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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหากกกกกก 

 นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตราสินคา (Brand) ไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญใน

การสรางความสําเร็จทางการตลาดมาโดยตลอด (Aaker 1991)  เนื่องดวยตราสินคาเปนมากกวาช่ือ

หรือสัญลักษณของสินคา  แตตราสินคาบงบอกถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการ  ภาพลักษณ  ความ

เช่ือม่ัน  คุณคาท่ีเกิดขึ้นในใจผูบริโภค  และเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดความภักดีตอตราสินคา

ของผูบริโภคตอไป  โดยเฉพาะยุคท่ีมีการแขงขันทางการตลาดสูงและเทคโนโลยีสามารถจัดหามา

ไดโดยงาย  ทําใหคุณภาพของสินคาหรือบริการสามารถทําใหมีความใกลเคียงกันไดงายขึ้น  ดังนั้น

ตราสินคาจึงถูกใชเปนเคร่ืองช้ีความแตกตางของสินคาหรือบริการออกจากคูแขง 

 นักการตลาดจําเปนท่ีจะตองเรียนรูทักษะในการสราง การรักษา การปกปอง และ การ

พัฒนาตราสินคา (Kotler  2543, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ท้ังนี้เนื่องจากตราสินคา

คือส่ิงท่ีชวยสรางความแตกตาง และความไดเปรียบทางการแขงขันใหกบัสินคาหรือบริการ โดยเปน

ตัวกลางเช่ือมโยงคุณคา (Value) และเอกลักษณ (Uniqueness) บางอยางเพ่ิมเติมเขากับหนาท่ีใชสอย

พ้ืนฐานของตัวสินคา หรือบริการนั้นๆในการรับรูของผูบริโภค  แมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ

สงผลใหกระบวนการผลิตสินคาถูกลอกเลียนโดยบริษัทคูแขงไดมากเพียงใด แตตราสินคาท่ีแข็งแกรงนั้น 

ไมสามารถท่ีจะถูกเลียนแบบไดเลย (Randall  2543 ; Tybout and Carpenter  2544, อางถึงใน ชุลีรัตน 

บรรณเกียรติกุล 2544)  

 การบริหารตราสินคาใหแข็งแกรงนั้น ตองอาศัยการลงทุน และการพัฒนาอยางตอเนื่อง

เปนระยะเวลาท่ียาวนาน โดยมีเปาหมายคือการสรางใหเกิดคุณคาตราสินคา (Brand  Equity) ขึ้น 

(Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) เม่ือตราสินคามีคุณคาในสายตาของผูบริโภค 

จะสงผลใหการประมวล และตราสินคาของผูบริโภคเปนไปไดงายขึ้น อันจะสงผลใหผูบริโภคเกิด

ความม่ันใจ (Confidence)  ในการการตัดสินใจซ้ือ  ยิ่งไปกวานั้นคุณคาตราสินคาจะชวยลดการรับรู  

การตีความและการเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา ความเส่ียง (Perceived Risk) ของผูบริโภค 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเส่ียงในการตัดสินใจเลือกซ้ือการบริการ ซ่ึงไมมีลักษณะทางกายภาพใหจับ

ตองหรือมองเห็นได (Intangibility) การประเมินคุณภาพจึงเปนไปไดอยางยากลําบาก ในกรณีนี้ 

   ส
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ความมีช่ือเสียง (Reputation) ของตราสินคาท่ีแข็งแกรงจะทําหนาท่ีเสมือนตัวแทนในการรับประกัน

คุณภาพใหกับผูบริโภค ( Aaker 1996)  

 ในขณะเดียวกนัคุณคาตราสินคายังชวยสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) ตอประสบการณ

ในการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค  จนกระทั่งเกิดเปนความเต็มใจท่ีจะจายในราคาท่ีสูงกวา

(Price Premium)  ยกตัวอยางเชน การท่ีผูบริโภคมีความรูสึกพึงพอใจตอการนั่งดื่มกาแฟในราน

Starbucks มากกวาท่ีมีตอรานอ่ืนๆท้ังท่ีการบริการและรสชาติของกาแฟมีความใกลเคียงกัน คุณคา

ตราสินคาจึงกลายเปนเหตุผลสําคัญท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือและนําไปสูการเกิดความ

ภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ของผูบริโภคในท่ีสุด นอกจากนี้ตราสินคาท่ีมีคุณคาสามารถ

ดึงดูดใจลูกคารายใหมๆไดดีไมนอยไปกวาการรักษาลูกคารายเกาใหคงไว  บริษัทเจาของตราสินคา

จึงสามารถสรางผลกําไรไดในระยะยาว และมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  (Aaker  1996) 

 ฉะนั้นคุณคาตราสินคาท่ีเกิดขึ้นในใจผูบริโภคจะเปนไปในทิศทางใด  มีระดับความเช่ือม่ัน

ในตราสินคาเพียงใด  จึงเปนปจจัยท่ีบริษัทเจาของตราสินคาตองรูขอเท็จจริง  เครื่องมือท่ีสามารถ

วัดคุณคาของตราสินคาท่ีเกิดขึ้นในใจผูบริโภค คือ การทําวิจัยการตลาด  ซ่ึงการศึกษาเรื่อง “ การวัด

คาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 

ภาคนครหลวง4” ฉบับนี้เปนแนวทางการวิจัยตลาดเพ่ือหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณคาท่ีเกิดขึ้นในใจ

ผูบริโภค  และเปนการนําเสนอแนวคิดในการประยุกตใชทฤษฏีตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถใช

วัดคาตราสินคาท่ีมีความถูกตองและเช่ือถือได 

สถาบันการเงินและภาคการเงิน(Finance Sector)   มีบทบาทอยางมากตอพัฒนาการของ

เศรษฐกิจไทยในชวงท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา และ

มีบทบาทเดนชัดขึ้นเปนพิเศษในชวงหลังใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 

ท่ีเริ่มตั้งแตป พ.ศ.2504  (อุกฤษฏ  ปทมานันท  2546 )  จนกระท่ังวิกฤติการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น

ในป พ.ศ.2540 วิกฤตนีน้ับไดวามีความรายแรงท่ีสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศไทย   

วิกฤติการณครั้งนี้มีผลหลายดานตอสังคมเศรษฐกิจไทย กลาวคือ การวางงาน ความยากจน ความ

ขัดแยง การประทวง รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในองคกรธุรกิจขนาดใหญโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย  

ธนาคารพาณิชยไทยไดเผชิญความเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวง ตั้งแตชวงตนศตวรรษ  1990 อัน

เปนยุคเปดเสรีทางการเงิน ในยุคนั้นธนาคารพาณิชยไทย มีบทบาทในการใหการบริการทางการเงิน

รูปแบบใหมๆอีกท้ังขยายตัวและเติบโตอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังผูกขาดตลาดเงินในประเทศไทย 

จนกระทั่งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  ธนาคารพาณิชยไทยไดเผชิญหนากับการแขงขันใหมท่ีมาจาก

ธนาคารรวมทุนไทย-ตางประเทศ  ธนาคารตางประเทศและองคกรธุรกิจท่ีไมใชธนาคาร  กลาวไดวา

ธนาคารพาณิชยคือ สถาบันการเงินและธุรกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของภาคการเงินไทย โดยจัดเปนหนวย
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เศรษฐกิจทางการเงินท่ีมีอิทธิพลตอความเปนไปของประเทศดานเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกรรม

ทางการเงินท้ังในตลาดเงิน(Money Market)  และตลาดทุน (Capital Market) อ่ืนๆยังมีคอนขางนอย

และพัฒนาการท่ีไมตอเนื่องเทาธนาคารพาณิชย และครอบครองสวนแบงทางการตลาด (Market 

Shares)  ในตลาดการเงินสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง  (กิตติ บุนนาค  2543)  จากสภาพการแขงขันใน

ระบบธนาคารและสถาบันการเงินท่ีรุนแรงมากข้ึน  ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเกือบทุกธนาคาร

เห็นถึงความจําเปนในการปรับโครงสรางองคกร ตลอดจนริเริ่มนวัตกรรมใหมๆและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสอดรับกับสภาพการแขงขันดังกลาว (อุกฤษฏ ปทมานันท 2546 :45-49)  

โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารดานการตลาด  นักการตลาดจึงตองพยายามใชกลยุทธทางการตลาดใน

ลักษณะตางๆมาใชในการบริหารตราสินคาใหสามารถครองใจผูบริโภคและครองสวนแบงในตลาด

ใหไดมากและนานท่ีสุด เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลกําไร อันจะทําใหธุรกิจสามารถดํารงอยูได (Rohlander  

1999: 17) 

 สําหรับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชยมีสวนชวยสงเสริมและ

ผลักดันทําใหวงจรทางเศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ จากแผนภูมิแสดงสวนแบงทางการตลาดของสินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร 6 

อันดับแรกของไทย  ธนาคารกรุงเทพครองสวนแบงทางการตลาดรอยละ 20.6  ถือวาเปนอัตราท่ี

สูงท่ีสุดของธนาคารพาณิชยในไทย   
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เงินฝาก
BBL     20.6%

Kbank  17.3%

SCB     15.8%

KTB     18.8%

TMB     6.5%

BAY      8.0%

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงสวนแบงการตลาดของเงินฝากของธนาคารพาณิชย เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 

ท่ีมา : KASIKORN RESEARCH and C.B.1.1,  monthly summary statement of assets and 

liabilities [Online]. Accessed 26 December 2011. Available from  http://www.kasikornresearch. 

com/TH/SiteMap/Pages/Site.aspx  

 

 กลาวไดวาธนาคารกรุงเทพ เปนธนาคารพาณิชยท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย  โดยตัวเลข

ทางสถิตใินป  พ.ศ . 2553 เม่ือพิจารณาจากมูลคาสินทรัพยรวมซ่ึงมีประมาณ 1,394,388  ลานบาท 

สวนของผูถือหุน สินเช่ือและเงินฝากไดมีสวนสําคัญในความเจริญเติบโต ประกอบกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรหลายระบบท่ีธนาคารกรุงเทพใชอยูในปจจุบันเปนระบบท่ีกาวหนาท่ีสุดในภูมิภาคได

มีสวนสําคัญในความเจริญเติบโต ดังกลาวขางตนดวย ท้ังนี้เนื่องธนาคารมีความเช่ือมโยงใกลชิดกับ

ทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลใหธนาคารไดรับประโยชนไปดวย โดยมีกําไรสุทธิหลัง

หักภาษีจํานวนถึง 24,808 ลานบาท   (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่องการวัดคาตราสินคาของผูใชบริการ  เพ่ือใหผูบริการได

ทราบถึงคาตราสินคาในมุมมองผูใชบริการ เพ่ือนําไปใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและ

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดอยางตรงประเด็น   

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพ่ือวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในมุมมองของผูใชบริการ 
 2.2 ศึกษาระดับคุณคาตราสินคา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีตอผูบริโภค 
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3. สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การรับรูตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค 
 สมมติฐานท่ี 2 องคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 4 องคประกอบ คือ ความภักดี

ตอตราสินคา คุณภาพที่รับรู การเชื่อมโยงตราสินคา และทรัพยสินอ่ืน มีความสัมพันธกับคุณคา

ตราสินคาในมุมมองผูบริโภค 
 สมมติฐานที่ 3 คาตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับ
คุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยพัฒนาโดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี ้

 4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษาการวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ตลอดจนศึกษาระดับคุณคาตราสินคาท่ีมีตอผูใชบริการ 

 4.2 ขอบเขตดานพ้ืนที ่ พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา คือ ภาคนครหลวง 4 จํานวน 4  เขต คือ 

เขตพลับพลาไชย  เขตราชวงศ  เขตเยาวราช  และเขตสําเพ็ง 

               4.3 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต เดอืนมิถุนายน 2554 – กุมภาพันธ 

2555 รวมระยะเวลา 9 เดือน 

 

5.  กรอบแนวคิด 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับตราสินคา  พบวาการวัดคาตราสินคาในมุมมอง

ของผูบริโภค  ตองทําการวิจัยเชิงสํารวจตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการสรางตราสินคา  และปจจัยพ้ืนฐาน

ท่ีเปนตัวกําหนดคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค  ดังนั้น  เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยเรื่องการ

วัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา

ภาคนครหลวง 4  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยการศึกษาตัวแปรอิสระดานปจจัยของ

คาตราสินคา  ตามตัวแบบคาตราสินคาของ  David Aaker  คือ  ความภักดี  การรับรู  คุณภาพ  การ

เช่ือมโยงและทรัพยสินอ่ืน  และมีคุณคาตอผูบริโภค  (Aaker 1991) 
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             การรับรูตราสินคา  

                 - ตราสินคาท่ีนึกถึงลําดบัแรก  (X1: Interval)     
      - การรูจักช่ือตราสินคา  (X2 : Interval)     
 

  

   

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2  กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 ความภักดีตอตราสินคา 

        - โอกาสท่ีจะเลือกใชตราสินคา (X3: Interval)   
        - แรงตานทานตราสินคา (X4: Interval)     

 คุณภาพท่ีรับรู 

      - คุณภาพโดยรวม  (X5: Interval)     
      - เหตุผลในการซ้ือ  (X6: Interval) 

 

การเช่ือมโยงตราสินคา 

      - ระดับคุณภาพของสินคา  (X7: Interval)     
      - คุณคาท่ีตราสินคามอบให  (X8 : Interval)     

ทรัพยสินอ่ืน 

        - ระดับการยอมรับดานราคา  (X10 : Interval )     
       - โอกาสในการขยายตราสินคา  (X11: Interval)     

คุณคาตราสินคาในมุมมอง

ผูบริโภค 
ความเชื่อม่ัน (Y1: Interval)      

ความพึงพอใจ (Y2 :  Interval)   

 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 6.1 ทราบและสามารถประยุกตใชเทคนิคการวัดคาตราสินคา  เพ่ือใชวัดคาตราสินคาของ

ผลิตภัณฑตาง ๆ  

 6.2 ทราบประโยชนท้ังตอผูผลิต  ผูจัดจําหนายและนักการตลาด  เพ่ือใชในการบริหาร

จัดการปจจัยการตลาด  และกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมตอไป 

 6.3 ทราบประโยชนตอผูบริโภค เพ่ือทราบสภาพท่ัวไปของธนาคาร สําหรับใชเปน

ขอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบ  และสรางความเช่ือม่ันสําหรับการตัดสินใจซ้ือครั้งตอไป 

 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหการศึกษาวิจัยเรื่องการวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษาภาคนครหลวง 4  เปนท่ีเขาใจโดยถูกตองตรงกัน  

ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัยดังนี ้

 7.1 ตราสินคา (Brand)  หมายถึง  ช่ือ  ประโยค  ลวดลาย  สัญลักษณ  งานออกแบบหรือ

อาจรวมกัน  ท่ีมุงหมายใหแสดงถึงลักษณะเฉพาะของสินคาหรือบริการของผูขาย  ท่ีตองการสราง

ความแตกตางของสินคาหรือบริการใหตางจากคูแขงขัน (Keller  1998) 

 7.2 คาตราสินคา (Brand Equity)  หมายถึง  การรับรูความแตกตางของตราสินคาท่ี

ผูบริโภครูจัก  ซ่ึงสะทอนมาจากกิจกรรมการตลาดของตราสินคา (Keller  1998) 

 7.3 มูลคาตราสินคา (Brand Value)  หมายถึง  มูลคาท่ีตราสินคานํามาคํานวณเปนมูลคา

เงินสดปจจุบัน (Net Present Value)  ได  ซ่ึงเปนมูลคาปจจุบันของรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากตรา

สินคาในอนาคต (Aaker  1991) 

 7.4 ความภักดี (Brand Loyalty)  หมายถึง  ความชอบ  ทัศนคติท่ีผูบริโภคยึดม่ันตอตรา

สินคา  และเปนผลทําใหผูบริโภคซ้ือตราสินคานั้นเปนประจํา (Aaker 1991) 

 7.5 การรับรู (Brand Awareness)  หมายถึง  การท่ีผูบริโภครูจัก (Brand Recognition)  

และระลึกได (Brand Recall) ของตราสินคา  รูวาตราสินคานั้นจัดอยูในหมวดสินคาใด (Aaker  

1991) 

 7.6 คุณภาพ (Perceived Quality)  หมายถึง  ความรูสึกของผูบริโภคท่ีรับรูถึงคุณภาพ

โดยรวมหรือคุณภาพท่ีเหนือกวาของตราสินคานั้น (Aaker  1991) 

 7.7 การเช่ือมโยง (Brand Association) หมายถึง  ความสัมพันธซ่ึงเช่ือมโยงตราสินคาเขา

กับความทรงจําของผูบริโภค ซ่ึงสามารถประเมินไดวาตราสินคานั้นแตกตางกับตราสินคาอ่ืนอยางไร

ทางดานคุณลักษณะ (Attributes)  และประโยชนใชสอย (Benefits) (Aaker 1991) 
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 7.8 ทรัพยสินอ่ืน (Other Proprietary Brand Assets)  หมายถึง  ทรัพยสินใด ๆ ท่ีเกิดจาก

ตราสินคาและสามารถประเมินมาเปนคาตราสินคาได เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา  

ความสัมพันธกับชองทางการจําหนาย  เปนตน (Aaker  1991) 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง  “การวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง  4”  ในครั้งนี้  เปนการวัดคุณคาตราสินคาใน

มุมมองของผูบริโภค (Consumer-based Brand Equity)  เพ่ือนําไปใชในธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะ  

