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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน

มุมมองของผูใชบริการและศึกษาระดับคุณคาตราสินคา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีตอ

ผูบริโภค ตามตัวแบบการวัดคาตราสินคาของ Devid Aaker  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ  

จํานวนผูท่ีเปดบัญชีในกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 66,191  คน การกําหนดตัวอยางใชวิธีของ 

Yamane ไดจํานวนท้ังส้ิน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชใน

การรวบรวมขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)   หาคาเฉล่ียเลข

คณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางขององคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคาในเรื่องการรับรูตราสินคากับคุณคาตราสินคา

ในมุมมองผูบริโภค โดยการทดสอบความสอดคลองไคสแควร  (Chi-Square) กําหนดคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา

อีก 4 องคประกอบ คือ ความภักดีตอตราสินคา คุณภาพทีร่ับรู การเช่ือมโยงตราสินคา และทรัพยสินอ่ืน 

กับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ 0.01 

 ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา เม่ือกลาวถึงธนาคารพาณิชยกลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึง

ธนาคารกรุงเทพเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 73.50 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ

องคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 โดยอยูในระดับ

มากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก  คุณภาพท่ีรับรู มีคาเฉล่ีย 4.04 รองลงมา ไดแก ความภักดี

ตอตราสินคา ความเชื่อมโยงตราสินคา และทรัพยสินอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.95 3.91 และ 3.83 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับมาก  

มีคาเฉล่ีย 4.13 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ท้ังความเช่ือม่ัน และความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ีย 4.17 และ 4.11 ตามลําดับ 
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 The purposes of this research were to measure the branding of Bangkok Bank 
Public Company Limited and to study customer-based brand equity of Bangkok Bank Public 
Company Limited according to the model of Devid Aaker. The sample used in this study 
consisted of 66,191 customers who had account in Bangkok. The total sample, obtained from 
a calculation of Yamane’s formula, comprised of 400 customers. The data was gathered by 
questionnaires and analyzed by means of frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. To analyze relationship between the elements used in measuring brand in terms of 
brand perception and customer-based brand equity, Chi-Square with statistical significance at 
0.05 level was employed. Besides, Pearson’s product moment correlation coefficient with 
statistical significance at 0.05 and 0.01 level was also used to analyze relationship between 
the four elements used in measuring brand covering brand royalty, perceived quality, brand 
association, and other proprietary and customer-based brand equity. 
 The findings revealed that while being asked about commercial bank, the majority 
of the sample or 73.5 percent thought of Bangkok Bank as the first bank. Overall opinions 
about the elements used in measuring brand were at the high level or 3.96. Considering each 
aspect, it was found that perceived quality ranked the highest level or 4.04, followed by brand 
royalty, brand association, and other proprietary which was 3.95, 3.91, and 3.83 respectively. 
The overall customer-based brand equity was also at the high level or 4.13. Considering each 
aspect, it was found that both confidence and satisfaction ranked the high level which was 
4.14 and 44.11 respectively.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร.กฤษฎา  พัชราวนิช 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และขอแนะนําตางๆ 

ตลอดจนแกไขปรับปรุงใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณา            

จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย ท่ีกรุณาใหความ

อนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ตลอดจนใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไดประสาทวิชาความรู ตลอดจนถายทอดประสบการณท่ีดีแกผูวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคําถาม  

เพ่ือนๆ ทุกทาน ตลอดจนผูท่ีชวยเหลือทุกทาน ท่ีกรุณาใหความรวมมือ และเปนประโยชนในการ

ทําวิจัยครั้งนี้  

 สุดทายผูวิจัยใครกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหความรัก ความหวงใย เปนกําลังใจ

และสนับสนุน สงเสริมในทุกๆ ดานมาโดยตลอด จนทําใหผูวิจัยสามารถจัดทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวง

ไปดวยดี คุณประโยชนท่ีไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ

บิดา มารดา และครูอาจารย ท่ีไดอบรมส่ังสอน ช้ีแนะแนวทางท่ีดีและมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จ

การศึกษา 
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