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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษากลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ การตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ดา้นการ
ส่ือสารการตลาดและกลยุทธ์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตระหนกัรู้การขายสัญญาบริการ
หลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอลจ ากดั กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มลูกคา้ จ านวน 343 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ Multiple Regression ผลการศึกษา พบวา่  
 1) กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดของ บริษทั ไทยจีแอลจ ากดั ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก
โดยกลยุทธ์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดโดยตรง  
ดา้นการขายโดยพนกังานขาย และ ดา้นการประชาสัมพนัธ์  
 2) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ บริษทั ไทยจีแอลจ ากดั ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีใช้
มากท่ีสุดคือ ดา้นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ดา้นเคร่ืองหมายตราสินคา้ และดา้นช่ือตราสินคา้  
 3) การตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัมากโดยด้านท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ด้านการระลึกตราสินคา้ ด้านการรู้จกัตราสินคา้ และ 
ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้  
 4) กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด มีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการ
หลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  มีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย 
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด, ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้, อิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ 
 
 



Abstract 
 This study has the objectives to study marketing communication strategies brand image 
realization of sales, after- sales service contracts to study the influence of communication strategy 
marketing and brand image strategies affecting sales awareness, after- sales service contracts.  
Thai GL Company Limited the sample group in this study is a customer group of 343  people.  
The tool used in this study was a questionnaire.  The statistics used in this study these were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression.  
 1)  Company's marketing communication strategy Thai GL Co. , Ltd.  most are on a large 
scale, with the strategies used the most. Is advertising and promotion direct marketing sales by sales 
staff and public relations.  
 2)  Brand image of Thai GL Company Limited Most are on a large scale, with the most 
used aspects being quality marks brand mark side and brand name 
 3) The sales awareness of most after-sales service contracts of Thai GL company limited 
is at a high level, with the most used aspects being brand recall brand recognition and loyalty in the 
brand  
 4)  Marketing communication strategy has a statistically significant influence on the 
awareness of sales of after-sales service contracts at the level of 0.05  
 5) Brand image has a statistically significant influence on the awareness of sales of after -
sales service contracts at the level of 0.05 
 
Key words: Marketing communication strategy, brand image, influence on awareness. 
 
บทน า  
 ปัจจุบนัน้ีธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ีผา่นมา จึงมีความตอ้งการ
และความคาดหวงัต่อสินคา้และบริการท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจต่อ
สินคา้หรือบริการและมีการตอบสนองต่อราคามากข้ึน เน่ืองจากมีเวลาน้อยลงจึงตอ้งการความ
สะดวกสบายมากข้ึน ตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพดีข้ึน และมีความตอ้งการสินคา้หรือ
บริการท่ีมีการรับประกนัคุณภาพท่ีตรงใจมากข้ึนและมีสิทธิพิเศษ รวมทั้งตอ้งการให้สินคา้และ
บริการมีราคาท่ีถูกลงดว้ย ดงันั้นธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดท่ีเคยใช้และประสบความส าเร็จในอดีตหรือปัจจุบนัอาจไม่