รวมถึงเปนการศึกษาถึงระดับของคุณคาตราสินคาท่ีมีตอผูบริโภคซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได  ดังนี ้

 1. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 

 2. แนวความคิดการวัดคาตราสินคา 

 3. แนวความคิดคาตราสินคาจากความภักดีตอตราสินคา 

 4. แนวความคิดคาตราสินคาจากการรับรูตราสินคา 

 5. แนวความคิดคาตราสินคาจากคุณภาพตราสินคา 

 6. แนวความคิดคาตราสินคาจากการเช่ือมโยงตราสินคา 

 7. แนวความคิดคาตราสินคาจากทรัพยอ่ืนของตราสินคา 

 8. แนวความคิดคาดานปจจัยราคากับคาตราสินคา 

 9. ภาพรวมเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 10.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกบัคุณคาตราสินคา 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา(Brand Equity) นั้นเปนแนวคิดท่ีไดรับการคิดคนและ

พัฒนาขึ้นมาในยุคทศวรรษท่ี  1980 (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)โดยมี

แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา (Brand)  เปนพ้ืนฐาน  ดังนั้น  ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา

จึงควรเริ่มตนจากการทําความเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของตราสินคาเสียกอน 

 สมาคมการตลาดแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association)  ไดให

คํานิยามของตราสินคา (Brand)  ไววา  ตราสินคา  คือ  ช่ือ (Name)  ถอยคํา (Term)  เครื่องหมาย 

(Sign)  สัญลักษณ (Symbol)  หรือการออกแบบ (Design)  หรือการรวมกันท้ังหมดของส่ิงเหลานี้  

โดยเจตนาใช เพ่ือแสดงถึงสินคา (Product)  หรือการบริการ (Service)  ของผูขายหรือกลุมผูขาย  
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เพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขง (Kotler  2543,  อางถึงใน ธิติ  บุตรรัตน 2541)  นอกจากนี้  ตราสินคา

ยังประกอบไปดวยคุณคาทางดานกายภาพ (Physical Value)  คุณคาทางดานหนาท่ีใชสอย (Functional 

Value)  และคุณคาทางดานจิตวิทยา (Psychological Value)  ซ่ึงสงผลใหสินคาหรือบริการมีความ

เปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นอีกดวย (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)    

 King (2541,อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  กลาวไววา  ผลิตภัณฑ (Product)  

คือ  ส่ิงท่ีถูกผลิตมาจากโรงงาน  แตตราสินคาตางหากคือส่ิงท่ีถูกซ้ือโดยผูบริโภค  ท้ังนี้เนื่องจาก

ตราสินคาคือผลิตภัณฑท่ีมีคุณประโยชนทางดานหนาท่ีใชสอย (Functional Benefit) ที่ไดรับการ

ผนวกเขากับคุณคาเพ่ิม (Added Value)  ซ่ึงผูบริโภคเห็นวามีความคุมคาในการซ้ือ (Jones 2540, 

อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  คุณคาเพ่ิมนี้อาจจะอยูในลักษณะเชิงเหตุผล (Rational)  

และจับตองได (Tangible) ไปจนถึงคุณคาเพ่ิมทางดานสัญลักษณ (Symbolic)  ในลักษณะเชิงอารมณ 

(Emotional) และไมสามารถจับตองได (Intangible) ผลิตภัณฑสัมพันธกับคุณสมบัติของแตละตราสินคา

นั่นเอง (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ตองอาศัยการพัฒนา

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (Murphy 2539  อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)   

 ตราสินคาจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณท่ีมีความซับซอน (Kotler 2543, อางถึงใน ณฐกร 

วรอุไร 2548)  ซ่ึงสามารถส่ือความหมายไดถึง  6  ระดับ  อันไดแก  คุณสมบัติ (Attribute) ตาง ๆ 

ของตราสินคา  ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู  คุณประโยชน (Benefit) ท้ังทางดานหนาท่ีใชสอยและทางดาน

อารมณ และนําไปสูการแสดงถึง คุณคา (Value) ในขณะเดียวกันตราสินคาสามารถส่ือถึง  วัฒนธรรม 

(Culture) อยางเชน  วัฒนธรรมองคกรหรือวัฒนธรรมของประเทศผูผลิตได  รวมถึงตราสินคาแตละ

ตราตางก็มี  บุคลิกภาพ (Personality)  ซ่ึงบงบอกไดถึงลักษณะของ  ผูใช (User) ตราสินคานั้น 

 ผูบริโภคใชตราสินคาเพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา (Schultz and Bames 2536, 

อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  เนื่องจากตราสินคาที่ดีนั้นสามารถใชเปนเครื่อง

รับประกันคุณภาพของสินคา (Kotler  2541, อางถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548)  ซ่ึงชวยลดการรับรูถึง

ความเส่ียง (Perceived Risk)  ของผูบริโภค (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

ยิ่งไปกวานั้นตราสินคายังสามารถทําหนาท่ีคลายกับบทสรุป(Summary) ของขอมูลท้ังหมดท่ีผูบริโภค

มีเกี่ยวกับตราสินคา (Randall  2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) และชวยใหผูบริโภค

สามารถประเมินความคาดหวัง (Expectation)  เกี่ยวกับส่ิงท่ีอาจจะยังไมรูเกี่ยวกับตราสินคาไดอยาง

มีเหตุมีผล เพราะตราสินคาชวยเพ่ิมการรับรูคุณคาตราสินคา (Perceived Value)  ผานทางการเช่ือมโยง 

(Association) ตาง ๆ (Keller 2539,  อางถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548)   

 ในขณะเดียวกัน  บริษัทไดจดทะเบียนตราสินคา   เพ่ือรับรองความคุมครองทางดาน

กฎหมาย (Legal Protection)  ใหแกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ ของสินคา และใชตราสินคา
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เพ่ือเปนเสมือนสัญญาหรือขอผูกพันกับผูบริโภค (Keller  2539, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 

2544) ฉะนั้นตราสินคาจึงกลายเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของความสัมพันธระหวางองคกรทางการตลาด

กับผูบริโภค และยังสรางโอกาสใหกับบริษัทผูผลิตในการนําความสัมพันธนี้ไปขยายไปยังสินคา

หรือบริการอ่ืน ๆ ตราสินคาจึงเปรียบไดกับ (Asset)  ท่ีคงทน (Enduring)  และสามารถสรางกําไร 

(Profitable) มหาศาล  ใหกับบริษัทท่ีเปนเจาของ  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับบริษัทท่ีมีตราสินคาท่ี

แข็งแกรง (Dyson, Farr and Hollis  2537, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  

 1.1 นิยามของคุณคาตราสินคา  (Definitions of Brand Equity) 

  คุณคาตราสินคา (Brand Equity)  เปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวามี

ความสําคัญทั้งทางดานธุรกิจเชนเดียวกับทางดานวิชาการ แรงจูงใจในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ

แนวคิดนี้มีอยูดวยกัน  2  แรงจูงใจ  ไดแก  แรงจูงใจทางดานการเงิน (Financially-based Motivation)  

เปนการประเมินคุณคาตราสินคาเพ่ือจุดมุงหมายทางดานการเงินการบัญชี  ในลักษณะท่ีตราสินคา

คือทรัพยสินท่ีมีมูลคาของบริษัท  และแรงจูงใจดานกลยุทธ (Strategy-based Motivation)  ซ่ึงเปน

การทําความเขาใจกับพฤติกรรมผูบริโภค  เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธทางการตลาด

ไดอยางแมนยํา (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  

  สถาบันการตลาดแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (Marketing Science Institute)  ไดให

คํานิยามไววา  คุณคาตราสินคา  คือ  กลุมของการเช่ือมโยง (Set of Associations)  และพฤติกรรม 

(Behavior)  ท่ีเกี่ยวของกับตราสินคาของลูกคา (Customer)  ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution 

Channel)  และบริษัทเจาของ (Firm)  ซ่ึงทําใหตราสินคาสามารถสรางยอดขายและผลกําไรท่ีมากขึ้นได  

และทําใหตราสินคานั้นเกิดความแข็งแกรง  ความม่ันคงและความแตกตางที่ไดเปรียบคูแขง  

(Anantachart  2540, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  คุณคาของตราสินคาเปนผลในลักษณะ

ทางดานการเงิน (Financial Outcome) อันเกิดจากการบริหารตราสินคาใหมีความแข็งแกรง (Brand 

Strength) ในเชิงกลยุทธ  เพ่ือชวยสรางผลกําไรท้ังในปจจุบันและอนาคต  รวมถึงชวยลดความ

เส่ียงตาง ๆ อีกดวย (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  

  โดยท่ัวไปแลว  คุณคาตราสินคามักจะถูกใหความหมายในลักษณะของผลทาง

การตลาดท่ีมีความโดดเดนเฉพาะตัวอันเกิดเนื่องมาจากตราสินคา คุณคาตราสินคาจึงเปนผลรวม

ท้ังหมดของการรับรูและความรูสึกท่ีผูบริโภค (Consumer)  ลูกคา (Customer)  พนักงานของบริษัท 

(Employee)  และผูท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ (Stakeholder)  มีตอตราสินคานั้น ๆ (Keller 2541, 

อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  

  สวน  Aaker (1996, อางถึงใน ธิติ  บุตรรัตน 2541) ไดใหคํานิยามของคุณคาตราสินคา

ไววา  เปนชุดของสินทรัพยและหนี้สิน (Set of Assets and Liabilities)  เปนคุณคาท่ีเพ่ิมเติมเขาไป
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ในสินคานอกเหนือไปจากคุณสมบัติท่ีแทจริงของผลิตภัณฑหรือบริการ โดยการเชื่อมโยงผานทางชื่อ

และสัญลักษณตราสินคา  สอดคลองกับคํานิยามของ Farquhar (2531, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 

2544) ท่ีวาคุณคาตราสินคา  คือ คุณคาเพ่ิม (Added Value)  ท่ีตราสินคาสรางใหกับผลิตภัณฑ  ซ่ึงคุณคา

เพ่ิมนี้สามารถมองไดท้ังในมุมมองของบริษัท (Firm) ผูคา (Trade)  และผูบริโภค (Consumer)  ดังนี ้

  1.1.1 คุณคาตราสินคาในมุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) 

   ในมุมมองของบริษัทนั้น  คุณคาตราสินคาสามารถวัดไดจากกระแสเงินสดท่ี

เพ่ิมขึ้น (Incremental Cash Flow) จากการท่ีสินคานั้นมีตราสินคา เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนแบง

ทางการตลาด (Market Share) การท่ีสามารถตั้งราคาไดสูงกวาคูแขง (Premium Pricing)  และการลด

คาใชจายทางดานการสงเสริมการตลาด (Farquhar  2531, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)    

   ความพยายามในการเพ่ิมคุณคาใหกับตราสินคานั้น  มีเหตุผลหลักอยู  2  ขอ

ดวยกัน  นั่นคือเพ่ือเปนการตั้งราคา (Set Price)  ใหกับตราสินคาสําหรับเม่ือเวลาท่ีเกิดการซ้ือขายขึ้น  

และเพ่ือเปนการเพิ่มสินทรัพยซ่ึงจับตองไมได (Intangible Asset)  นี้เขาไปในบัญชีงบดุล (Balance 

Sheet)  (Feldwick  2540, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  ยิ่งไปกวานั้นคุณคาตราสินคายัง

มีประโยชนตอบริษัทในการออกสินคาใหม  อีกท้ังยังชวยใหการบริหารตราสินคาเกิดความยืดหยุน

ในขณะท่ีบริษัทกําลังตกอยูในชวงวิกฤตการณ รวมถึงชวยทําหนาท่ีเหมือนเครื่องปองกันการแขงขัน

และการเขาสูตลาดของคูแขงรายใหม (Farquhar  2531, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)    

  1.1.2 คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูคา (Trade’s Perspective) 

   ในมุมมองของชองทางการจัดจําหนายนั้น  คุณคาตราสินคาสามารถวัดไดจาก

การมีอํานาจเหนือกวาของตราสินคา (Brand Leveraging)  ท่ีมีเหนือตราสินคาอ่ืนๆ ในตลาด  เปน

คุณคาเพ่ิมอันเปนผลมาจากการท่ีตราสินคาไดรับการยอมรับจากชองทางการจัดจําหนาย และ

การกระจายสินคาอยางกวางขวาง ตราสินคาท่ีผูบริโภครูจักเปนอยางดีนั้นมักจะเสียคาธรรมเนียมใน

การวางสินคาในจํานวนท่ีต่ํากวา  และไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีดีในการวางสินคาในรานคาอีกดวย 

(Farquhar 2531, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)     

   ในขณะเดียวกัน  คุณคาตราสินคาจะชวยปกปองตราสินคาในการแขงขันกับ

สินคาท่ีผลิตออกมาภายใตตราสินคาของชองทางการจัดจําหนายเอง (Private Label)  และมักจะใช

กลยุทธทางดานราคาในการจูงใจการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Schultz and Barnes  2536, อางถึงใน 

ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)    

  1.1.3 คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค (Consumer’s Perspective) 

   สําหรับคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค  คือการสะทอนใหเห็นถึงการ

เพ่ิมขึน้ของความแข็งแกรงของทัศนคติ (Attitude Strength)  ท่ีมีตอตราสินคาในขณะท่ี  Park  และ  
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Srinivasan (2535, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) เห็นวา คุณคาตราสินคานั้นเปน

ความรูสึกชอบมากกวา (Preference)  ในการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา ดังนั้น คุณคาตราสินคา

จึงเปนคุณคาเกี่ยวกับตราสินคาท่ีอยูในใจของผูบริโภคนั่นเอง (Farquhar 2531, อางถึงใน ชุลีรัตน 

บรรณเกียรติกุล 2544)     

   โดยท่ัวไปแลว  คุณคาตราสินคามักจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค  ผูบริโภคจะใชคุณคาตราสินคาชวยในการตีความ (Interpret)  การจัดระเบียบ 

(Process)  และการจดจํา (Store)  ขอมูลท่ีมีอยูอยางมหาศาลเกี่ยวกับตราสินคา  ชวยใหผูบริโภคเกิด

ความม่ันใจและความพึงพอใจตอการตัดสินใจซ้ือนั้น (Aaker  1996, อางถึงใน ธิติ  บุตรรัตน 2541) 

   วิธีการวัดคาตราสินคา นําตัวแปรทางดานการรับรูตราสินคา (Brand Awareness)  

และตัวแปรทางดานภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)  ของ Kevin Keller  มาเปนปจจัยหนึ่งในการศึกษา

ถึงกระบวนการในการสรางคาตราสินคา  การรูจักตราสินคาและประโยชนท่ีไดรับจากคาตราสินคา 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3  โครงสรางการรูจักตราสินคาของคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค  

ท่ีมา : Keller 2539,  อางถึงใน ณฐกร วรอุไร, “การวัดคาตราสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา ตลาดผลิตภัณฑ  น้ําผลไมน้ําดื่ม” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 20. 
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   จากโครงสรางการรูจักตราสินคาของคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค  

ตามแนวคิดของ  Kevin Keller  ไดมองการรูจักตราสินคา (Brand Knowledge)  ออกเปน  2  ดาน  

คือ  การรับรู (Brand Awareness)  และภาพลักษณ (Brand Image)  ซ่ึงในดานของการรับรู (Brand 

Awareness)  จะเกี่ยวของกับการจดจําได  และการระลึกได  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญมากตอคาตราสินคา  

หากผูบริโภคสามารถจดจําตราสินคาไดดีก็จะมีโอกาสในการตัดสินใจซ้ือสูง  เพราะผูบริโภคได

กําหนดคุณคาของสินคา  จากตราสินคาไวในระดับหนึ่งแลว  ถาผูบริโภคมีเวลานอย  หรือเปนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือต่ํา (Low Involvement)  เชน  การ

เลือกใชบริการธนาคารพาณิชย  ผูบริโภคสวนใหญมักเลือกใชธนาคาราท่ีตนเองรูจักและมีความ

เช่ือม่ันอยูกอนแลวเปนอันดับแรก  สําหรับดานภาพลักษณ (Brand Image)  จะเกี่ยวของกับการ

เช่ือมโยง (Brand Association) ซ่ึงจะประมวลความรูของผูบริโภคในดานตาง ๆ เขาดวยกัน เชน 

คุณลักษณะ ความเช่ือและทัศนคติของตราสินคาท่ีรูจักออกมาเปนภาพลักษณของตราสินคาท่ี

ผูบริโภคเห็น  และหากเปนภาพลักษณท่ีดี  ผูบริโภคเกิดความชอบจะทําใหสินคามีความโดดเดน

ตางจากคูแขงขัน  และผูบริโภคสามารถจดจําไดอยางแมนยํา  จะเปนโอกาสใหผูบริโภคตัดสินใจ

ซ้ือตราสินคานั้น ๆ สูงขึ้น  

   นอกจากนี ้แนวคิดเรื่องคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคของ  David Aaker  

ซ่ึงถือเปนตนแบบท่ีมีผูนําไปศึกษาตอกันอยางกวางขวาง  ไดนําเสนอตัวแบบคาตราสินคาวาคาตรา

สินคาเปนผลมาจากปจจัย  5  ดาน  คือ  ความภักดี (Brand Loyalty)  การรับรู (Brand Awareness)  

คุณภาพ (Perceived Quality)  การเชื่อมโยง (Brand Association)  และทรัพยสินอื่น ๆ (Other 

Proprietary Brand Assets)  ดังนี้ 
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ภาพท่ี  4  ตัวแบบคาตราสินคา  David Aaker  

ท่ีมา : Aaker 2532, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน, “การวัดคุณคาตราสินคาในสินคาประเภทเบียร”  

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2541), 16. 

