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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค ในการรับรู้ของลูกค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยจัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากร 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิค จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
รองลงมาคือสื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์ แบนเนอร์ สื่อสังคมออนไลน์)  โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่อโทรทัศน์ มากกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีรายได้น้อยกว่า อาจเพราะโฆษณาทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของตราสินค้าพานาโซนิค ใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีเพียงโฆษณาของสินค้าเครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์เท่านั้น  ซึ่งเป็นสินค้ารุ่น 
Made in Japan และมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าตราสินค้าพานาโซนิคน่าจะวางแผนกลยุทธ์
การลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้สูง ส่วนสื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์ 
แบนเนอร์ สื่อสังคมออนไลน์) พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรม
การเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่อดังกล่าว มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีชั่วโมง
การใช้งานอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในปัจจุบัน (ที่มา : บริษัท เอ ซี นีลสัน (ประเทศไทย))  ในด้าน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค หมายความถึง ภาพลักษณ์ที่เป็นภาพสะท้อนของตราสินค้า 
(Mirror Image)  ในความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า และเป็นภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) ที่
สะท้อนการรับรู้ที่บุคคลมีต่อตราสินค้าในขณะนั้น จากผลการศึกษาพบว่า ตราสินค้าพานาโซนิคมี
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ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสื่อความ และมีภาพลักษณ์ดีปานกลางในด้านการ
ให้บริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง มีเพียงปัจจัยด้านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเท่านั้น ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิค โดยพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิค มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคในเชิงบวก หมายถึง ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคมาก ก็จะยิ่งมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคมากขึ้น 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ, ภาพลักษณ์, ตราสินค้าพานาโซนิค 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study about the mirror image of Panasonic, 
targeted customer characteristics including their media exposure behavior, and the 
relationship between media exposure behavior and image of Panasonic from their 
perception. 

This research indicated that the majority of sample were mostly female aged 
between 31 to 35 years old, single and graduated in the bachelor degree. Most of 
them were employee of the private company with average income 20,001 to 30,000 
baht per month. Regarding media exposure behavior, the majority of media 
consumption were ranked in order of frequency; TV media, Online media, Out of 
home media and Point of purchase media. In term of image, overall image of 
Panasonic was a good score which the image about the advertising communication 
was highly preferred followed by the image about the quality of product and social 
responsibility while the image about service had less score than when compared to 
others. 

Keyword : Media exposure, Image, Panasonic 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ องค์รวมของความรู้สึกนึกคิด  ความเชื่อ ความประทับใจ และ
ทัศนคติที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีต่อตราสินค้าหรือองค์กร  เปรียบได้กับกระจกสะท้อน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อตราสินค้าหรือองค์กร  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยง
โดยตรงต่อชื่อเสียง  และความภักดีในตราสินค้า  ดังนั้นการบริหารจัดการภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่
องค์กรในปัจจุบันให้ความส าคัญ และมีการก าหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ตราสินค้าหรือองค์กรด าเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

ตราสินค้าพานาโซนิค เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
สินค้าและบริการในประเทศไทย 3  หมวดหมู่หลัก ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home 
Appliance)  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาพและเสียง (Audio & Visual System)  และระบบยานยนต์
และอุตสาหกรรม (Automotive and Industrial System)  และถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ตระหนัก 
และให้ความส าคัญกับการบริหารภาพลักษณ์ตราสินค้า ผ่านการท ากิจกรรม และการท าการสื่อสาร
โดยการโฆษณามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้  จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการศึกษาถึง  “ภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าพานาโซนิค” โดยเป็นการศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นภาพสะท้อนของตราสินค้าพานาโซนิค 
ที่มาจากการใช้สินค้า และเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการก าหนดประเภทของสื่อที่ต้องการ
ศึกษา ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสารและสิ่งพิมพ์แจกฟรี (Free Copy) สื่อ
นอกบ้าน (สื่อป้าย/จอ สื่อยานพาหนะ สื่อในโรงภาพยนตร์) สื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์ แบนเนอร์ สื่อ
สังคมออนไลน์) และสื่อ ณ จุดขาย (พนักงานขาย และโฆษณา ณ จุดขาย) และได้ก าหนดภาพลักษณ์
ที่ต้องการศึกษาทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านการสื่อความ และ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน าข้อมูลและผลการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
จัดการสื่อสารองค์กร ตลอดจนพัฒนาด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิคต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกค้าตราสินค้าพานาโซนิค 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคของลูกค้า  

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคของลูกค้า 

4. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้า
พานาโซนิค  

5. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน กับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซ-
นิค 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิค กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค ในการรับรู้ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร” ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self - Administered) เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของตราสินค้าพานาโซนิค ทั้งชายและหญิง  อายุระหว่าง 25-45 ปี อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลใน เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิค จากสื่อ
โทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือสื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซด์ แบนเนอร์ สื่อสังคมออนไลน์) ในด้าน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค พบว่า ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสื่อความ ตราสินค้าพา
นาโซนิคมีภาพลักษณ์ที่ดี ส่วนด้านการให้บริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีภาพลักษณ์ดีปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามสมมติฐานของการวิจัย อภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
โฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคแตกต่างกัน 

ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บ
ไซด์ แบนเนอร์ สื่อสังคมออนไลน์) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเตอร์เน็ต 
(เว็บไซด์ แบนเนอร์ สื่อสังคมออนไลน์) เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค อายุ 25 – 45 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครได้ดีที่สุด (ที่มา: บริษัท เอ ซี นีลสัน (ประเทศไทย)) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การเลือกเปิดรับข่าวสารที่ว่า บุคคลจะเลือกเปิดรับสาร จากช่องทางที่สามารถตอบสนองความสนใจ
ของตนได้ (Klapper, 1990) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท
ขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่อโทรทัศน์ มากกว่ากลุ่มอ่ืนที่มี
รายได้น้อยกว่า เนื่องจากโฆษณาทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ ซึ่ง
มีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าตราสินค้าพานาโซนิคน่าจะมีการวางแผนกลยุทธ์การลงสื่อ โฆษณา
ทางโทรทัศน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นผู้มีรายได้สูง จึงอาจท าให้ผู้ที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป มี
ระดับการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่อโทรทัศน์มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ส่วนพฤติกรรมการ
เปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท มีพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด ทั้งนี้ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในปัจจุบัน (ที่มา : บริษัท เอ ซี นีลสัน 
(ประเทศไทย)) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าพานาโซนิคแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านเพศ 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่านั้นที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ โดยเพศหญิง มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิคด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีกว่า
เพศชาย เนื่องจากปัจจัยด้านเพศ มีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกลักษณะ จิตใจ และอารมณ์ของบุคคล โดย
เพศหญิงมักมีความอ่อนไหว และใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าเพศชาย ด้านอาชีพ ผู้ที่มีอาชีพกิจการ
ส่วนตัว/ค้าขาย จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีกว่าอาชีพ
อ่ืนๆ ส่วนด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จะมีการ
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รับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะยอมรับเนื้อหาของการสื่อสารคล้ายคลึงกัน และจะตอบสนองต่อ
เนื้อหาไม่แตกต่างกัน (Charles K. Atkin, 1973, p. 208)  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค ด้านการให้บริการ  แตกต่างกัน พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านเพศ 
การศึกษา และอาชีพ เท่านั้นที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคด้านการให้บริการ 
โดยเพศหญิงจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค ด้านการให้บริการดีกว่าเพศชาย 
เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการให้บริการดีกว่า
กลุ่มอ่ืน และผู้มีอาชีพรับจ้าง จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านการให้บริการดีกว่าอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็น
เพราะความคาดหวังของกลุ่มบุคคลเหล่านี้สอดคล้องกันกับแนวทางการให้บริการของพานาโซนิค จึง
ท าให้เกิดการประเมินภาพลักษณ์ที่ดีกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ 
(2539) ที่ว่า “การตีความภาพลักษณ์จะเป็นไปตามความล าเอียงเฉพาะบุคคล” 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค ด้านการสื่อความ แตกต่างกัน พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านเพศ เท่านั้น
ที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคด้านการสื่อความ โดยเพศชาย จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการสื่อความดีกว่าเพศหญิง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า บุคคลที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน จะยอมรับเนื้อหาของการสื่อสารคล้ายคลึงกัน (Charles K. Atkin, 1973, p. 208)  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกัน พบว่า เพศชายมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ดังกล่าวดีกว่าเพศหญิง ส่วนด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มี
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาอ่ืนๆ ที่สูงกว่า และในด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า บุคคลจะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน (กิติมา สุรสนธิ , 2533, น. 46-47) ซึ่งเป็นไปได้ว่ากิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของตราสินค้าพานาโซนิค อาจอยู่ในความสนใจของเพศชาย ผู้มีการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรี และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค 
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พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิค โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก หมายถึง ยิ่งลูกค้ามีการเปิดรับ
โฆษณาตราสินค้าพานาโซนิคมาก ก็จะยิ่งมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าพานาโซนิคมากขึ้น อาจเป็น
เพราะการเลือกใช้สื่อโฆษณาของตราสินค้าพานาโซนิค มีความเหมาะสมและตรงกับความสนใจของ
ลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่ตราสินค้าพานาโซนิคต้องการจะสื่อสารออกไป 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเกิดภาพลักษณ์ของ จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ (2539) ที่ว่า “วิธีการ
จัดข่าวสารและโครงสร้างของเหตุการณ์ จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร”   

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของตราสินค้าพานาโซนิค ในการรับรู้ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 

1.แม้ว่าสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต เป็น 2 สื่อที่ลูกค้าใช้เปิดรับโฆษณาตราสินค้าพานา
โซนิคมากกว่าสื่ออ่ืนๆ   แต่สื่อนอกบ้าน และสื่อ ณ จุดขาย ถือเป็นอีกสื่อที่รองลงมา ดังนั้น การท า
โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป ควรพิจารณาทั้ง 4 สื่อนี้เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากกว่าสื่ออ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน อาจลดบทบาทของสื่อวิทยุลง 
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับโฆษณาจากสื่อดังกล่าวน้อยที่สุด อีกทั้งเมื่อ
เปรียบเทียบราคาโฆษณาของสื่อวิทยุ กับสื่ออินเตอร์เน็ตแล้ว ในปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ตน่าจะมีความ
คุ้มค่ามากกว่า และสามารถก าหนดกลุ่มผู้รับสารได้ชัดเจนมากกว่าด้วย 

2.ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ด้านการให้บริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ยังน้อย
กว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นตราสินค้าพานาโซนิค ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านการให้บริการให้ดีขึ้น 
รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการปรับปรุง และพัฒนาแล้วเรื่อง
เหล่านี้แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการรับรู้  
เนื่องจากการรับรู้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดีข้ึนได้ 
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