สามารถใช้ไดผ้ลดีอีกต่อไปในอนาคต ผูบ้ริหารและนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งคน้หากลยุทธ์ใหม่ ๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้และสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (ณัฐวรรธน์ 
อารีรักษ,์ 2558: 23) การส่ือสารการตลาดมีความส าคญัมากต่อการแข่งขนัดา้นธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดถือวา่เป็นหวัใจส าคญัในการสร้างตราสินคา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการส่ือสารจะ
ท าหนา้ท่ีส่งข่าวสารและค ามัน่สัญญาต่าง ๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายส่งผลต่อบุคลิกภาพในระยะยาว
ของตราสินคา้นั้น ๆ (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 2550: 62-64)   
 ดงันั้น รูปแบบการส่ือสารจึงมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใชท่ี้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการของตนเอง นอกจากน้ีการส่ือสารการตลาดยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางใจก่อนซ้ือ ระหวา่งซ้ือหรือบริการหลงัการขายสินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
การเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด จึงเกิดการพฒันาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand) 
(สุวิทย ์วงศรุ์จิราวาณิชย,์ 2556: ออนไลน์) ตามมาอยา่งต่อเน่ืองตามลกัษณะพฤติกรรมการบริโภค 
ตามสภาวะแวดล้อม และตามทัศนคติของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกันกับการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือองค์กรนั้นเปรียบเสมือนกบัเป็นภาพพจน์ของบริษทัอนัดบัตน้ ๆ ท่ีจะ
ส่ือสารไปยงับุคคลภายนอกให้รับรู้ถึงการด ารงอยูข่องบริษทัหรือองคก์ร ดงันั้นบริษทัหรือองค์กร
ต่าง ๆ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์เป็นอยา่งมาก  
 บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2537 เป็นบริษทัผูน้ าเขา้และจ าหน่ายเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย ์รวมทั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางดา้นการแพทย ์จดัหาผลิตภณัฑ์
และอุปกรณ์บริการทางการแพทยท่ี์ให้ความส าคญักบัการบริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
อุปกรณ์รังสีวทิยาในประเทศไทย โดยใหค้วามส าคญักบัการบริการลูกคา้ ภายใตว้สิัยทศัน์เพื่อให้บริ
การสังคมโดยร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์มีหนา้ท่ีในการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการทาง
การแพทย์ท่ีมีคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ ในขณะท่ีกลุ่มลูกค้าบริษัท ไทย จีแอล จ ากัด  
มีจ  านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีอย่างจ ากัดและใน
ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจเก่ียวกับการจัดจ าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีอยู่
หลากหลายท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการหรือตดัสินใจซ้ือ
ไดม้าก ขณะเดียวกนัก็พบวา่สภาวะปัญหาการขายสัญญาบริการหลงัการขายนัน่คือ ลูกคา้ส่วนใหญ่
ไม่ให้ความส าคญัและตดัสินใจซ้ือสัญญาบริการหลังการขายน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนลูกค้าท่ี
เพิ่มข้ึน กล่าวคือขายสัญญาบริการหลังการขายไม่ได้ เช่น มูลค่าสัญญาสูง ลูกค้าไม่เห็นถึง
ความส าคัญ ไม่ตระหนักถึงความเช่ือมั่นในคุณภาพและคุณภาพของบุคลากร ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อใหบ้ริการดว้ยความเป็นมืออาชีพของบุคลากร  



 จากสาเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดและ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย ของลูกคา้
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั เพื่อน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างและ
พฒันาตราสินคา้ให้ดูมีคุณค่าในสายตาลูกคา้ โดยฝ่ายการตลาดสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนว
ทางการพฒันากลยุทธ์ทางตลาด รวมถึงบริษทัในลกัษณะเดียวกนัสามารถน าผลไปใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดของ บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั 
 2. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั 
 3. เพื่อศึกษาการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั 
 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตระหนกัรู้ต่อการ
ขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั 
 5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตระหนักรู้การขาย
สัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั 
 
วธีิด าเนินงานวจัิย  

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีวธีิการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล ซ่ึงมีจ านวน 2,436 คน (ท่ีมา: บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2561)   
  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  กลุ่มลูกคา้บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั  
ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ซ่ึงมีจ านวน 2,436 คน  จึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรค านวณตามหลกัการของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และให้
ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณ 343 คน    
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยการศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ



แบบสอบถาม ขอ้มูลกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด ขอ้มูลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และขอ้มูลการ
ตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั  
 
 
 
 3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตระหนักรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลังการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากัด วิเคราะห์และ
อธิบายโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 3.1 เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึงประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลยุทธ์ด้านการส่ือสาร
การตลาดและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงั
การขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั   

 3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ Multiple Regression  เพื่อวิเคราะห์
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ 
 
ผลของการวจัิย  
 1. จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มลูกคา้บริษทั ไทยจีแอล 
จ ากดั ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.6 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4      
 2. จากการศึกษา ขอ้มูลกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก
โดยกลยุทธ์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ด้านการโฆษณา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 ด้านการส่งเสริมการขาย  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ดา้นการตลาดโดยตรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ดา้นการขายโดยพนกังานขาย  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56   

3. จากการศึกษา ข้อมูลภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดย
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ ดา้นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 
ดา้นเคร่ืองหมายตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และดา้นช่ือตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64   



 4. จากการศึกษา ข้อมูลการตระหนักรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลังการขาย บริษัท  
ไทยจีแอล จ ากัด พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยการตระหนักรู้ด้านท่ีใช้มากท่ีสุดคือ  
ดา้นการระลึกตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และ
ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22  

 
 

  5. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
สมมติฐานท่ี 1 กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ต่อการขาย

สัญญาบริการหลังการขาย บริษัท ไทยจีแอล จ ากัด พบว่า กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาด  
มีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสามารถพยากรณ์ท านายกลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาด  
มีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ไดร้้อยละ 
26.90  