 

   จากตัวแบบคาตราสินคาของ  David Aaker  ขางตน  ซ่ึงถือเปนแมแบบท่ีมีผู

นําไปประยุกตใชสําหรับการศึกษาวิจัยตออยางแพรหลาย  ไดจัดกลุมตามปจจัย  5  ดาน  คือ  ความ

ภักดี  การรับรู  คุณภาพ  การเช่ือมโยงและทรัพยสินอ่ืน  ซ่ึงตัวแบบของ  David Aaker  ไดแสดงให

เห็นวาปจจัยท้ัง  5  ดาน  ตางมีผลโดยตรงกับการจัดการทางการตลาดอยางไร  ใหผลดีตอผูบริโภค

และตอกิจการอยางไร  ซ่ึงผลไดในการจัดการทางการตลาดท่ีสําคัญก็คือ  สามารถลดตนทุนทาง

การตลาดได  เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง  หากตราสินคานั้นมีคาตราสินคาสูง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็

คือ  กิจการสามารถใชงบประมาณทางการตลาดไดต่ํากวาคูแขงขัน  ในขณะท่ียังสามารถรักษาระดับ

การจําหนายสินคาไวไดเชนเดิม  ซ่ึงการลดตนทุนนี้สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ไดมาก  เพราะคาการตลาดของสินคาในปจจุบัน  เปนตนทุนท่ีสูง  และผลไดยังครอบคลุมถึงการท่ี

กิจการสามารถต้ังราคาจําหนายสินคาในราคาที่สูงกวาคูแขงขันไดอีกประการหนึ่งดวย  เพราะผูบริโภค

คุณคาตอผูบริโภค 
- ลดกระบวนการคนหาขอมูล 
- เช่ือมั่นตอการตัดสินใจซ้ือ 
- สรางความพึงพอใจใหผูใช 

คุณคาตอกิจการ 
- ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
   ตอการจัดการทางการตลาด 

- ผูบริโภคมีความภักดี 
- สามารถต้ังราคาที่สูงขึ้นได 
- ขยายตราสินคาไปผลิตภัณฑ 
   อื่นได 
- มีความไดเปรียบในการแขงขัน 

- ลดตนทุนการตลาด 
- แรงตานจากการแขงขัน 

- ผูบริโภคนึกถึงเสมอ 
- แรงตานตราสินคาอื่น 

- รูถึงจุดเดนของสินคา 
- มีเหตุผลในการซื้อ 
- ราคาที่ยอมรับได 
- ขยายตราสินคาได 

- รูถึงจุดเดนของสินคา 
- มีเหตุผลในการซื้อ 
- ราคาที่ยอมรับได 
- ขยายตราสินคาได 

- ความไดเปรียบใน 
   การแขงขัน 

ความภักดี 

การรับรู 

คุณภาพ 

การเช่ือมโยง 

ทรัพยสินอ่ืน 

คาตราสินคา 

Brand 

Equity 
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รูจักและเช่ือม่ันในตราสินคาเปนอยางดี  จึงยอมจายในราคาท่ีสูงกวาและยังสามารถขยายตราสินคา

ไปยังผลิตภัณฑอ่ืนได  ทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจและกลาท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนเหลานั้น  

ภายใตตราสินคาท่ีตนเองเชื่อม่ัน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหกิจการท่ีมีคาตราสินคาสูง  สามารถบริหาร

จัดการกิจกรรมทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกวาคูแขงขันดวย  

สําหรับผูบริโภคเองนั้นก็ไดรับประโยชนจากคาตราสินคาดวยเชนกัน  เพราะทําใหเกิดความมั่นใจ

ในตราสินคาท่ีซ้ือ  ชวยใหกระบวนการตัดสินใจซ้ือรวดเร็ว  และพึงพอใจในสินคาหรือบริการท่ี

ไดรับ  หรืออาจถึงขั้นเปนความภูมิใจท่ีไดซ้ือตราสินคาท่ีมีคาตราสินคาสูง  

   ในประเทศไทยไดมีกานนําแนวคิดของ David Aaker มาเปนแมแบบใน

การศึกษาเชนกันโดย พันจาอากาศโท ธิติ บุตรรัตน (2541) ทําการศึกษาเรื่องการวัดคาของตราสินคา ใน

สินคาประเภทเบียร โดยนําตัวแบบคาตราสินคา David Aaker  มาเปนพ้ืนฐานและนํามาพัฒนาตัว

แบบใหมท่ีเรียกวา วิธีการวัดคุณคาของตราสินคาแบบ 5 ปจจัย จากการศึกษาทําใหทราบวิธีการวัด

คุณคาตราสินคาแบบ 5 ปจจัย สามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด

ไดดี โดยผลของการวัดสามารถนําไปวิเคราะหถึงท่ีมาของคุณคาตราสินคา ท้ังของตนเองและคูแขง 

ทราบถึงขอดี ขอดอย ท่ีจะนําไปพัฒนาตราสินคาใหมีความแข็งแกรงขึ้น 

   คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคจึงเปนมุมมองที่มีความสําคัญเปน

อยางมาก  จัดไดวาเปนส่ิงท่ีผลักพันใหคุณคาตราสินคาในมุมมองของบริษัทและผูคาเกิดขึ้น ยิ่งไป

กวานั้นในสวนของนักการตลาดเองก็ยังสามารถใชคุณคาตราสินคาในมุมมองนี้เปนแนวทาง  ท้ังใน

ดานการวางกลยุทธทางการตลาด  และการทํางานวิจัยเพ่ือประโยชนในการบริหารตราสินคาอีกดวย 

(Keller 2541, อางถึงใน   ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

   จากคํานิยามท่ีมากมายและหลากหลายกันไปของคุณคาตราสินคานั้น  สรุปได

วา  คุณคาตราสินคา  คือ  การนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา  (Brand Concept)  และแนวคิด

เกี่ยวกับคุณคาเพ่ิม (Added Value Concept)  มารวมกัน โดย  Feldwick (2540, อางถึงใน ชุลีรัตน 

บรรณเกียรติกุล 2544) ไดทําการแบงประเภทของคํานิยามของคุณคาตราสินคาออกเปน  3  ประเภท  

ดังนี้ 

   1. มูลคาของตราสินคา (Brand Valuation)  คุณคาตราสินคา  คือ  คุณคารวม

ท้ังหมด (Total Value) ในฐานะสินทรัพยท่ีบริษัทเจาของสามารถขายหรือนําไปรวมในบัญชีงบดุล 

(Balance Sheet) ได 

   2. ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength)  คุณคาตราสินคา  คือ  การวัด

ความแข็งแกรงของความสัมพันธของผูบริโภค (Consumer Attachment)  ท่ีมีตอตราสินคา 
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   3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description)  คุณคาตราสินคา  คือ  การอธิบาย

ความเชื่อมโยง (Association)  และความเช่ือ (Belief)  ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา 

   สังเกตไดวา  มูลคาของตราสินคา (Brand Valuation)  เปนประเภทของการให

คํานิยามท่ีใหความสําคัญกับสินทรัพยและการเงินเพื่อประโยชนทางธุรกิจนั้น มีความแตกตาง

ออกไปจากการนิยามในอีกสองประเภทท่ีเหลือ  ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength) 

และการอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description)  จะมุงเนนความสนใจไปยังผูบริโภคเปนหลัก  แต

อยางไรก็ตามคํานิยามท้ังสามประเภทนี้ตางก็มีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีเปนลูกโซ  กลาวคือ  

ความแข็งแกรงของตราสินคานั้น จัดไดวาเปนกุญแจสําคัญท่ีกอใหเกิดมูลคาของตราสินคา  ในขณะ

ท่ีการอธิบายถึงตราสินคาจะเปนการบรรยายถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีประกอบกันขึ้นเปนความแข็งแกรงของ

ตราสินคา (Feldwick 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)โดยสามารถอธิบายไดดัง

ภาพท่ี  5 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  แสดงความสัมพันธแบบลูกโซของคํานิยามคุณคาตราสินคาท้ังสามประเภท (Brand Value: 

The Chain of Causality) 

ท่ีมา : ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล (2544), อางถึงใน P.  Feldwick, “Brand equity: Do we really need 

it?,” In How to use advertising to build strong brands, ed. J.P. Jones (Thousand  Oaks, CA: Sage, 

1999), 73. 

 

   ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength)  และการอธิบายถึงตราสินคา 

(Brand Description)  นี่เอง  คือสิ่งที่รวมกันเรียกวา  คุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค  

(Consumer Brand Equity)  เปนมิติท่ีแสดงถึงดานท่ีเปนคุณภาพ (Qualitative Dimension)  ของ

คุณคาตราสินคา  ซ่ึงจะนําไปสูการมีมูลคาของตราสินคา (Brand Value) ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคคือ

จุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดแหงความสําเร็จของตราสินคา ดังนั้น  การทําความเขาใจวาคุณคาตราสินคา

สามารถเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคไดอยางไร  และนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือไดอยางไรนั้น  

เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิง (Blackston 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

 

Brand Description Brand Strength Brand Value 
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 1.2 คุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค  (Consumer-based Brand Equity) 

  Keller (2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  ไดใหคํานิยามของคุณคา

ตราสินคาในใจของผูบริโภคไววา  เปนผลอันเกิดเนื่องมาจากความรูเกี่ยวกับตราสินคา (Brand 

Knowledge)  ของผูบริโภคท่ีตอบสนองตอกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Response)  ของแตละ

ตราสินคา  ซ่ึงแตกตางกันออกไป (Differential Effect) 

  จากคํานิยามขางตนนี้  จะสังเกตไดวาสามารถแบงองคประกอบหลัก ๆ ของคุณคา

ตราสินคาในสายตาของผูบริโภคไดเปน  3  สวน องคประกอบแรก  คือ  การตอบสนองตอกิจกรรม

การตลาด  สะทอนออกมาในลักษณะของการรับรู (Perception)  ความชอบมากกวา (Preference)  

และพฤติกรรม (Behavior)  ท่ีมีตอกิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ  ท้ังนี้คุณคาตราสินคาจะเกิดขึ้นก็

ตอเม่ือผูบริโภคมี การตอบสนองตอแตละตราสินคาดวยความแตกตางกันออกไป  อันเปน

องคประกอบตัวท่ีสอง  ซ่ึงหากปราศจากความแตกตางนี้แลว  ตราสินคานั้นก็จะกลายเปนเพียง

สินคาธรรมดาท่ัวไป (Generic Product)  ในสายตาของผูบริโภค  ความแตกตางท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนผล

ท่ีเกิดมาจาก  ความรูเกี่ยวกับตราสินคา  ซ่ึงเปนองคประกอบตัวสุดทายท่ีแสดงถึงส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับ

ตราสินคาท่ีปรากฏอยูในใจของผูบริโภคนั่นเอง (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 

2544) 

  ความรูเกี่ยวกับตราสินคา  (Brand Knowledge)  จึงเปรียบไดกับกุญแจหลักท่ีสําคัญ

ในการสรางคุณคาตราสินคา ผูบริโภคจะเกิดการรับรูตอตราสินคาตางกันออกไป  อาศัยความเขาใจ

และประสบการณท่ีตนเองมีเกี่ยวกับตราสินคานั้น ๆ  มีความโดดเดนและความเฉพาะตัวท่ีแตกตาง

จากกันไปในแตละคน เพราะฉะนั้นการทําความเขาใจในเนื้อหาและโครงสรางของความรูเกี่ยวกับ

ตราสินคาในความทรงจําของผูบริโภคจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางย่ิง (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน 

บรรณเกียรติกุล 2544) 

  ความทรงจําของผูบริโภค (Consumer Memory)  คือ  พ้ืนฐานของคุณคาตราสินคา 

แนวคิดเกี่ยวกับความทรงจําท่ีถูกนํามาใชในการอธิบายความรูเกี่ยวกับตราสินคานั้น ไดแก  แบบจําลอง

ของเครือขายเชื่อมโยงในความทรงจํา (Associative Network Model)  จําลองความทรงจําของมนุษย

ออกมาในลักษณะการเช่ือมโยง (Link) ปุมปม (Node) ตาง ๆ เขาดวยกันจนเกิดเปนเครือขาย 

(Network)  โดยปุมปมเหลานี้ถูกจําลองขึ้นมาเพ่ือเปนตัวแทนของขอมูลตาง ๆ  ท่ีมีอยูในความทรงจํา  

ในขณะท่ีการเช่ือมโยงนั้นเปนตัวแทนของความแข็งแกรงของความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ 

นั่นเอง (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

  เม่ือผูบริโภคคิดถึงตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งขึ้นมา   กระบวนการกระตุนใน

ลักษณะแผขยาย (Spreading Activation Process)  ก็จะทําหนาท่ีเสมือนกลไกการเชื่อมโยงปุมปม
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ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับตราสินคานั้น  ซ่ึงไดรับการกระตุนอยูเขาดวยกันเปนเครือขาย  ซ่ึงเปนการ

แสดงขอบเขตของการดึงขอมูลในความทรงจํากลับมาใช  โดยลักษณะการเชื่อมโยงเครือขายของ

ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตาง  และเม่ือขอมูลท่ีถูกดึงมานั้นมีมากพอในระดับหนึ่งผูบริโภค

จึงเกิดการระลึกถึงตราสินคาและส่ิงท่ีเกี่ยวของกับตราสินคานั้นขึ้นมาได  สงผลใหผูบริโภคเกิดการ

ตอบสนองและเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินคานั้นได (Keller 2541, อางถึงใน  ชุลีรัตน 

บรรณเกียรติกุล 2544) 

 

2. แนวความคิดการวัดคาตราสินคา  (Measurement of Brand Equity) 

 การวัดคุณคาตราสินคาท่ีมีความถูกตองแมนยํา  จะสงผลใหการบริหารคุณคาตราสินคา

เกิดประสิทธิภาพ  ถาหากนักการตลาดปราศจากความรูเกี่ยวกับคุณคาเพ่ิม (Added Value)  ท่ีตรา

สินคาสรางใหกับผลิตภัณฑแลว ก็คงจะเปนการยากท่ีจะบริหารตราสินคานั้นใหประสบความสําเร็จได  

และการวัดคุณคาตราสินคาเองนั้นยังสามารถใชเปนเครื่องบงช้ีถึงอํานาจทางดานการตลาด 

(Marketing Power)  ของตราสินคาไดอีกดวย  ดังนั้นวิธีการตาง ๆ มากมายจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพ่ือ

ใชในการวัดคุณคาตราสินคา  สามารถแบงออกไดเปน  2  กลุมหลัก ๆ ไดแก  กลุมท่ีใชวิธีการวัด

ทางดานการเงินและกลุมท่ีใชวิธีการวัดทางดานความสัมพันธตอผูบริโภค (Wood 2541, อางถึงใน 

ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

 2.1 กลุมที่ใชวิธีการวัดทางดานการเงิน (Financial Measurement)   

  เม่ือคุณคาตราสินคาถูกมองวาเปนกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น  (Incremential Cash 

Flow)  เกิดจากการท่ีสินคานั้นมีตราสินคา อันเปนการมองจากมุมมองจากบริษัท (Firm’s 

Perspective)  ผลของคุณคาตราสินคาก็คือ  การเพ่ิมขึน้ของสวนแบงทางการตลาดและผลกําไรหรือ

กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา  ผลดังกลาวนี้สามารถใชเปนเคร่ืองแสดงถึงคุณคาตราสินคาได  (Wood 2541, 

อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

  Simon  และ  Sullivan (2534,  อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)ไดทําการวัด

ความเคล่ือนไหวของคุณคาตราสินคาผานทางอัตราการขยับตัวของราคาหุน  ยึดทฤษฎีท่ีวาแนวโนม

ของคุณคาตราสินคาสามารถสะทอนออกมาใหเห็นไดจากราคาที่เปนมูลคาของบริษัทท่ีเปนเจาของ

ตราสินคานั้น 

  นอกจากนี้  ในแตละป  นิตยสาร Financial World  ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได

ทําการจัดอันดับสุดยอดตราสินคาโลก (World’s Top Brand)  โดยการประเมินมูลคาของตราสินคา 

(Feldwick 2540, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) สวนบริษัท Interbrand Group  ในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น  ใชวิธีการวัดคุณคาตราสินคาจากการคํานวณขอมูลการเงินในอดีตกับปจจัยอ่ืน ๆ 
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ในดานตาง ๆ อยางเชน  ความม่ันคงของตราสินคา  ช่ือเสียงของตราสินคา  เปนตน  ซ่ึงรวมเรียกวา 

Brand Weight (Motameni and Shahrokhi 2539,  อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) 

  การวัดคุณคาตราสินคาโดยใชวิธีการทางดานการเงินนี้  เปนการวัดในลักษณะมอง

ภาพรวม (Aggregate Level)  บนพ้ืนฐานท่ีวาเม่ือผูบริโภครับรูวาตราสินคานี้มีคุณคามากกวาตรา

สินคาอ่ืน ๆ ก็จะสงผลใหเกิดการตัดสินใจซ้ือขึ้น  สวนแบงทางการตลาดและผลกําไรของบริษัทจึง

ไดเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม  วิธีการนี้มีขอเสียก็คือ  ไมสามารถอธิบายรายละเอียดใด ๆ 

