รือไม่ 
(จ าไดดี้/จ  าไม่ได)้ 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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ยาธาตุน ้ าขาว ไทยนคร ปวดทอ้ง 
ทอ้งเสีย ขบัลม แน่นทอ้ง ยาธาตุน ้ า
ขาวไทยนคร 

4. สโลแกนเสียง  
ท่านจดจ าไดห้รือไม่ 
(จ าไดดี้/จ  าไม่ได)้ 

ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง แน่นทอ้ง มอง
หา ยาธาตุน ้ าขาว  ตรากระต่ายบิน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 สีน ้าเงิน 

5. สีของตราสินคา้  
ท่านจดจ าไดห้รือไม่ 
(จ าไดดี้/จ  าไม่ได)้ สีเขียว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 

6.  ตวัอกัษรตราสินคา้ 
ท่านจดจ าไดห้รือไม่ 
(จ าไดดี้/จ  าไม่ได)้ 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 

7.  โลโก ้ 
ท่านคิดวา่โดดเด่นหรือไม่ 
(โดดเด่น /ไม่โดดเด่น) 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 

8.  การออกแบบตราสินคา้ 
ท่านคิดวา่สวยงามหรือไม่  

(สวย/ไม่สวย) 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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ส่วนที ่ 2  ภาพลกัษณ์ของตราสินค้ายาธาตุน า้ขาวและตรากระต่ายบิน 
ค าช้ีแจง  กรุณาใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทยนครและตราสินคา้
กระต่ายบินโปรดเขียนเคร่ืองหมาย     ลงในช่องท่ีตรงตามความส าคญั 
( 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก ,3 =ปานกลาง,  2= นอ้ย ,1 =  นอ้ยท่ีสุด) 

 

 

9.  ความหมายตราสินคา้  
ท่านคิดวา่ดีหรือไม่ 

(ดี/ไม่ดี) 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

 

10.  ลกัษณะตราสินคา้(โลโก)้ 
ท่านคิดวา่สอดคลอ้งกบั 
ยาธาตุน ้าขาวหรือไม่ 

(สอดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง) 

 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          

          คุณค่าตราสินคา้  
        ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร 

        คุณค่าตราสินคา้  
   ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     1.ท่านคิดวา่สรรพคุณและประโยชน์

ท่ีไดรั้บจากการบริโภคยาธาตุน ้าขาว
มีคุณค่าหรือไม่ 

(มีคุณค่า/ไม่มีคุณค่า)  
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          คุณค่าตราสินคา้  
        ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร 

        คุณค่าตราสินคา้  
   ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     2.ภาพลกัษณ์ในสายตาท่านท่ีมีต่อยา

ธาตุน ้าขาวมีภาพลกัษณ์ท่ีดีหรือไม่ 
(ภาพลกัษณ์ดี/ภาพลกัษณ์ไม่ดี) 

     

     3.ความคุม้ค่าของสินคา้ 
( คุม้ค่า / ไม่คุม้ค่า ) 

     

     4.คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของ
ท่านท่ีมีต่อยาธาตุน ้าขาว  

     

     5.คุณค่าตราสินคา้ในสายตาท่าน
เป็นตราสินคา้ท่ีคืนก าไรใหก้บั
ผูบ้ริโภค 

     

     6.คุณค่าตราสินคา้ในสายตาท่าน
เป็นตราสินคา้ท่ีช่วยเหลือสังคม 

     

     7.ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้  
(มีช่ือเสียง / ไม่มีช่ือเสียง ) 
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ส่วนที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคยาธาตุน า้ขาวไทยนคร 
 และยาธาตุน า้ขาวกระต่ายบิน 

7.ท่านบริโภคยาธาตุน ้าขาวยี่หอ้ใด  
   1) ไทยนคร     2)  กระต่ายบิน            3)   อ่ืนๆ………… 

8.ท่านบริโภคยาธาตุน ้าขาว ขนาดใด   
                     1)   ขนาด  50    ML                2)   ขนาด  100  ML    
        3)   ขนาด  200  ML               4)   อ่ืน............. 
 
9.โดยเฉล่ียในการบริโภคยาธาตุน ้าขาวต่อเดือนเป็นจ านวน...........ขวด/เดือน 
                     1)   นอ้ยกวา่ 2  ขวดต่อเดือน                2)   2 – 3  ขวดต่อเดือน   
        3)   มากกวา่  3 ขวดต่อเดือน 
 
10.โดยเฉล่ียค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน...........บาท/เดือน 

       1)   นอ้ยกวา่     50   บาทต่อเดือน        2)      50 - 100   บาทต่อเดือน   
        3)   มากกวา่   100   บาทต่อเดือน 
11.ท่านซ้ือยาธาตุน ้าขาวทั้งสองยีห่อ้จากสถานท่ีใด  
 

 

     สถานท่ีท่ีท่านเลือกซ้ือ 
     ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร 

      สถานท่ีท่ีท่านเลือกซ้ือ 
     ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน 

5 4 3 2 1 สถานท่ี 5 4 3 2 1 
     1.ร้านขายยา      
     2.ร้านสะดวกซ้ือ  เช่น  7- Eleven      
     3.ซุปเปอร์มาเก็ตในหา้งสรรพสินคา้       
     4.ซุปเปอร์สโตร์   เช่น โลตสั บีกซี      
     5.ร้านสเปเชียลสโตร์ เช่น  วตัสัน      
     6.สถานท่ีอ่ืนๆ  ระบุ.................      
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   12.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาธาตุน ้าขาว 

 
 
 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

    ยาธาตุน ้าขาวไทยนคร 
 
   

     ยาธาตุน ้าขาวกระต่ายบิน   

5 4 3 2 1 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

5 4 3 2 1 

     1.พรีเซนเตอร์สินคา้      
     2.ตนเอง      
     3.ครอบครัว / คนรัก        
     4.เพื่อน      
     5.ดารา/นกัร้อง      
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล    นางสาวธวชินี เชาวท์อง 
การศึกษา    ส าเร็จการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต 
     สาขาสถิติประยกุต ์มหาวทิยาลยั................ 
ประสบการณ์การท างาน  ต าแหน่ง ........บริษทั  ไทยนครพฒันา  จ  ากดั  
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