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการ
หลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อการ
ขายสัญญาบริการหลังการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากัด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ซ่ึงสามารถพยากรณ์ท านายภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ต่อการขายสัญญา
บริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ไดร้้อยละ 28.30 
 
การอภิปรายผล  
 จากการศึกษา ขอ้มูลกลยทุธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด สามารถแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี  
 1. กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาด ด้านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า  
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดัมีการโฆษณาท่ีแสดงให้เห็นสิทธิประโยชน์ของสัญญาบริการหลงัการขาย 
ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์วิทยุหนังสือพิมพ์ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีการโฆษณาผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ และการแจกใบปลิวหรือแผ่นพบั เพื่อแสดงถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
สัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมล ชัยวฒัน์ 
(2551) วิจยัเร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจ
ช้ือผลิตกณัฑ์อินทรียผ์ลการศึกษา พบวา่ การโฆษณา การขาย โดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย 
การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการรับรู้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรราการ
ของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์อินทรีย ์ 



 2. กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาด ด้านการประชาสัมพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั มีการให้ข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ของสัญญาบริการ
หลงัการขาย อีกทั้งมีการประชาสัมพนัธ์สัญญาบริการหลงัการขาย ดว้ยการจดักิจกรรมเพื่อสังคม 
หรือการกุศล และการร่วมสนบัสนุนกิจกรรมสังคม หรือร่วมจดังานประเพณีต่าง ๆ เช่น วนัลอย
กระทงวนัปีใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมล ชยัวฒัน์ (2551) วิจยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจช้ือผลิตกณัฑ์อินทรียผ์ลการศึกษา
พบวา่ การโฆษณา การขาย โดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาด
ทางตรง ส่งผลต่อการรับรู้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรราการของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค เกิด
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์อินทรีย ์
 3. กลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นการตลาดโดยตรง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ 
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั มีการส่ง email ใหลู้กคา้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทั้งน้ีการมีเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และมีการส่งโปสการ์ดแจ้งสิทธิประโยชน์ในแต่ละเทศกาล  
เช่น รับส่วนลดในวนัเกิด เทศกาลปีใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาลินี มาลีคลา้ย 
(2554)  ศึกษาการรับรู้การส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้อิชิตนัใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการรับรู้การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินค้า  
อิชิตนั ทั้งด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพนัธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาด
ทางตรง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 4. กลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
พบว่า บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั มีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้กบั
ลูกคา้ อีกทั้งมีส่วนลดในการซ้ือส้ินคา้บริการจากร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และโปรโมชัน่ แพค็เกจลด
ราคา อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ กมล ชัยวฒัน์ (255) วิจยัเร่ืองการรับรู้การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจช้ือผลิตกณัฑ์อินทรียผ์ลการศึกษา
พบวา่ การโฆษณา การขาย โดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาด
ทางตรง ส่งผลต่อการรับรู้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรราการของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค  
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอิ์นทรีย ์
 5. กลยทุธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นการขายโดยพนกังานขาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
พบวา่ บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั มีพนกังานขายแนะน าการสมคัรสมาชิก รวมถึงการซ้ือสัญญาบริการ
หลงัการขาย อีกทั้งพนักงานขายท่ีบริการด้วยความเป็นมิตร มีมารยาท และใส่ใจในการบริการ  
และน าเสนอบริการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมล ชยัวฒัน์ (2551) วิจยัเร่ือง 
การรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจช้ือผลิตกัณฑ์