เกี่ยวกับตัวผูบริโภคไดเลย 

 2.2 กลุมที่ใชวิธีการวัดทางดานความสัมพันธตอผูบริโภค (Consumer-related 

Measurement) 

  สถานภาพทางดานการเงินของตราสินคานั้นแปรผันตามความรูสึกนึกคิดและ

พฤติกรรมของผูบริโภค (Blackton 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ดังนั้น  วิธีการ

วัดคุณคาตราสินคาโดยการทดสอบความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภคจึงเปนส่ิงสําคัญ 

  Cobb-Walgren  และคณะ (2541, อางถึงในชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) เห็นวา  

การวัดคุณคาตราสินคาดวยวิธีการทางดานนี้  สามารถแบงออกไดเปน  2  กลุมยอย  ไดแก  กลุมท่ี

วัดจากการรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception)  ซ่ึงวัดผานทางการตระหนักรูในตราสินคา  

การเช่ือมโยงของตราสินคา  คุณภาพท่ีถูกรบัรู  เปนตน  และกลุมท่ีวัดจากพฤติกรรมของผูบริโภค 

(Consumer Behavior)  วัดจากความภักดีตอตราสินคา  ความเต็มใจท่ีจะซ้ือ  เปนตน 

  ในขณะท่ี Keller (2539  อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) เสนอวาแนวทาง

พ้ืนฐานในการวัดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคนั้น  แบงออกไดเปน  2  แนวทาง  ดังนี ้

  2.2.1 การวัดคุณคาตราสินคาทางออม (Indirect Approach)  เปนความพยายามใน

การประเมินศักยภาพของแหลงท่ีมา (Source) ของคุณคาตราสินคา นั้นก็คือการวัดจากการตระหนัก

รูในตราสินคา (Brand Awareness) และภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)  เปนโครงสรางของ

ความรูเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Knowledge) 

   การตระหนักรูในตราสินคา  สามารถวัดไดอยางมีประสิทธิภาพผานทางการ

ทดสอบการจดจํา  ท้ังแบบอาศัยตัวชวย (Aided)  และแบบไมอาศัยตัวชวย (Unaided)  เพ่ือบอกวา

การตระหนักรูในตราสินคาของผูบริโภคนั้นอยูในระดับการระลึกได (Recall)  หรืออยูในระดับการ

จดจําได (Recognition)  การวัดการระลึกไดนั้น  อาจจะเปนการวัดโดยการใชชุดของตัวชวยตาง ๆ 

(Set of Cues)  เชน  การบอกใบดวยประเภทของสินคา  จากน้ันจึงใหกลุมตัวอยางเอยถึงตราสินคาท่ี

นึกขึ้นได  และดวยวิธีนี้จะทําใหสามารถรูถึงอันดับตราสินคาในใจของผูบริโภค (Top of Mind)  ได

อีกดวย  สวนการวัดการจดจําไดนั้น  เปนการวัดความสามารถในการจําแนกแยกแยะตราสินคา
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ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีตางกันออกไปของผูบริโภค อาจจะใชวิธีการท่ีใหกลุมตัวอยางไดดูสัญลักษณ  

หรือขอความท่ีมีความเกี่ยวของกับตราสินคา  แลวถามวาเคยเห็นหรือไดยินมากอนหรือไม  และ

เปนของตราสินคาอะไร  เปนตน 

   การวัดภาพลักษณตราสินคา จะแบงออกเปน การวัดลักษณะของการเช่ือมโยง

ของตราสินคา  เชน  การวัดถึงความชื่นชอบ  ความแข็งแกรง  และความโดดเดนของการเช่ือมโยงท่ี

กลุมตัวอยางมีตอตราสินคา  ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในการวัดและการวัด

ความสัมพันธระหวางการเชื่อมโยงของตราสินคา วัดดวยการใหกลุมตัวอยางเปรียบเทียบลักษณะ

ของการเชื่อมโยงดวยวิธีการบางอยาง  รวมถึงมีการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยตรง  เพ่ือใหอธิบาย

ถึงส่ิงท่ีพวกเขารูสึกเม่ือมีการอางอิงถึงตราสินคาหนึ่ง เม่ือเปรียบเทียบตราสินคานั้นกับตราสินคาอ่ืน ๆ 

และเม่ือใหกลุมตัวอยางลองเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนๆ  อยางเชน  การเทียบกับบุคคล  สี  หรือสถานท่ี  

เปนตน 

  2.2.2 การวัดคุณคาตราสินคาทางตรง (Direct Approach)  เปนการวัดการตอบสนอง

ตอการตลาดของตราสินคาอันเปนผลมาจากการท่ีผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตราสินคา  ซ่ึงมีอยู

ดวยกันหลักๆ  2  วิธี  คือ 

   1. การวัดดวยวิธีการเปรียบเทียบ (Comparative Method)  เปนการวิจัยเชิง

ทดลอง (Experimental Research) เพ่ือทดสอบทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีมีตอตราสินคา

และกิจกรรมทางการตลาด เกิดขึ้นจากการท่ีตราสินคานั้นมีระดับการตระหนักรูสูง และมีการเช่ือมโยง

ของตราสินคาท่ีโดดเดน  แข็งแกรง  และเปนท่ีช่ืนชอบของกลุมตัวอยาง 

   2. การวัดดวยวิธีการเบ็ดเสร็จ (Holistic Method)  เปนการประเมินคุณคาโดยรวม

ของตราสินคา  ท้ังในสวนท่ีเปนนามธรรมโดยการวัดความชอบมากกวา (Preference)  ของกลุม

ตัวอยางและสวนท่ีเปนรูปธรรมอยางการวัดดวยวิธีทางดานการเงิน 

  Agarwal  และ  Rao (2535, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ไดแสดง

ความเห็นวา  การวัดคุณคาตราสินคาทางตรงนั้น  แมวาจะไดรับการยอมรับเปนอยางมาก  แตการวัด

คุณคาตราสินคาทางออมนั้นสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงในเชิงบริหารไดมากกวา อยางไรก็ตาม 

Keller (2534 อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  กลาววาในการวัดคุณคาตราสินคาในสายตา

ผูบริโภคนั้นจําเปนท่ีจะตองใชท้ัง  2  แนวทางนี้รวมกัน  เพ่ือสรางความสมบูรณอยางแทจริงใหกับ

การวัด  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิผลอยางสูงสุด 

  Keller (2540, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ไดทําการพัฒนากรอบ

ความคิดดั้งเดิม (Traditional Framework)  ของ  Keller  ในป ค.ศ. 1993  ขึ้นมาเปนแบบจําลองท่ี

เรียกวา Brand Power Model  เพ่ือใชอธิบายเกี่ยวกับการสรางคุณคาตราสินคาใหเกิดขึ้นผานทางการ
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บริหารสวนประสบทางการตลาด (Marketing Mix)  ตาง ๆ วาสามารถปฏิบัติไดอยางไร  ใชทั้ง

วิธีการวัดทางออม  ไดแก  การวัดการตระหนักรูในตราสินคาและภาพลักษณตราสินคา  และวิธีการ

วัดทางตรง  ไดแก  การวัดความพึงพอใจ  ความภักดีตอตราสินคา  และการยอมรับการขยายตราสินคา  

จากน้ันจึงทําการทดสอบแนวคิดดวยการวัดในตลาดสินคา  3  ประเภท  ในประเทศเกาหลีใต  และ

พบวาผลของงานวิจัยนั้นเปนท่ีนาพอใจท้ังแงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

  สวน  Park  และ  Srinivasan (2535, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  ได

ทําการคิดคนวิธีการวัดคุณคาตราสินคาขึ้นมาใหม  ใชวิธีการเชิงสํารวจ (Survey-based Method)  

และนิยามคุณคาตราสินคาวาเปนคุณคาเพ่ิมท่ีตราสินคาสรางใหกับตัวผลิตภัณฑซ่ึงถูกรับรูโดย

ผูบริโภค  แบงแหลงท่ีมาของคุณคาตราสินคาออกเปนสวนท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Attribute-based)  

และสวนท่ีไมเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Non-attribute Based)  ของตราสินคา  แลวจึงไดทําการวัดดวย

การเปรียบเทียบความชอบมากกวาของกลุมตัวอยางในภาพรวม  กับความชอบมากกวาในแตละ

คุณสมบัติของตราสินคา  โดยทําการวิจัยในสินคาประเภทยาสีฟนและน้ํายาบวนปาก  ซ่ึงผลท่ีได

แสดงใหเห็นวาคาความนาเช่ือถือ (Reliability)  คาความเท่ียงตรง (Validity)  และคาความเท่ียงตรง

เชิงทํานาย (Predictive Validity)  ของวิธีการวัดท่ีคิดคนขึ้นดังกลาวอยูในเกณฑด ี

  จากองคประกอบทางดานการรับรูของผูบริโภคท้ังท่ีปรากฏอยูในกรอบแนวคิดของ 

Aaker  ในป ค.ศ. 1991  และของ  Keller  ในป ค.ศ. 1993  นั้น  Cobb-Walgren  และคณะ (2536, 

อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ไดทําการรวบรวมองคประกอบเหลานี้เพ่ือใชในการศึกษา

ถึงผลของคุณคาตราสินคาท่ีมีตอความชอบมากกวาและความตั้งใจในการซ้ือสินคาของผูบริโภค  

ทําการวิจัยเปรียบเทียบระหวางประเภทสินคาท่ีมีความเส่ียงทางดานการเงินและหนาท่ีใชท่ีสูงและ

ต่ําตางกัน ผลการวิจัยพบวาระดับของความชอบมากกวาและระดับของความตั้งใจในการซ้ือแปรผกผัน

ตามระดับของคุณคาตราสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในท้ังสองประเภทสินคา  และตราสินคาท่ี

ใชงบประมาณทางดานการโฆษณาสูงจะมีคุณคาตราสินคาท่ีสูงดวยเชนกัน 

  Lassar  และคณะ (2536,  อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ไดทําการสราง

มาตรวัดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคขึ้นมา โดยประกอบดวย  5  องคประกอบ  ไดแก  

การแสดงออกของตราสินคา (Brand Performance) คุณคาของตราสินคา (Brand Value)  ภาพลักษณ

ทางดานสังคม (Social Image) ความนาไววางใจ (Trustworthiness) และความผูกพันระหวางตรา

สินคากับลูกคา (Commitment) ไดมีการทําวิจัยแบบนํารอง (Pilot Study)  ถึง  3  ครั้ง  เพ่ือใหมาตรวัด

มีความนาเช่ือถือ และความเท่ียงตรง ผลท่ีไดจากมาตรวัดนี้สามารถนํามาใชในการประเมินสวนประสม

ทางการตลาดของตราสินคาได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    
 

23

  Dyson  และคณะ (2542, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ไดออกแบบ

ระบบการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อหาความสัมพันธระหวางคุณคาทางดานการเงินและคุณคาตราสินคาใน

สายตาผูบริโภค  ในระบบการวิจัยนี้ประกอบไปดวยแบบจําลอง Consumer Value Model  และ

แบบจําลองทรงสามเหลี่ยมที่เรียกวา Brand Dynamic Pyramid เพื่อแสดงใหเห็นวาผูตอบ

แบบสอบถามแตละคนมีคุณคาตอตราสินคามากนอยเพียงใด  โดยวัดจากแนวโนมความภักดีตอตรา

สินคา  และอธิบายตัวแปรดวยทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอตราสินคา  จากการศึกษาในครั้งนี้ทํา

ใหนักการตลาดสามารถนําระบบการวิจัยมาชวยในการตัดสินใจดานการตลาดเพ่ือบริหารตราสินคา

ใหเกิดคุณคาสูงสุดได 

    Motameni  และ  Shahrokhi  (2539, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ไดทํา

การพัฒนาแบบจําลอง Global Brand Equity Model  ขึ้นมา  เพ่ือใชในการประเมินคุณคาท่ีแทจริง

ของตราสินคาในระดับโลก  อาศัยกรอบแนวคิดของ Aaker ของ  Simon  และ  Sullivan (2534; 

2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) และของบริษัท  Interbrand Group  อันเปนการรวม

เอาวิธีการวัดท้ังทางดานการเงินและทางดานความสัมพันธตอผูบริโภคเขาดวยกัน  ซ่ึงพวกเขาเช่ือวา

จะทําใหการวัดคุณคาตราสินคามีความแมนยําและสามารถแสดงถึงแหลงท่ีมาของคุณคาตราสินคา

ไปไดพรอม ๆ กัน 

  Anatachart (2540, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  ศึกษาเพื่อวัดคุณคา

ตราสินคาในสายตาของผูบริโภคและทดสอบความสัมพันธกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับการส่ือสาร

การตลาด (Marketing Communications Variables)  ไดแก  ตัวแปรดานความคุนเคย (Familiarity)  

ดานคุณภาพท่ีถูกรับรู (Perceived Quality)  ดานการยอมรับ (Acceptability)  และดานความตั้งใจใน

การซ้ือ (Purchase Intent) ใชผลการตอบสนองตอการส่ือสารทางการตลอดท่ีหลากหลายของ

ผูบริโภคเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความสัมพันธนั้น  ทําการทดสอบท้ังในสินคาท่ีมีระดับความเกี่ยวพันสูง

และท่ีมีระดับความเกี่ยวพันต่ํา ผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการส่ือสารทางการตลาด

ท่ีประสบความสําเร็จมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในเชิงบวก 

  ตอมา Anantachart (2543, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ยังไดทําการ

พัฒนาวิธีการวัดคุณคาตราสินคาขึ้น เปนการวัดจากตัวแปรทางดานการยอมรับ (Acceptability) และ

ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intent) ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา  และไดนําวิธีการนี้มาทดสอบกับ

ผูบริโภคชาวไทย พบวาวิธีการนี้สามารถนํามาใชไดเปนอยางดี และผลของคุณคาตราสินคายัง

สามารถนํามาใชในการทํานายการตอบสนองในเชิงลบ (Negative Response)  ของผูบริโภคท่ีมีตอ

ตราสินคาอ่ืนไดอีกดวย 
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  ในขณะท่ี นันทนา  บริพันธานนท (2542)  ไดทําการวัดคุณคาตราสินคาในความรูสึก

ของผูบริโภค  โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ  Aaker (1991)  ซ่ึงประกอบดวย  การรูจักในตราสินคา  

การรูจักหรือเคยเห็นโฆษณา  ความเชื่อมโยงกับตราสินคา  และการรับรูคุณภาพของตราสินคา  

จากน้ันจึงนํามาศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับปจจัยที่เกิดจากการส่ือสาร

การตลาด  คือ  ความคุนเคยในตราสินคา  การยอมรับในตราสินคา  ความรูสึกชอบมากกวาและ

ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ  รวมถึงศึกษาความแตกตางท่ีมีตอสินคาท่ีมีระดับความเกี่ยวพันสูงและระดับ

ความเกี่ยวพันต่ํา โดยผลท่ีไดปรากฏวาคุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับปจจัยท่ีเกิดจากการส่ือสาร

การตลาดท้ัง  4  ปจจัยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

  ธิติ  บุตรรัตน (2541)  ไดพัฒนาวิธีการวัดท่ีเรียกวา วิธีการวัดคุณคาตราสินคาแบบ  

5 ปจจัย ขึ้นจากกรอบแนวคิดของ Aaker (1991) โดยมีองคประกอบไดแก การรูจักตราสินคา  

ความชอบตราสินคา  ความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา  ความพึงพอใจในตราสินคา  และความภักดีตอตรา

สินคา แลวทําการทดสอบในสินคาประเภทเบียร และพบวามีมาตรวัดมีคาความนาเช่ือถือ (Reliability)  

อยูในระดับท่ีสูง  และมีคาความเท่ียงตรง (Construct Validity)  ของผลการวิจัยอยูในระดับพอใช 

  สวน  เอกรัตน  ลตวรรณ  (2543, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ได

ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับของคุณคาตราสินคาในใจของผูบริโภคท่ีไดจากการวัดดวย

กรอบแนวคิดของ  Keller (2534, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) กับองคประกอบในการ

ประเมินการขยายตราสินคาของผูบริโภค โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  คุณคา

ตราสินคาท้ังในสินคาท่ีมีระดับความเกี่ยวพันสูงและระดับความเกี่ยวพันต่ํา มีความสัมพันธกับ

องคประกอบในการประเมินการขยายตราสินคาในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  

ถาหากตราสินคามีระดับของคุณคาตราสินคาท่ีสูง  ก็จะทําใหองคประกอบในการประเมินขยายตรา

สินคาของผูบริโภคอยูในระดับท่ีสูงคามไปดวย 

  ในขณะเดียวกัน  วารินยา  ลีลายุวัฒน  (2543, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 

2544) ไดใชกรอบแนวคิดของ  Keller (2534, อางถึงในชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  เปนพ้ืนฐาน

ในการศึกษาและคนหาเบ้ืองตน (Exploratory Study)  ถึงลักษณะความสัมพันธของผูบริโภคกับตรา

สินคา (Consumer-brand Relationship)  และลักษณะความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคท่ีมีตอตรา

สินคาท่ีแตกตางกัน  ใชวิธีวิจัยแบบการสนทนากลุม  ผลการวิจัยปรากฏวาผูบริโภคมีความสัมพันธ

กับตราสินคาในรูปแบบท่ีแตกตางกันหลากหลายรูปแบบ  ท้ังรูปแบบของความสัมพันธในระดับ

ผิวเผินและลึกซ้ึง  เชน  ความสัมพันธแบบตามสะดวก  แบบกลุมมิตรภาพท่ีดีท่ีสุด  เปนตน 

  จากท่ีกลาวมาขางตนนี้  เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของความพยายามในการคิดคน

และพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือใชในการวัดคุณคาตราสินคาและมีวิธีการท่ีหลากหลายจากกันไป  โดย
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แตละวิธีการนั้นตางก็มีขอเดนและขอดอย  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับมุมมอง  ความเช่ือและเปาหมายในการนํา

ผลจากกรอบแนวคิดนั้น ๆ ไปใช  ท้ังเพ่ือผลในการเพิ่มพูนองคความรูในทางทฤษฎีของนักวิชาการ

และเพ่ือการนํามาเปนแนวทางในการบริหารคุณคาตราสินคาในทางปฏิบัติของนักการตลาด 

  ความทุมเทในการศึกษาเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคนั้นเกิดขึ้น

จากการตระหนักถึงคุณประโยชน (Benefit) ท่ีมีอยูอยางมากมาย  ท้ังท่ีมีตอฝายผูบริโภค  และท่ีมีตอ

ฝายบริษัทเจาของตราสินคา (Aaker 2532, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541) โดยคุณคาตราสินคา

จะชวยใหผูบริโภคสามารถแปลความหมาย  ประมวล  และจดจําขอมูลท่ีมีอยูอยางมหาศาลเกี่ยวกับ

สินคาและตราสินคาไดงายขึ้น ผูบริโภคจึงสามารถตัดสินใจซ้ือไดดวยความม่ันใจ และมีความพึงพอใจ

ในการใชตราสินคานั้น ๆ มากกวาท่ีมีตอการใชตราสินคาอ่ืน (Aaker 2542,  อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 

2541) ดังนั้นความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคจึงเกิดขึ้น  ความออนไหวตอราคาสินคา (Price 

Sensitivity)  ก็จะลดลง ในขณะเดียวกันผูบริโภคจะเพ่ิมการยอมรับตอการขยายตราสินคามากขึ้นอีก

ดวย  สงผลใหเกิดคุณประโยชนตอบริษัทเจาของตราสินคา  ทําใหบริษัทเจริญเติบโตขึ้น  เนื่องจาก

มียอดขายและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น  รวมถึงเกิดขอไดเปรียบทางการแขงขัน  และไดรับการสนับสนุน

และความรวมมือท่ีดีจากคูคา  อันจะทําใหสามารถประคับประคองบริษัทใหอยูรอดในยามที่ตอง

เผชิญกับวิกฤติได (Keller 2539, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541)ซ่ึงท่ีกลาวมาเหลานี้ลวนเปนแคเพียง

คุณประโยชนหลัก ๆ สวนหนึ่งเทานั้น  โดยแนวคิดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคท่ีไดรับ

ความนิยมนี้ นอกจากจะนํามาประยุกตใชไดผลสําเร็จเปนอยางดีในตลาดธุรกิจประเภทสินคา

ผลิตภัณฑแลว  การนํามาประยุกตใชในตลาดธุรกิจประเภทบริการเองก็ไดรับการยอมรับวาสามารถ

สรางใหเกิดความสําเร็จท่ีดียิ่งเชนเดียวกัน 

 

3. แนวความคิดคาตราสินคาจากความภักดีตอตราสินคา 

 ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)  หมายถึง ความชอบ ทัศนคติท่ีผูบริโภคยึดม่ัน

ตอตราสินคา และเปนผลทําใหผูบริโภคซ้ือตราสินคานั้นเปนประจํา ใชการวัดจากความถ่ีในการซ้ือ  

และราคาท่ีผูบริโภคยอมซ้ือแพงขึ้น หากตราสินคาใดมีความภักดีสูง จะทําใหเจาของตราสินคาลด

ตนทุนทางดานการตลาดได โดยเฉพาะการรักษาความสัมพันธกับลูกคาเดิม  จะงายกวาและมีตนทุน

ถูกกวาการสรางลูกคาใหม  รวมถึงความภักดีตอตราสินคายังเปนกําแพงปองกันอยางดีเยี่ยมจากการ

รุกลํ้าของสินคาคูแขง นอกจากนี้ ยังมีผูใหความสําคัญกับความภักดีนี้อีกหลายทาน อาทิเชน  Naccy 

Giddens เช่ือวา ความภักดีตอตราสินคาเกิดจากความชอบในตัวสินคา  เมื่อไดซื้อสินคานั้น  

อยางตอเนื่อง  โดยความภักดีนี้กอใหเกิดผลสําคัญ  3  ดาน  คือ  1)  ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการท่ีลูกคา

มีพฤติกรรมซ้ือซํ้า  สินคาท่ีมีคาความภักดีตอตราสินคาสูง  2)  ตั้งราคาขายไดเพ่ิมขึ้นจากการท่ีลูกคา
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มีพฤติกรรมตอความไวของราคาสินคาอ่ืน  โดยลูกคาท่ีมีคาความภักดีตอตราสินคา  และ 3)  เปนกําแพง

ปองกันการแขงขันจากตราสินคาอ่ืน  โดยลูกคาท่ีมีคาความภักดีตอตราสินคาสูง  จะใหความสนใจ

ตอกิจกรรมการตลาดของตราสินคาอ่ืนลดลง (Giddens  2543,  อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 สําหรับ  Stewart Pearson  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของความภักดีตอตราสินคาท่ีเช่ือมโยง

ไปยังความภักดีของผูบริโภค  และไดอธิบายไววา  ความภักดี (Loyalty)  เกิดจากผลลัพธของการ

สรางตราสินคาท่ีเปนผลมาจากการสรางความสัมพันธกับลูกคาระยะยาว  ซ่ึงมีพ้ืนฐาน  6  ประการ  

คือ  1)  ความภักดีเกิดขึ้นกับผูบริโภคโดยตรง  2)  ความภักดีทําใหผูบริโภคยอมรับการเปล่ียนแปลง

ราคาของสินคาได 3) ความภักดีเกิดจากความสัมพันธท่ีดีกับผูบริโภคและเปนมากกวาความพึงพอใจ  

4) ความภักดีท่ียืนยาวตองไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนตลอดเวลา  และตองเปนความภักดีซ่ึงกันและกัน

ระหวางธุรกิจกับผูบริโภค  5) ความภักดีเปนประสบการณโดยรวมจากตราสินคา  ไมใชเกิดจาก

โฆษณาประชาสัมพันธแตเพียงอยางเดียว  ดังนั้นทุกองคประกอบจึงมีความสําคัญตอความภักดีของ  

6)  ความภักดีเกิดจากความสัมพันธองครวม  โดยความสัมพันธระหวางบุคคลโดยเฉพาะพนักงานของ

ธุรกิจกับตัวผูบริโภคเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด  ท่ีจะกอใหเกิดความภักดีตอตราสินคา (Person 2542, อางถึงใน 

ณฐกร วรอุไร 2548) และยังนําเสนอเกี่ยวกับตัววัดคาความภักดีตอตราสินคา  และเพื่อใหไดคา

ความภักดีท่ีถูกตองจะตองทําการวัดคาภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันกับตราสินคาอ่ืน โดยใช

การวัดจากปจจัย  3  ดาน  คือ  1) การซ้ือซํ้า (Repeat)  โดยการวัดโอกาสที่ผูบริโภคจะกลับมาซ้ือ

ตราสินคานั้น ๆ อีก 2)  ความกวางของตราสินคา (Range)  โดยการวัดโอกาสท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคา

ทุกชนิดท่ีอยูภายใตตราสินคานั้น ๆ  3) ความสัมพันธ (Related)  โดยการวัดโอกาสที่ผูบริโภคจะซ้ือ

สินคาหรือบริการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับตราสินคานั้น ๆ  

 Stewart Pearson, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548 ไดอธิบายและยกตัวอยางเกี่ยวกับ

ตราสินคา Sony  โดยวิธีการวัดโอกาสการซ้ือซํ้า (Repeat) จะตองสํารวจการซ้ือซํ้า  ตั้งแตรายการ

สินคาท่ีมีมูลคาต่ํา  เชน  ตลับเทปไปจนถึงสินคาท่ีมีมูลคาสูง  เชน  ชุดเครื่องเสียง  โดยการวัดวา

ผูบริโภคมีความชอบตราสินคา  Sony  อยางไร  จึงเกิดการซ้ือซํ้า  รวมถึงการวัดภายใตสถานการณ

การแขงขัน  ถาหากตราสินคาคูแขงมีการจัดรายการสงเสริมการขายหรือลดราคาลง  ผูบริโภคจะ

ยังคงซ้ือตราสินคา Sony  อยูเชนเดิมหรือไม  และการวัดความกวางของตราสินคา (Range)  ตองวัดวา

ผูบริโภคมีความชอบท่ีจะซ้ือสินคาในแตละรายการอยางไร  เชน ซ้ือเครื่องเสียงอยางไร ซ้ือตลับเทป

อยางไร ซ้ือแผนดิสกอยางไร  ซ้ือเครื่องเลนวีดิทัศนอยางไร  เปนตน  โดยขอมูลท่ีไดจากตัวแปรตาง ๆ 

นี้ สามารถนํามาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับตราสินคาได  และสําหรับการวัด

ความสัมพันธ (Related)  ตองวัดวาผูบริโภคมีโอกาสท่ีจะซ้ือตราสินคาท่ีเกี่ยวของกับ  Sony  หรือไม  
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เชน การท่ี Sony แนะนําใหผูบริโภคซ้ือแผนเพลงของ  CBS  กับเคร่ืองเลน  Sony  เปนตน  (Pearson 

2542, อางถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548) 

 นอกจากนี้ ยังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการสรางความภักดีตอตราสินคาของ Joe  Mareoni, 

อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548 ซ่ึงศึกษาวาทําอยางไรผูบริโภคจึงจะเลือกซ้ือตราสินคา  (Brand Choice)  

ซ่ึงเปนจุดกําเนิดท่ีจะสรางความภักดีตอตราสินคาตอไป  โดยไดอธิบายถึงพ้ืนฐาน  6  ประการท่ี

ผูบริโภคใชเปนปจจัยในการเลือกซ้ือตราสินคา คือ คุณคา (Value) ภาพลักษณ (Image) ความ

สะดวก  (Convenience)  ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  การบริการ  (Service)  และการรับประกัน  

(Warranty)  โดยอธิบายถึงพ้ืนฐานแตละดาน  ดังนี้ 1) คุณคา (Value)  เปนการมองคุณ๕ในดาน

ท่ีเกี่ยวของกับราคาและคณุภาพของตราสินคาท่ีผูบริโภครับรู ซ่ึงจะทําใหกิจการสามารถใชเปนตัวแปร

ในการกําหนดราคาขายของสินคาได  2)  ภาพลักษณ  (Image)  เปนการมองภาพลักษณในเชิงของ

การรับรู (Awareness) ซ่ึงการรับรูตราสินคามีความสัมพันธโดยตรงกับการไดมาของสวนแบงการตลาด  

3) ความสะดวก (Convenience) เปนสวนหนึ่งที่จะสรางโอกาสใหผูบริโภคเลือกซื้อตราสินคา  

หากสามารถพบเห็นไดสะดวกและมีวิธีซ้ือท่ีงาย 4) ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  ท่ีมีตอตราสินคา

เปนผลท่ีเกิดจากการประมวลของผูบริโภคจากปจจัยท่ีเกี่ยวของในทุก ๆ ดาน 5) การบริการ (Service)  

การใหบริการท่ีดีจะทําใหผูบริโภครูสึกประทับใจ และจะเกิดการซ้ือซํ้าติดตามมา 6)  การรับประกัน  

(Warranty)  คือ  คุณคาสวนเพ่ิมท่ีมอบใหกับผูบริโภค  และเปนการสรางโอกาสใหผูบริโภคเลือกท่ี

จะซ้ือตราสินคา  (Marconi 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 

4. แนวความคิดคาตราสินคาจากการรับรูตราสินคา 

 ความรูเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Knowledge)  สามารถแบงออกไดเปน  2  องคประกอบ

หลักท่ีสําคัญ  อันไดแก  การรับรูในตราสินคา  (Brand Awareness)  และภาพลักษณตราสินคา 

(Brand Image) (Keller 2539, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541) โดยแตละองคประกอบมีรายละเอียด

ดังนี้   

 4.1 องคประกอบทางดานการรับรูในตราสินคา 

  การรับรูในตราสินคา (Brand Awareness)  คือ  ความสามารถในการแยกแยะหรือ

ระบุถึงตราสินคาภายใตสถานการณท่ีแตกตางกันออกไปได ซ่ึงเปนผลมาจากความแข็งแกรงของ

ปุมปมขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Nodes)  ในความทรงจําของผูบริโภค  โดยการรับรูในตรา

สินคานั้นสามารถแบงออกไดเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับการจดจําได (Recognition)  และระดับการ

ระลึกได (Recall)  ถึงตราสินคา (Keller 2539, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541) 
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  การจดจําไดถึงตราสินคาเปนความสามารถในการยืนยันวาเคยไดพบเห็นตราสินคา

นั้น ๆ แลวในชวงเวลากอนหนานี้ ซ่ึงการรับรูในตราสินคาระดับนี้ยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจใด ๆ 

ของผูบริโภค  เพราะพวกเขาไมสามารถจะอธิบายไดถึงรายละเอียดของตราสินคานั้นได  การรับรู

ในตราสินคาจะมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดก็ตอเม่ือมีความสามารถใน

ระดับท่ีระลึกได คือ  การท่ีผูบริโภคสามารถนึกถึงตราสินคานั้น ๆ ไดเอง  เม่ือมีการเอยถึงประเภท

สินคา (Product Category)  หรือคําบอกใบตาง ๆ (Keller 2539, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541) 

  ระดับของการรับรูในตราสินคานี้ เปนการกลาวถึงการรับรูในตราสินคาในมิติ

ดานลึก (Depth) ในขณะท่ีมิติดานกวาง (Breadth)  จะเปนมิติท่ีอธิบายถึงความหลากหลายของ

สถานการณในการซ้ือหรือการใชตราสินคาท่ีเกิดขึ้นในใจของผูบริโภค  ซ่ึงเปนผลมาจากขอมูลตาง ๆ 

ท่ีไดมาจากบริษัทเจาของตราสินคา และความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑในความทรงจํา (Keller 2539, 

อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541) 

  การรับรูในตราสินคามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  

เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ  3  ประการ  ขอแรกผูบริโภคจําเปนท่ีจะตองระลึกถึงตราสินคาไดเม่ือนึก

ถึงประเภทสินคาท่ีตนเองตองการซ้ือ  เหตุผลขอถัดมาคือการรับรูในตราสินคาสามารถมีผลตอการ

ตัดสินใจซ่ือของผูบริโภคได  โดยตราสินคานั้นจะถูกบรรจุเขาไปในชุดของตราสินคาท่ีจะถูกพิจารณา 

(Consideration Set)  ถึงแมวาในขณะนั้นจะยังปราศจากการเช่ือมโยงใด ๆ เลย  ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นบอย  

ในการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีระดับความเกี่ยวพันต่ํา (Low Involvement) สําหรับเหตุผลขอสุดทายก็คือ  

การรับรูในตราสินคานั้นสามารถมีอิทธิพลตอการสรางและเพิ่มความแข็งแกรงใหกับการเช่ือมโยง

ตราสินคาอันจะกอใหเกิดภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) ในผูบริโภค (Keller 2539, อางถึงใน 

ธิติ บุตรรัตน 2541) 

 4.2 องคประกอบทางดานภาพลักษณตราสินคา 

  ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)  คือ  ส่ิงสําคัญท่ีทําใหคุณคาตราสินคาเกิดขึ้น 

(Biel 2533, อางถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548) เปนการรับรู (Perception)  ซ่ึงเกิดจากการเชื่อมโยง

ของตราสินคา (Brand Association)  ภายในใจของผูบริโภค แบงออกไดเปน  ภาพลักษณของบริษัท

เจาของตราสินคา  ภาพลักษณของผูใชตราสินคา  และภาพลักษณของตัวสินคาหรือบริการนั้นเอง  

โดยการรับรูนั้นสามารถเปนไดท้ังการรับรูดานเหตุผลและการรับรูดานอารมณท่ีมีตอตราสินคาท่ี

ไดรับการระบุอยางเจาะจง (Keller 2539, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 2541) 
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5.  แนวความคิดคาตราสินคาจากคุณภาพตราสินคา 

 คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง  ความรูสึกของผูบริโภคท่ีรับรูถึงคุณภาพโดยรวม

หรือคุณภาพท่ีเหนือกวาของตราสินคานั้น  ซ่ึงคุณภาพในท่ีนี้ไมจําเปนตองช้ีชัดหรือวัดไดเปนเพียง

คุณภาพโดยรวมท่ีเกิดขึ้นจากความรูสึกของผูบริโภคเทานั้น ซ่ึงคุณภาพนี้จะทําใหผูบริโภคเกิด

ความรูสึกท่ีดีและประทับใจกับตราสินคา  รูถึงจุดเดนของสินคาและขอแตกตางกับตราสินคาอ่ืน  

ดังนั้น  การสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นจะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือตราสินคาไดงายขึ้น 

 ซ่ึงในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพนี้  Kent B, Monroe  ไดนําปจจัยเรื่องราคามาศึกษารวม

ดวยและพบวาผูบริโภคสวนใหญมักจะใชราคา (Price) เปนเครื่องกําหนดคุณภาพ (Perceived Quality)  

ของตราสินคา  และไดนําเสนอตัวแบบความสัมพันธระหวางราคากับคุณภาพดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  ตัวแบบราคา-คุณภาพ  Kent B. Monroe   

ท่ีมา :Monroe 2544, อางถึงใน ณฐกร วรอุไร, “การวัดคาตราสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา ตลาดผลิตภัณฑ น้ําผลไมน้ําดื่ม” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 20. 

 

 

ช่ือรานคาท่ีรับ 

ตราสินคาท่ีรับ 

ราคาตั้งขาย ราคาท่ีรับรู 

คุณภาพท่ีรับรู 
แหลงกําเนิดท่ีรับ 

การรับประกันท่ีรับ 

ประวัติการลดราคาท่ีรับรู 

ราคาท่ียอมรับ คุณคาท่ีรับรู 
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 ผูบริโภคจะใหความสําคัญเรื่องราคาและพบวาการตั้งราคาสินคาสูง จะทําใหผูบริโภค

เช่ือวาสินคานั้นมีคุณภาพท่ีสูงแตกตางจากสินคาคูแขงอยางมีนัยสําคัญ  ดังนั้นกิจการจึงสามารถนํา

เรื่องการตั้งราคามาเปนตัวกําหนดคุณภาพที่รับรูในเบ้ืองตนได  ซ่ึงการประเมินคาท่ีรับรูของผูบริโภค

นั้นเกิดขึ้นจากความเช่ือ  ทัศนคติ  และการรับรูในอดีต  ซ่ึงไดแก  ช่ือเสียงของรานคาท่ีจําหนาย  

คุณภาพท่ีรับรูไดจากตราสินคา  ระยะเวลาการรับประกัน  และแหลงกําเนิดของสินคา  เชน  ผลิต

จากประเทศเยอรมัน  ผูบริโภคจะรับรูวาสินคามีความทนทานมากกวาท่ีผลิตจากประเทศจีน  เปนตน  

ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนดคุณภาพที่รับรู (Perceived Quality)  ในขั้นแรก  ซ่ึงผูบริโภค

ตองนําไปประเมินรวมกับราคา (Price)  วามีราคาท่ีสมควรกับคุณภาพที่รับรูหรือไม  โดยนําราคา

ท่ีตั้งขายไปเปรียบเทียบกับราคาอางอิงท่ีรับรู  เชน  ราคาท่ีคูแขงจําหนาย  รวมถึงหากในอดีตเคยมี

รายการสงเสริมการขาย  เชน  การแถม  การลดราคา  ผูบริโภคก็จะนําสวนลดดังกลาวมาหักลบ

ออกไป  หลังจากนั้นผูบริโภคจึงจะเกิดการสรางคุณคาท่ีรับรู (Perceived Value)  ออกมา  เพ่ือนําไป

กําหนดราคาท่ีผูบริโภคยินดีจะซ้ือ (Monroe 2544, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548)  ซ่ึงจะเปนไดวา

ตัวแบบความสัมพันธท่ี  Kent B. Monroe  สรางขึ้น  ไดใหความสําคัญกับคุณภาพท่ีรับรู (Perceived 

Quality)  ท้ังยังไดช้ีถึงปจจัยท่ีเปนแหลงท่ีมาของการเกิดคุณภาพไวดวย  ดังนั้น  การวัดคาตราสินคา

จึงเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพอยางไมสามารถหลีกเล่ียงได 
 

6. แนวความคิดคาตราสินคาจากการเชื่อมโยงตราสินคา 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของตราสินคา ควรจะเริ่มตนจากการทําความเขาใจ

ถึงประเภทของการเช่ือมโยงตาง ๆ ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดในความทรงจําของผูบริโภค  ดังนี ้

 การเช่ือมโยงเกี่ยวกับคุณสมบัติของตราสินคา (Attribute)  เปนการเช่ือมโยงเพ่ืออธิบาย

ถึงลักษณะของสินคาหรือบริการ  ส่ิงท่ีผูบริโภคคิดวาสินคานั้นเปน  หรือส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับการซื้อ

หรือการบริโภคสินคานั้น  ซ่ึงสามารถแบงไดเปน  คุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับสินคา (Product-related 

Attribute)  เปนการอางอิงถึงลักษณะทางกายภาพและหนาท่ีการใชสอยของตราสินคา  และอีก

คุณสมบัติหนึ่งคือ  คุณสมบัติท่ีไมเกี่ยวของกับตัวสินคา (Non-product Related Attribute)  ไดแก  

ขอมูลทางดานราคา (Price Information) การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) การสราง

ภาพลักษณของผูใช (User Imagery)  และการสรางภาพลักษณในการใช (Usage Imagery) ของตรา

สินคานั้น ๆ (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับคุณประโยชนของตราสินคา (Benefit) เปนการเชื่อมโยงเพื่อ

อธิบายถึงคุณคาของตราสินคาท่ีสัมพันธกับคุณสมบัติของมัน เปนประโยชนท่ีผูบริโภคคิดวาจะไดรับ

จากการใชสินคานั้น  แบงไดเปน  คุณประโยชนดานการใชงาน (Functional Benefit)  เปน
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คุณประโยชนท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการบริโภคสินคาหรือบริการ และมักจะสอดคลองกับคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของ

กับตัวสินคา  อีกคุณประโยชนหนึ่งก็คือ  คุณประโยชนทางดานประสบการณ (Experiential 

Benefit)  ซ่ึงเกิดขึ้นจากความรูสึกของผูบริโภคเม่ือไดใชสินคาหรือบริการ  และมักจะสอดคลองกับ

คุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับตัวสินคาดวยเชนกัน  สําหรับคุณประโยชนสุดทาย  คือ  คุณประโยชน

ทางดานสัญลักษณ (Symbolic Benefit)  ซ่ึงมักสอดคลองกับคุณสมบัติท่ีไมเกี่ยวของกับตัวสินคา  

เปนคุณประโยชนในการตอบสนองความตองการการยอมรับทางสังคม  หรือเพ่ือประโยชนในการ

แสดงออกถึงความเปนตัวเองของผูใชตอบุคคลอ่ืน (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 การเช่ือมโยงเกี่ยวกับทัศนคติของตราสินคา (Attitude)  เปนการเชือ่มโยงเพ่ืออธิบายการ

ประเมินตราสินคาโดยรวมของผูบริโภคอันเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากทัศนคติคือพ้ืนฐานของการเกิด

พฤติกรรม  เปนความเช่ือ (Belief)  ซ่ึงเกิดจากการท่ีการเช่ือมโยงคุณสมบัติและคุณประโยชนนั้นมี

ความโดดเดนสําคัญ (Salience) เพียงพอสําหรับตราสินคานั้น ๆ (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  

วรอุไร 2548) 
 การเช่ือมโยงของตราสินคาท่ีสามารถสรางความชื่นชอบ (Favorability) มีความแข็งแกรง 

(Strength) และความโดดเดน (Uniqueness) จะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองตอการตลาด

ของแตละตราสินคาแตกตางจากกันออกไป นําไปสูการเกิดคุณคาตราสินคาในท่ีสุด กลาวอีกนัยหนึ่งก็

คือการเช่ือมโยงของตราสินคาของผูบริโภคนั้นเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการสรางและบริหาร

คุณคาตราสินคา (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 ความช่ืนชอบ (Favorability) ท่ีเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของตราสินคานั้น เกิดขึ้นจาก

การท่ีผูบริโภครูสึกวาความตองการของตนไดรับการตอบสนองจากคุณสมบัติและคุณประโยชน

ของตราสินคาดวยความพึงพอใจ และกอตัวกันขึ้นเปนทัศนคติโดยรวมในเชิงบวกตอตราสินคา   

ดังนั้นนักการตลาดจึงสามารถสรางความช่ืนชอบนี้ขึ้นไดจากการออกแบบสินคา และออกแบบ

แผนการตลาดท่ีนักสนับสนุนใหผูบริโภครูสึกวาตราสินคานั้น ๆ มีคุณสมบัติและคุณประโยชนตรง

ตามอยางท่ีพวกเขาตองการ (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 ความแข็งแกรง (Strength)  ของการเชื่อมโยงปุมปม (Node)  ของการเชื่อมโยงของตรา

สินคานั้นจะมีความแตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับวาผูบริโภคไดรับขอมูลเขาสูความทรงจําและเก็บ

รักษาขอมูลนั้นในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของตราสินคาอยางไร  การเช่ือมโยงของตราสินคาจะ

แข็งแกรงมากเม่ือผูบริโภครูสึกวาขอมูลเหลานั้นมีความสําคัญและมีความคงเสนคงวาอยูตลอด

ระยะเวลาอันยาวนาน  ดังนั้น นักการตลาดจึงตองม่ันใจวาไดใหขอมูลท่ีมีความเขมแข็งเพียงพอผาน

แผนการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอประสบการณเกี่ยวกับตราสินคาของผูบริโภค (Keller 2534, 

อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 
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 ในการสรางคุณคาตราสินคาใหเกิดขึ้นนั้น  ลําพังการเชื่อมโยงท่ีไดรับความช่ืนชอบและ

มีความแข็งแกรงเทานั้นยังไมพอเพียง  แตจําเปนท่ีจะตองมีความโดดเดน (Uniqueness)  อีกดวย  

ความโดดเดนของการเช่ือมโยงของตราสินคาจะสรางความแตกตางออกไปจากตราสินคาอ่ืนโดย

ส้ินเชิง เปนการสรางความเหนือกวาคูแขง  ความช่ืนชอบท่ีมีอยูก็จะไดรับการประเมินในทางท่ีเพ่ิมขึ้น  

สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันและบอกกับผูบริโภควาเหตุใดพวกเขาจึงตองซ้ือตราสินคานี้

แทนท่ีจะเปนอีกตราสินคาหนึ่ง (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 การเช่ือมโยงของตราสินคาจึงมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความชอบมากกวา (Preference)  

และกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  ทําใหผูบริโภคเกิดความเต็มใจท่ีจะจายในราคาท่ีสูงกวา 

(Premium Price)  ใหกับตราสินคา  ยอมรับการขายตราสินคา (Brand Extension)  และแนะนําตรา

สินคานั้น ๆ ใหกับคนอ่ืน ๆ นักการตลาดจึงมักจะใชการเช่ือมโยงของตราสินคาในการออกแบบ

คุณสมบัติและคุณประโยชนของสินคา  รวมถึงการออกแบบกลยุทธทางการตลาดของตราสินคาอีก

ดวย (Low and Lamb 2541, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 

7. แนวความคิดคาตราสินคาจากทรัพยอื่นของตราสินคา 

 ทรัพยสินอ่ืน (Other Proprietary Brand Assets)  หมายถึง  ทรัพยสินใด ๆ ท่ีเกิดจากตรา

สินคาและสามารถประเมินมาเปนคาตราสินคาได  เชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สิทธิประโยชน   

เครื่องหมายการคา  ชองทางการจําหนาย  เปนตน  และรวมถึงคุณคาใด ๆ ก็ตามท่ีเปนมูลคาเพ่ิม

ใหกับตราสินคาดวย และทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันกับตราสินคาอ่ืน เชน  Price Premium  

หรือ  Brand Extension  เปนตน (Keller 2534, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548) 

 ตัวอยางของตราสินคาท่ีมีการขยายตราผลิตภัณฑมากตราหนึ่งก็คือ เนสทเล  ใชวิธีการ

ทําตลาดแบบ  Multi Brand  อาศัยคาตราสินคาของเนสทเล  เปนกลยุทธในการสรางการยอมรับ

ใหกับผูบริโภค  โดยเนสทเลจะแบงสินคาท่ีมีท้ังหมดกวา  100  รายการ  20  กลุมสินคา  ออกเปน  6  

กลุมตามชวงอายุของผูบริโภค โดยดูตามความตองการทางโภชนาการและรูปแบบการดําเนินชีวิต  

เริ่มจาก  1)  วัยทารก  ตั้งแตแรกเกิดจนถึง  4  ป  ซ่ึงผลิตภัณฑสําหรับเด็กวัยนี้ก็อาทิ  นมผงคารเนช่ัน,  

นมผงตราหมีพรีไบโอวัน,  อาหารเสริมซีรีแล็ค  2)  วัยเด็ก  อายุ  5-12  ป  สินคาท่ีมุงเจาะกลุมนี้เปน

เปาหมายหลักก็คือ  อาหารเชาโกโกครั้นช,  นมยูเอชทีตราหมี,  ไมโล  3)  วัยรุน  อายุ  13-19  ป  ซ่ึง

เปนกลุมผูบริโภคท่ีชอบรับประทานอาหารระหวางม้ือ  สินคาสําหรับกลุมนี้คือ  เนสวีตา,  โยเกิรต  

แอลซีวัน,  เนสกาแฟ  ทรีอินวัน  4)  วัยทํางาน  อายุ  20-34  ป  ซ่ึงตองการความสะดวกรวดเร็ว  

สินคาสําหรับกลุมนี้คือ  เนสกาแฟ  คอฟฟเมต  และคิตแคท  5)  วัยผูใหญ  อายุ  35-49  ป  ซ่ึง

ตองการอาหารเสริมสรางสุขภาพ  สินคาคือ  แม็กกี,้  นมจืดคารเนช่ัน  นมขนหวานตราหมี  6)  วัย
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ผูสูงอายุ  อายุ  50  ปขึ้นไป  ซ่ึงตองการอาหารเสริม  สินคาก็อาทิ  นมพาสเจอรไรซเนสทเลทชนิด

พรองมันเนย,  อาหารเสริมนิวเทรน  และนํ้าดื่มเพียวไลฟ  เปนตน 

 

8. แนวความคิดคาดานปจจัยราคากับคาตราสินคา 

 การวัดคาตราสินคาตามแนวทางคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค  (Customer-Based 

Brand Equity)  ไดใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา  เนื่องดวยสินคาท่ีมีคาตราสินคาสูง  จะทําให

ผูบริโภคยินดีจายแพงขึ้น (Price Premium)  ตามแนวคิดของ  Kevin Keller  ไดใหความสําคัญกับ  

Price Premium  เช่ือมโยงไปยังระดับความภักดีตอตราสินคา  (Brand Loyalty)  ของผูบริโภควาย่ิงมี

ความภักดีมากเทาไร  จะทําใหระดับการยอมรับราคาท่ีสูงขึ้น (Price Premium)  สูงตามไปดวย  (Keller 

2539, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544)  เชนเดียวกับ  David Aaker  ไดนําเสนอถึง  Price 

Premium  วาเปนคาตราสินคาท่ีเกิดขึ้นและมีผลทําใหเกิดคุณคาตอกิจการ  ทําใหตราสินคาที่มีคา

ตราสินคาสูงสามารถตั้งราคาจําหนายท่ีสูงกวาคูแขงได  ตามตัวแบบคาตราสินคา  David Aaker  

(Aaker 2531, อางถึงในธิติ บุตรรัตน 2541) นอกจากนี้  Brad Vanauken (Vanauken 2543, อางถึงใน 

ณฐกร  วรอุไร 2548) ไดศึกษาลึกลงไปถึงเรื่องตราสินคากับราคาและไดนําเสนอวา  ผูบริโภคมักจะ
เปรียบเทียบราคาสินคากับราคาอางอิงท่ีรูจัก  (Reference Prices)  เปนราคาที่ผูบริโภคยอมรับได

และเช่ือวาเปนราคาที่สมเหตุผลกับระดับคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น  ทั้งนี้  ปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดราคาอางอิงท่ีสําคัญ ๆ ไดแก  ความทรงจําเกี่ยวกับราคา  ราคาตั้งขาย  รายการลดราคาท่ี

ผานมา  ราคาของสินคาทดแทน  ราคาเปรียบเทียบของคูแขงขัน  ราคาที่ตองจายสุทธิตอหนวย

มาตรฐาน  ชวงหางของราคาท่ีจายจริงกับราคาท่ีเสนอตามคําโฆษณา  เชน  การจัดรายการสงเสริม

การขายประเภทซ้ือ  1  แถม  1  หากมีการจัดรายการบอย ๆ จะทําใหผูบริโภคเกิดความทรงจําวา

ราคาสินคานั้นควรจะตองจายเงินซ้ือในราคาเพียงครึ่งเดียว  ดังนั้น  หากอยูนอกชวงการจัดรายการ

สงเสริมการขาย  ก็จะทําใหขายยากขึ้น  เพราะผูบริโภคไดกําหนดราคาของสินคาขึ้นในใจแลว 

 การศึกษาเรื่องความไวของราคา (Price Sensitivity)  เปนหัวใจสําคัญท่ีสะทอนใหเห็น

ถึงคาตราสินคา  เพราะสามารถจะประมาณไดวาเม่ือราคาสินคาสูงขึ้น  ความตองการของผูบริโภค

จะเปล่ียนไปอยางไร  หากเปนสินคาท่ีมีคาตราสินคาสูง  ผลกระทบดานราคายอมเกิดขึ้นนอย  แต

การตั้งราคาสินคาก็นิยมการตั้งราคาท่ีแตกตางกัน  ตามสถานการณท่ีแตกตางกัน  แตท้ังนี้ตองอยู

ภายใตชวงเวลาของราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได  หากการตั้งราคาสูงเกินชวงราคาท่ียอมรับได  ความ

ตองการซ้ือจะลดลงทันที  ซ่ึง  Brad Vanauken (Vanauken 2543, อางถึงใน ณฐกร  วรอุไร 2548)  

ไดเสนอปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบจากความไวของราคาตาง ๆ ดังแผนภาพตอไปนี ้
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 - ความรูสึกผูกพันกับตราสินคา 

- กิจกรรมการตลาด 

- ความแตกตางท่ีโดดเดนของสินคา 

- ภาพลักษณท่ีดีของตราสินคา 

- การโฆษณา 

- สถานการณท่ีราคาเปนตัวกําหนดคณุภาพสินคา 

- สถานการณท่ีไมสามารถหาราคาอางอิงได 

- สินคาท่ีมีตนทุนในการเปล่ียนยี่หอ (Switching Cost)  

- สินคาท่ีมีความสําคัญมากเปนจุดวิกฤติท่ีเสียหายไมได 

- สินคาท่ีราคาเปนตนทุนสวนนอยท่ีไมมีนัยสําคัญ 

- ราคายังอยูในชวงท่ีผูบริโภคยอมรับได 

- ตลาดใหม 

- จัดรายการสงเสริมการขาย 

 

 

ภาพท่ี  7  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบจากความไวของราคา  

ท่ีมา :  Vanauken 2543, อางถึงใน อางถึงใน ณฐกร วรอุไร, “การวัดคาตราสินคาของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ตลาดผลิตภัณฑ น้ําผลไมน้ําดื่ม” (วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 25. 