อินทรีย์ผลการศึกษา  พบว่า  การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย  
การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการรับรู้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรราการ
ของผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์อินทรีย ์
 จากการศึกษา ขอ้มูลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ สามารถแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 1. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านช่ือตราสินค้า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า บริษัท  
ไทยจีแอล จ ากดั มีช่ือตราสินคา้ของสัญญาบริการหลงัการขาย สามารถบอกถึงระดบัคุณภาพ ทั้งน้ี
ช่ือตราสินคา้ของสัญญาบริการหลงัการขาย ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ  และตอ้งสามารถจดจ าไดง่้าย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัชยา ใจจูน (2557) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ช่ือตราสินค้า เคร่ืองหมายตราสินค้า เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 
ประเทศผูผ้ลิตสินคา้ และปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่า ไดแ้ก่ ส่ิงเร้า อวยัวะรับสัมผสั ประสบการณ์เดิม 
ทศันคติ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านเคร่ืองหมายตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า  
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั มีสัญลกัษณ์ของตราบริษทัสัญญาบริการหลงัการขาย ท่ีมีความชดัเจนและ
ไม่สับสน อีกทั้งมีเคร่ืองหมายตราบริษทั ท่ีมีความน่าเช่ือถืออีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณฐัชยา ใจจูน (2557) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ได้แก่  
ช่ือตราสินคา้ เคร่ืองหมายตราสินคา้ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ประเทศผูผ้ลิตสินคา้ และปัจจยัดา้น
การรับรู้คุณค่า ไดแ้ก่ ส่ิงเร้า อวยัวะรับสัมผสั ประสบการณ์เดิม ทศันคติ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า 
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั มีสัญญาบริการหลงัการขาย และมีคู่มือ อีกทั้งมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ
ถูกกฎหมาย และบริษัทสัญญาบริการหลังการขาย ของบริษัท ไทยจีแอล จ ากัดมีรางวลัและ
มาตรฐานยอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เซปิง ไชยสาสน์ (2558) ศึกษากลยุทธ์ทางการ
ส่ือสารการตลาดและการบริหารจดัการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทย: กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ 
Hermes พบวา่ Hermes มีกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมาอยา่งยาวนานและต่อเน่ือง และการสร้างแบ
รนด์เป็นเร่ืองส าคญัมากในการท าธุรกิจ ซ่ึงมีการรับรองเคร่ืองหมายคุณภาพของตราสินคา้ได้เป็น
อยา่งดี 



 จากการศึกษา ขอ้มูลการตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล 
จ ากดั สามารถแยกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 1. ตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ดา้นการระลึก
ตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ เม่ือลูกคา้ไดย้ินสโลแกนเก่ียวกบับริษทั ไทยจีแอล จ ากดั
ลูกคา้นึกถึงบริษทั ไทยจีแอล จ ากดัทนัที และเม่ือลูกคา้ตอ้งการซ้ือสัญญาบริการหลงัการขาย ของ
บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ผูบ้ริโภคจะนึกถึงบริษทัอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชยา 
ใจจูน (2557) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ช่ือตรา
สินคา้ เคร่ืองหมายตราสินคา้ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ประเทศผูผ้ลิตสินคา้ และปัจจยัดา้นการ
รับรู้คุณค่า ได้แก่ ส่ิงเร้า อวยัวะรับสัมผสั ประสบการณ์เดิม ทศันคติ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 2. ตระหนกัรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลงัการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ดา้นการรู้จกั
ตราสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ลูกคา้รู้จกัสัญญาบริการหลงัการขาย ของบริษทั ไทยจี
แอล จ ากัด เป็นอย่างดี และเม่ือลูกค้า เห็นสัญลักษณ์จะนึกถึงสัญญาบริการหลังการขาย  
ของบริษทั ไทยจีแอล จ ากดัเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐชยา ใจจูน (2557) 
ภาพลกัษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ช่ือตราสินค้า 
เคร่ืองหมายตราสินคา้ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ประเทศผูผ้ลิตสินคา้ และปัจจยัด้านการรับรู้
คุณค่า ไดแ้ก่ ส่ิงเร้า อวยัวะรับสัมผสั ประสบการณ์เดิม ทศันคติ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 3. ตระหนักรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลังการขาย บริษทั ไทยจีแอล จ ากดั ด้านความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  พบวา่ เม่ือลูกคา้มีการซ้ือสัญญาบริการหลงั
การขาย ของบริษทั ไทยจีแอล จ ากดัแลว้ มีความพอใจในบริการ อีกทั้งเม่ือลูกคา้ไดล้องซ้ือสัญญา
บริการหลงัการขาย จะเกิดการซ้ือซ ้ า และเม่ือลูกคา้มีการซ้ือสัญญาบริการหลงัการขาย แลว้จะมีการ
ซ้ือในคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เซปิง ไชยสาสน์ (2558) ศึกษากลยทุธ์ทางการส่ือสาร
การตลาดและการบริหารจดัการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไทย: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ Hermes 
พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ Hermes จากอิทธิพลรวม เกิดจากการบริหารจดัการ คุณค่า 
และอตัลกัษณ์จากตราสินคา้ ความไวว้างใจของลูกคา้ และกลยุทธ์การส่ือสาร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 



ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่าง ๆ เช่น การใช้รูปแบบของการสังเกต และการ 
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรทุกช่วงอายุ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
และท าใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2. ควรท าการศึกษา เพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ในการวิจยั ท่ีอาจส่งผลต่อการวิจยัท่ี
ชดัเจนข้ึน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน และสามารถน ามาพฒันาปรับปรุง แกไ้ข ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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