 

9. ภาพรวมเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 นอกจากบรรดานักวิเคราะหและบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือช้ันนําท่ีพรอมใจกัน

ยืนยันถึงแนวโนมท่ีมีเสถียรภาพทางดานการเงินและภาวะเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในป พ.ศ. 2553 

สภาพความเปนจริงยังไดสะทอนใหเห็นวาภูมิภาคน้ีมีความแข็งแกรงอยางแทจริง  โดยเศรษฐกิจท่ัว

ภูมิภาคไมเพียงฟนตัวจากภาวะซบเซาท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก หากยังมีการเจริญเติบโตอยางชัดเจน  ในขณะท่ี

การสงออกขยายตัวในอัตราสูงและมีเงินทุนไหลเขาเปนจํานวนมาก (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

2553) 

 ประเทศไทยซ่ึงอยูศูนยกลางของทวีปเอเชียก็ไดรับอานิสงสจากแนวโนมดังกลาวโดย

เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณรอยละ 8 ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบกวาทศวรรษ  

แรงตานทาน 
ความไวของราคา 

แรงเสริมความไวของราคา 

*  ผูบริโภคมีสินคาในมือ 
    ในปริมาณท่ีเพียงพอแลว 
*  ตลาดถึงจุดอิ่มตัว/ตกตํ่า 
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ในขณะท่ีธนาคารกรุงเทพไดรับการกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชย

ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 7 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เม่ือ

พิจารณาจากมูลคาของสินทรัพยรวม  สวนของผูถือหุน  สินเช่ือและเงินฝาก  ไดมีสวนสําคัญใน

ความเจริญเติบโตดังกลาวขางตนดวย ท้ังนี้เนื่องจากธนาคารมีความเชื่อมโยงใกลชิดกับทุกภาคสวน

ของระบบเศรษฐกิจ  ซ่ึงสงผลใหธนาคารไดรับประโยชนไปดวย  โดยมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี

จํานวน  24,808  ลานบาท  (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 ปท่ีผานมากลาวไดวาการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ  ASEAN Economic 

Community  ไดคืบหนาไปอีกกาวหนึ่ง  และเม่ือขอตกลงตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิกมีผลอยาง

เต็มรูปแบบในป พ.ศ.   2558  จะทําใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลายเปนเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

ของภูมิภาคน้ีท่ีกําลังเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก  และแมวาขณะนี้จะยังไมถึงกําหนดเวลาดําเนินการตาม

ขอตกลงอยางเต็มรูปแบบ  แตก็เริ่มสงผลเชิงบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ัวภูมิภาคเอเชียแลว  

เพ่ือเตรียมพรอมรับประโยชนจากโอกาสใหม ๆ ท่ีจะเปดกวางย่ิงขึ้น  บริษัทขนาดใหญของไทย

หลายแหงไดขยายกิจการสูตางประเทศ  ธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารไทยเพียงแหงเดียวท่ี

มีฐานธุรกิจกวางขวางในระดับภูมิภาค พรอมสนับสนุนประเทศไทยในการเขาเปนสวนหนึ่งของ

ประชาคมเศรษฐกิจท่ีกําลังขยายตัวกวางขวางยิ่งขึ้นนี ้(ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 9.1 ผลการประกอบการ  

  ในขณะท่ีประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากวิกฤตการณทางการเงินของโลกในชวงป พ.ศ. 

2551-2552 นั้น  ธนาคารกรุงเทพมุงเนนการขยายธุรกิจดวยความระมัดระวัง  พรอมท้ังดูแลลูกคา

อยางใกลชิดและตอยอดธุรกิจจากสายสัมพันธท่ีแนนแฟนกับลูกคา 

  ในป  พ.ศ. 2553  ธนาคารและบริษัทยอมมีกําไรสุทธิจํานวน 24,808 ลานบาท  

เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.9 จากป พ.ศ. 2552 ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากธุรกิจหลัก ๆ ของธนาคารท่ีปรับตัว

ดีขึ้น และสวนหนึ่งเนื่องจากธนาคารมีกําไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน ผลการดําเนินงานของ

ธนาคารปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากธนาคารและลูกคาไดรับอานิสงสของเศรษฐกิจไทยท่ีฟนตัวอยาง

รวดเร็ว  เงินใหสินเช่ือเพ่ิมขึ้นจํานวน  112,835  ลานบาท  หรือรอยละ  9.9  เปน  1,256,123  ลานบาท  

โดยเงินใหสินเช่ือในชวงไตรมาสสุดทายของปเพ่ิมขึ้น  89,635  ลานบาท  เงินรับฝากเพ่ิมขึ้นรอยละ  

2.5  เปน  1,394,388  ลานบาท 

  รายไดดอกเบ้ียสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน  2,986  ลานบาท  แมวาสวนตางอัตราดอกเบ้ีย

ทรงตัวอยูท่ีรอยละ  2.95  รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นจํานวน  7,075  ลานบาท  สวนใหญเนื่องจาก

ธนาคารมีกําไรพิเศษจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายและการขายเงินลงทุนในธนาคารสินเอเชีย  

รายไดคาธรรมเนียมยังคงเพ่ิมขึ้น  โดยขยายตัวรอยละ  9.0  ซ่ึงสวนใหญเปนคาธรรมเนียมจากการ
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ใหสินเช่ือ บริการบัตรเครดิต บริการชําระเงิน และบริการประกันชีวิตผานธนาคาร(ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) 2553) 

  ในปท่ีผานมา  ธนาคารยังคงปฏิบัติตามแนวทางการดํารงสถานะเงินกองทุนใน

ระดับสูง  โดยธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงตามหลักเกณฑของธนาคารแหง

ประเทศไทยประมาณรอยละ  16.1  และเงินกองทุนช้ันท่ี  1  ประมาณรอยละ  12.5  หากนับรวม

กําไรสุทธิสําหรับงวด  6  เดือนส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  เขาเปนเงินกองทุนของธนาคาร  

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินและเงินกองทุนช้ันท่ี  1  ตอสินทรัพยเส่ียงอยูในระดับประมาณรอยละ  

17.0  และรอยละ  13.4  ตามลําดับ  ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

สถานะการเงินท่ีม่ันคงดังกลาวสะทอนวาธนาคารมีความพรอมรองรับความตองการทางการเงินทุกดาน  

รวมทั้งสินเช่ือเพ่ือการสงออกและนําเขา ท้ังสําหรับลูกคาเดิมและลูกคาใหมไดเปนอยางดี เพ่ือเตรียม

ความพรอมดานเงินทุนสําหรับตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนนโยบายการบริหารสภาพคลองของธนาคารท่ีมุงเนน  ดําเนินการ 

ดวยความระมัดระวัง  ธนาคารไดทําการระดมทุนจากตลาดทุนในตางประเทศจํานวน  1,200  ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ  โดยการเสนอขายหุนกูอายุ  5  ปและ  10  ป  ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี  

สะทอนวานักลงทุนยังคงมีความเช่ือม่ันตอธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับสูง 

(ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 9.2 บริการสําหรับธุรกิจรายใหญ 

  สายลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารใหบริการทางการเงินแกบริษัทไทยท่ีมีขนาดใหญ

หรือกลุมบริษัทในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้งบริษัทขามชาติท่ีดําเนินธุรกิจอยูใน

ประเทศไทย  ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินสําหรับลูกคากลุมนี้  สวนใหญมีความซับซอนและ

ไดรับการจัดสรรขึ้นเปนพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย  เชน  บริการจัดการเงินสด  บริการชําระเงิน  

บริการสินเช่ือเพ่ือการคาระหวางประเทศ  และบริการสินเช่ือสําหรับบริษัทขนาดใหญ  โดยธนาคาร

ไดมอบหมายเจาหนาท่ีซ่ึงมีความเช่ียวชาญในแตละอุตสาหกรรมคอยใหการดูแลลูกคา เพ่ือท่ีจะได

เสนอบริการท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกคาแตละราย  (ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) 2553) 

  ธนาคารมุงเนนการทํางานรวมกับลูกคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกธุรกิจของลูกคา ในฐานะ  

“เพ่ือนคูคิด  มิตรคูบาน”  ธนาคารใสใจดูแลความตองการอันหลากหลายของลูกคาอยูเสมอ  ไมวา

จะเปนสินเช่ือ  บริการจัดการเงินสด  บริการเพ่ือธุรกิจสงออกและนําเขา  บริการดานการชําระเงิน 

รวมถึงการหักบัญชีระหวางกัน (Clearing and Settlement)  และบริการจายเงินเดือน (ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 
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 9.3 บริการสําหรับธุรกิจขนาดกลาง 

  ฝายลูกคาธุรกิจรายกลางของธนาคารเปนหนวยงานท่ีใหบริการแกลูกคาธุรกิจขนาดกลาง  

รวมถึงบริษัทท่ีมีขนาดคอนขางใหญในกลุมธุรกิจเอสเอ็มอี  ซ่ึงลูกคาของธนาคารกรุงเทพกลุมนี้

สวนใหญอยูในอุตสาหกรรมการผลิต  การคาสงและคาปลีก  ธุรกิจการเกษตรและแปรรูปอาหาร  

และธุรกิจบริการ ลูกคากลุมนี้ไดรับการดูแลโดยผูจัดการและเจาหนาท่ีธุรกิจสัมพันธจากสํานักธุรกิจ

และสํานักธุรกิจยอยของธนาคารท่ีตั้งอยูทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

  ความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังดานสินเช่ือและบริการทางการเงิน  เชน  สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ

สงออกและนําเขา และบริการจัดการเงินสด  เกิดขึ้นพรอมกับการแขงขันท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น  

เนื่องจากธนาคารทุกแหงตางพยายามขยายหรือรักษาฐานลูกคาของตนเอง 

  ในขณะท่ีหลายภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางมาก เชน ภาคการสงออก   

อุตสาหกรรมการผลิต  อุตสาหกรรมอาหาร  ภาคการทองเท่ียวและการบริโภคภายในประเทศขยาย

ตัวอยางรวดเร็วเชนกันในชวงครึ่งหลังของป ท้ังท่ีเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองใน

ไตรมาสท่ีสอง  และความเช่ือม่ันของผูบริโภคและภาคธุรกิจในชวงปลายปไดกลับมาอยูในระดับ

เดียวกับชวงกอนท่ีจะเกิดวิกฤตการณทางการเงินแลว (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

  9.3.1 ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ 

   ในป พ.ศ. 2553  ธนาคารกรุงเทพไดรับการประกาศใหเปน  “ธนาคาร

ยอดเยี่ยมในประเทศไทยดานบริการสําหรับเอสเอ็มอี” และ “ธนาคารยอดเยี่ยมดานบริการเพื่อ

ธุรกิจสงออกและนําเขา”  โดย  วารสารอัลฟาเซาทอีสตเอเชีย  จากความโดดเดนของธนาคารท่ีมี  

“พันธกิจท่ีชัดเจนและโดดเดน”  ในการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีไทย 

   การเช่ือมโยงสายสัมพันธกับลูกคาเปนความสามารถที่โดดเดนของธนาคาร

กรุงเทพ  ซ่ึงทําใหลูกคาสวนใหญมีความผูกพันกับธนาคารมาหลายรุน  และเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาซ่ึงเปนเจาของกิจการรุนใหม ธนาคารไดจัดกิจกรรมหลากหลายสําหรับลูกคา  เชน  

โครงการทายาทธุรกิจ  และ  SMART New Gen  เพ่ือเปดโอกาสใหลูกคาไดทําความรูจักคุนเคยกัน  

พรอมท้ังจัดการอบรมสัมมนาเพ่ือใหความรูทางธุรกิจแกลูกคาดวย 

   ธนาคารกรุงเทพตระหนักวากิจการครอบครัวมีความสําคัญตอการพัฒนาของ

ประเทศ  ดังนั้น  ธนาคารจึงไดสรางสรรคและพัฒนาบริการและชองทางใหม ๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกคา  ขยายสายสัมพันธกับผูนําธุรกิจรุนใหมท่ีเริ่มเขามาสืบทอด

กิจการและนําพาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกาวรุดหนาตอไป  นอกเหนือจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

ธนาคารไดดําเนินการมากอนหนานี้แลว ธนาคารยังรวมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการพัฒนา

หลักสูตรใหมสําหรับจัดการอบรมเพ่ือใหความรูเรื่องการสืบทอดธุรกิจครอบครัวแกเจาของกิจการดวย 
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   นอกจากการรักษาฐานลูกคาปจจุบันพรอมท้ังขยายธุรกิจโดยตอยอดจากฐาน

ลูกคาเดิมแลว  ธนาคารยังดําเนินการอีกหลายอยางเพ่ือดึงดูดลูกคาท่ีมีคุณภาพรายใหม  ท้ังจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาด  การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  แสวงหาธุรกิจจากเครือขายการคาของลูกคา

และมุงเนนภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูง (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 9.4 บริการสําหรับลูกคาบุคคล 

  ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกคากวางขวางท่ีสุดในประเทศไทยดวยบัญชีเงินฝากรวมกวา  

18  ลานบัญชี  อีกท้ังยังมีสาขาเกือบ  1,000  แหงท่ัวประเทศ   พรอมดวยบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย  เครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติมากกวา  7,500  

เครื่อง และธนาคารออนไลน เชน บริการธนาคารทางโทรศัพทและบริการทางอินเทอรเน็ตท่ีสะดวก

และใชงานงาย  บริการอ่ืน ๆ เชน  บัญชีเงินฝาก  สินเช่ือบาน  บัตรเครดิต  บริการประกันชีวิตผาน

ธนาคาร  รวมถึงบริการทําธุรกรรมอ่ืน ๆ เชน  บริการโอนเงินและชําระเงิน เปนตน นอกจากนี้  

ธนาคารยังเสนอทางเลือกเพ่ือการลงทุนท่ีหลากหลายสําหรับลูกคาบุคคล เชน  กองทุนรวม  กองทุน

ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล  หุนกูเอกชน  และบริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนจากพนักงาน

ท่ีมีความรูและไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

  การแขงขันในตลาดบริการทางการเงินสําหรับลูกคาบุคคลในป พ.ศ. 2553  เปนไป

อยางเขมขน  เนื่องจากธนาคารตาง ๆ พยายามกระตุนการรับรูของผูบริโภคและขยายสวนแบงทาง

การตลาด เชน บริการสินเชื่อบาน ซึ่งธนาคารแหงแขงขันกันเสนอเงื่อนไขปลอดดอกเ บี้ย  

นอกจากนี้  ยังมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในดานเงินฝาก  กองทุนรวมและบริการจายเงินเดือน   

โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดกันอยางคึกคัก  พรอมดวยขอเสนอที่นาสนใจเพื่อดึงดูด

ลูกคารายใหม (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

  9.4.1 ผลการดําเนินงานและความสําเร็จ 

   บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตและบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือของ

ธนาคารในปท่ีผานมามีการเติบโตอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคาที่กําลัง

เปล่ียนแปลง  ธนาคารไดพัฒนาสมรรถนะของเคร่ืองเอทีเอ็มโดยใหลูกคาสามารถลงทะเบียนสมัคร

ใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตได  ซ่ึงปรากฏวาไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว  โดยมีลูกคาสมัคร

ใชบริการเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก  การทําธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงเครื่องเอทีเอ็ม

และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ  เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยมีปริมาณธุรกรรมกวารอยละ 75  ของ

ธุรกรรมท้ังหมด 

   ในป พ.ศ. 2553  ธนาคารกรุงเทพเปดสาขาใหม  27  แหง  ทําใหจํานวนสาขา

รวมเพ่ิมเปน  986  แหง  ซ่ึงนับเปนหนึ่งในธนาคารท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศ  สาขาของธนาคาร
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ทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยธุรกิจของธนาคารท้ังหมด  นอกเหนือจากการเปน

ชองทางท่ีลูกคาใชเพ่ือการติดตอธนาคารบอยท่ีสุด 

   ในทามกลางการแขงขันอยางรุนแรงดานเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพยังคง

สามารถรักษาความเปนผูนําในดานเงินฝากไวได  โดยมียอดเงินฝากรวม ณ สิ้นป พ.ศ. 2553  

จํานวน  1,394,388  ลานบาท  (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 9.5 กิจการธนาคารตางประเทศ 

  ในฐานะธนาคารในระดับภูมิภาคเพียงแหงเดียวของไทย  ธนาคารกรุงเทพมีสาขา

และธนาคารในเครืออยูในประเทศท่ีเปนคูคาสําคัญของไทย  ไดแก  ญี่ปุน  จีน  สหรัฐอเมริกา  

อังกฤษ  ฮองกง  ไตหวัน  สิงคโปร  เวียดนาม  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  มาเลเซียและลาว  รวมถึง

สํานักงานตัวแทนของธนาคารท่ีอยูในประเทศพมา  การจัดตั้งเครือขายสาขาตางประเทศภายใต

ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน ทําใหธนาคารกรุงเทพมีฐานธุรกิจท่ีม่ันคงในภูมิภาคอาเซียนและจีน ซ่ึงเปน

เขตเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก การอํานวยสินเช่ือของกิจการธนาคารตางประเทศมี

สัดสวนประมาณรอยละ  18  ของสินเช่ือรวมของธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 9.6 ทรัพยากรบุคคล 

  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในอาชีพเปนองคประกอบสําคัญในความสําเร็จ

ของธนาคารกรุงเทพตลอดมา  และสายทรัพยากรบุคคลเปนหนวยงานหลักท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายของธนาคาร โดยธนาคารไดสรางระบบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับเขาเปนพนักงาน

ตามความสามารถ  อีกท้ังยังมีการฝกอบรมและระบบการบริหารผลงานดวย  นอกจากนี้  ธนาคาร

ยังใหความสําคัญกับการฝกฝนทักษะการเปนผูนํา  และการเตรียมบุคลากรทดแทน  ซ่ึงเปนหนึ่งใน

ปจจัยเพ่ือสรางรากฐานของธนาคารใหม่ันคงสําหรับอนาคต (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2553) 

 9.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ธนาคารกรุงเทพยังคงเปนผูนําในดานเทคโนโลยีบริการทางการเงินของไทย ซ่ึงมี

สวนชวยใหระบบธนาคารของประเทศมีเสถียรภาพและปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินอยางตอเนื่อง ธนาคารมุงม่ันในการสรางเจริญเติบโตท่ีมี

ความย่ังยืน  เพ่ือใหมีความพรอมอยูเสมอท่ีจะรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  

โดยเฉพาะกฎเกณฑใหมของโลก  นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดม่ันในเจตนารมณของการเปน  “เพ่ือนคูคิด  

มิตรคูบาน”  ท่ีพรอมจะสนับสนุนและเติบโตไปพรอมกับลูกคาของเรา (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 2553) 
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10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล (2544) ทําการวิจัยเรื่อง การวัดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ 

ผลการวิจัยพบวา ในธุรกิจอาหารฟาสตฟูด KFC มีระดับคุณคาตราสินคาสูงกวา Chester Grills สวน

ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีAIS มีคุณคาตราสินคาดีกวา DTAC โดยท่ีระดับคุณคา

ตราสินคาบริการของแตละตราสินคามีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติและคุณคาตราสินคา

ของ KFC และ AIS มีความสัมพันธเชิงบวกกับทุกปจจัยการตอบสนองทางการตลาด และมี

ความสัมพันธกับทุกปจจัยเดียวกันของตราสินคาอ่ืนในระดับท่ีต่ํากวา นอกจากนี้ผลการทดสอบพบวา  

มาตรวัดคุณคาตราสินคาบริการท่ีพัฒนาขึ้นมีความนาเช่ือถือและคาความเท่ียงตรงในระดับท่ีใชได 

 นันทนา  บริพันธานนท  (2542)  ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา

กับปจจัยท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาด โดยการวิจัยเชิงสํารวจ กับกลุมตัวอยางคนวัยทํางาน ท่ีมี

อายุระหวาง  20-45  ป  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400  คน  ผลการวิจัยพบวา  ในสินคา

กาแฟสําเร็จรูป  เนสกาแฟเปนตราสินคาท่ีมีคุณคาตราสินคาสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ  มอคโคนาและ

เขาชอง  ตามลําดับ  สวนสินคารถยนตนั่งสวนบุคคล  โตโยตาเปนตราสินคาท่ีมีคุณคาตราสินคา

มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ฮอนดาและมาสดา  ตามลําดับ  โดยในสินคาท้ังสองประเภท  คุณคาตรา

สินคามีความสัมพันธกับปจจัยท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาดท้ัง 4 ปจจัยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ กลาวคือผูบริโภคท่ีมีการรับรูในคุณคาของตราสินคาสูง จะมีความคุนเคยในตราสินคา  

การยอมรับในตราสินคา  ความรูสึกชอบมากกวา  และความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคานั้น ๆ ในระดับสูง  

รวมทั้งยังพบวา  คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับคาใชจายในการโฆษณาของตราสินคา  โดย

ตราสินคาท่ีมีคาใชจายในโฆษณาสูงจะเปนตราสินคาท่ีแตกตางกัน ผูบริโภคจะมีการรับรูคุณคา

ตราสินคาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย 

 กาญจนา เลิศลาภวศิน (2543) ทําการวิจัยเรื่อง การวางตําแหนงตราสินคากาแฟสําเร็จรูป

พรอมดื่มและการรับรูของผูบริโภค  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการนํากลยุทธในการวาง

ตําแหนงตราสินคาของนักการตลาด  และศึกษาถึงการรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงตราสินคา  เพ่ือ

เปรียบเทียบถึงตําแหนงตราสินคาท่ีนักการตลาดไดวางไว  การศึกษาไดแบงออกเปน  2  สวน  

สวนแรกศึกษาเกี่ยวกับการใชกลยุทธการวางตําแหนงสินคาของสินคากาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม  ซ่ึง

ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทเอกสาร  และวิธีการ

สัมภาษณเจาะลึกบุคคล ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับการใชกลยุทธการวางตําแหนงตราสินคา เบอรดี้  

เนสกาแฟและอาฮา และสวนท่ีสองการวิจัยเพ่ือการวัดการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอตําแหนงตราสินคา

ใชการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  มีกลุมตัวอยาง  คือ  ชาย-หญิง  อายุ  

18-45  ป  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาสรุปไดวา  กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มเบอรดี้  มีการ
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กําหนดตําแหนงตราสินคาวา  เมื่อนึกถึงกาแฟกระปอง  ตองนึกถึงเบอรดี้  โดยใชกลยุทธการ

กําหนดตําแหนงตราสินคา  ดวยการใชช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร  สวนเนสกาแฟมีการ

กําหนดตําแหนงตราสินคาไวในสองลักษณะตางกันไปตามสินคา  และกลุมเปาหมาย  โดยในเนสกาแฟ

เอ็กซตรา  มีการกําหนดตําแหนงตราสินคาไววาเปนกาแฟเย็นรสชาติอรอย  ดวยรสชาติของกาแฟ

แท ๆ และเนสกาแฟเชคจะวางใหเปนเครื่องดื่มรสกาแฟที่มีรสชาติทาทายสําหรับวัยรุน  โดยใช

กลยุทธการวางตําแหนงตราสินคาดวยการใชช่ือเสียง  และภาพลักษณขององคกรควบคูไปกับกลยุทธ

สรางบุคลิกใหกับตราสินคา  สําหรับอาฮามีการวางตําแหนงตราสินคาไวคือ  อาฮา  คือ  กาแฟ  2  รส  

โดยใชกลยุทธการวางตําแหนงตราสินคาดวยคุณลักษณะหรืออรรถประโยชนของสินคา และการ

ใชจุดขายท่ีเปนเอกลักษณควบคูไปกับกลยุทธสรางบุคลิกใหกับตราสินคา  สําหรับผลการวิจัยถึง

การรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงตราสินคาเบอรดี้  พบวากลุมตัวอยางสามารถรับรูไดวา  นึกถึง

กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม  ตองนึกถึงเบอรดี้  สวนเนสกาแฟ  กลุมตัวอยางรับรูไดวาเม่ือนึกถึงกาแฟ

สําเร็จรูปพรอมดื่ม  ตองนึกถึงเนสกาแฟเชนกัน  โดยมีภาพลักษณ  ความมีรสชาติกาแฟแท ๆ ใน

อันดับรองลงไป  สําหรับอาฮา  กลุมตัวอยางรับรูไดวา  เปนกาแฟสําเร็จรูปสําหรับวัยรุน  รองลงไป

คือ  มีรสชาติอรอย  และเปนกาแฟ  2  รส  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับตําแหนงตราสินคาท่ีนักการตลาด

กําหนดไว สรุปไดวากลุมเปาหมายมีการรับรูตําแหนงตราสินคาเบอรดี้ไดตรงตามท่ีกําหนด  ขณะท่ี

การรับรูตําแหนงตราสินคาเนสกาแฟและอาฮาไมตรงตามท่ีกําหนด 

 พันจาอากาศโท ธิติ บุตรรัตน (2541) ทําการศึกษาเรื่องการวัดคาของตราสินคา ใน

สินคาประเภทเบียร โดยนําตัวแบบคาตราสินคา David Aaker  มาเปนพ้ืนฐานและนํามาพัฒนาตัว

แบบใหมท่ีเรียกวา วิธีการวัดคุณคาของตราสินคาแบบ 5 ปจจัย จากการศึกษาทําใหทราบวิธีการวัด

คุณคาตราสินคาแบบ 5 ปจจัย โดยมีองคประกอบไดแก  การรูจักตราสินคา  ความชอบตราสินคา  

ความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา  ความพึงพอใจในตราสินคา  และความภักดีตอตราสินคา  แลวทําการ

ทดสอบในสินคาประเภทเบียร  และพบวามีมาตรวัดมีคาความนาเช่ือถือ (Reliability)  อยูในระดับท่ีสูง  

และมีคาความเท่ียงตรง (Construct Validity)  ของผลการวิจัยอยูในระดับพอใช 

 ณฐกร วรอุไร (2548) ทําการศึกษาเรื่องการวัดคาตราสินคาของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ตลาดผลิตภัณฑน้ําผลไมพรอมดื่ม โดยเปนการเชิงสํารวจ ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยการวัดคาตราสินคาท้ัง 5 ดาน ตามตัวแบบคาตราสินคา David Aaker สามารถแยกความ

แตกตางของคาตราสินคาได จากการหาคาเฉล่ียเพ่ือวัดคาตราสินคาปรากฎวาตราสินคา Unif มีคา

ตราสินคาเปนอันดับหนึ่ง ตามดวย Tipco Malee UFCและ Chabaa จากการสําหรับความคิดเห็นของ

ผูบริโภคเกี่ยวกับคาตราสินคา พบวา ผูบริโภคสวนใหญเห็นวาคาตราสินคามีคุณคาตอผูบริโภคดาน
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คุณภาพและความพึงพอใจในระดับท่ีมาก และเห็นวามีคุณคาตอกิจการดานการตั้งราคาและดาน

แรงตานทานคูแขงขันในระดับปานกลางถึงมาก  

 วิไลรัตน ตุลยศรีวรกุล (2547) ไดทําการศึกษาคุณคาตราสินคาของเครื่องสําอางและ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การตระหนักรูในตรา

สินคา (Brand Awareness) คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) ความเช่ือมโยงกับตราสินคา

(Brand Associations) และความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ซ่ึงประกอบเปนคุณคาตรา

สินคามีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย Lancome เปน

ตราสินคาท่ีผูบริโภคระลึกไดมากท่ีสุด Clinique เปนตราสินคาท่ีผูบริโภคจดจําไดมากท่ีสุด และ 

Clinique ยังเปนตราสินคาท่ีมีคุณคาตราสินคาสูงสุด รองลงมาคือ Lancome และ Shiseido 

ตามลําดับ โดยบุคลิกตราสินคาท่ีโดดเดนของ Clinique คือแบบเรียบงาย สบายๆ และ Lancome คือ

แบบหรูหรา มีรสนิยมสวนรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคสตรีแบงเปน 5 กลุม ซ่ึงมีลักษณะ

เดนของกิจกรรมความสนใจและความเห็นท่ีแตกตางกัน คือ กลุมชางเลือกซ้ือ กลุมนําสมัย กลุม

ตองการความสําเร็จ กลุมเวลาพอเพียง กลุมม่ันใจในตนเอง ซ่ึงมีเพียงกลุมชางเลือกซ้ือและกลุมนํา

สมัยเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 สุลธา ทองจันทร (2548) ทําการศึกษาเรื่อง การยอมรับคุณคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นตอการ

ยอมรับคุณคาตราสินคา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน)โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นตอการยอมรับคุณคาตราสินคา อยูในระดับเห็นดวยมาก 

4 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานคุณสมบัติของตราสินคา (Brand Attribute) ภาพลักษณ

ของตราสินคา (Brand Image) การรับรูในตราสินคา (Brand Awareness) และการเช่ือมโยงกับตรา

สินคา (Brand Association) ผูใชบริการมีความคิดเห็นตอการยอมรับคุณคาตราสินคา อยูในระดับ

เห็นดวยปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานความเขาใจถึงคุณภาพของตราสินคา 

(Brand Perceive Quality ) ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) และคุณคาในตราสินคา (Brand 

Equity) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการยอมรับคุณคาในตราสินคา  (Brand Equity)

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาผูใชบริการท่ีมีเพศและอายุตางกันมีการยอมรับคุณคาตราสินคา

ไมแตกตางกัน แตผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษา รายได และอาชีพตางกันมีการยอมรับคุณคา

ตราสินคาแตกตางกันโดยผูใชบริการสวนใหญใชบริการของธนาคาร 2-5 ครั้งตอเดือน และผูใชบริการ

สวนใหญใชบริการธนาคารผานชองทางตู ATM 
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 เขมมิกา เชาวนเกษม (2550) ทําการวิจัย เพื่อวัดมูลคาตราสินคาของผลิตภัณฑ

เครื ่องสําอางเพื่อผิวขาวในจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเชิงบวกตอ

องคประกอบของมูลคาตราสินคา โดยคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้ ความ

เช่ือมโยงของตราสินคา คุณภาพท่ีถูกรับรูดานคุณภาพตราสินคา การรูจักช่ือตราสินคา ความภักดีตอ

ตราสินคา และคุณภาพที่ถูกรับรูดานความแตกตางของตราสินคา  เมื่อทําการหาความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบของมูลคาตราสินคากับมูลคาตราสินคารวมโดยใชวิธีการถดถอยพหุคูณพบวา 

องคประกอบของมูลคาตราสินคา 4 องคประกอบ ไดแก ความภักดีตอตราสินคา ความเชื่อมโยงของ

ตราสินคา คุณภาพท่ีถูกรับรูดานความแตกตางของตราสินคา และคุณภาพท่ีถูกรับรูดานคุณภาพตรา

สินคามีความสัมพันธในทางบวกกับมูลคารวมของตราสินคา 

 Demetris and Ioanna (2007) ไดทําการศึกษาถึงความสําคัญของการสรางตราสินคาใน

กลุมอุตสาหกรรมไวน รวมถึงการรับรูถึงตราสินคาของผูบริโภคไวน และความคาดหวังตอตรา

สินคา พบวา การรับรูถึงคุณภาพของตราสินคามีความสําคัญมากท่ีสุดในการท่ีผูบริโภคจะเลือกการ

บริโภคไวน โดยผูบริโภคจะคํานึงถึงความมีเอกลักษณทางดาน รสชาติของไวน จากคําพูดปากตอ

ปาก การท่ีตราสินคาไดทําการส่ือสารการตลาด จนทําใหตราสินคานั้นเขาไปอยูในใจของผูบริโภค 

สรุปไดวา การสรางตราสินคาของกลุมอุตสาหกรรมไวนนั้น ตองทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณคาตรา

สินคาท่ีสูงท่ีสุด โดยการสรางความแตกตางท้ังในรูปลักษณของตราสินคาท่ีแสดงใหผูบริโภคเห็น 

สรางความแตกตางดานคุณภาพ อีกท้ังยังตองกระตุนใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา,การรูจักช่ือ

ตราสินคา,คุณภาพท่ีถูกรับรู และการเช่ือมโยงใหมีตราสินคาท่ีแข็งแกรง รวมไปถึงการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดอยางตอเนื่องเพ่ือใหตราสินคาเขาไปอยูในใจผูบริโภค  เนื่องจากการที่ตราสินคา

มีความแข็งแกรง จะทําใหไดเปรียบกับคูแขงอีกดวย 

 จํานงค จันทรทา (2551) ทําการศึกษา เพ่ือวัดคุณคาตราสินคาเอไอเอส ตามการรับรูของ

ผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีมีตอผูใหบริการ

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีเอไอเอส ดานการตระหนักรูในตราสินคา ความเช่ือมโยงกับตราสินคา 

และการรับรูคุณภาพอยูในระดับมาก โดยมีเพียงดานความภักดีตอตราสินคาอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตามการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริโภค 

จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมพบความแตกตางกัน  
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 กัญวรา โภชนอุดม (2553) ทําการศึกษา คุณคาตราสินคาของธุรกิจออนไลนใน Second 

Life ผลการศึกษาพบวา การตระหนักรูในตราสินคา การเช่ือมโยงตราสินคาดานมูลคา ความ

ไววางใจ และความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธในทางบวกกับคุณคาตราสินคา เม่ือพิจารณา

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอคุณคาตราสินคา พบวา  ความตระหนักรูในตราสินคามี

ความสัมพันธในทางบวกกับความเช่ือมโยงตราสินคาดานมูลคา  และความภักดีตอตราสินคา 

ความเช่ือมโยงตราสินคาดานมูลคามีความสัมพันธในทางบวกกับความเชื่อมโยงตราสินคาดาน

ความไววางใจ ความเช่ือมโยงตราสินคาดานความไววางใจมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดี

ตอตราสินคา และความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธในทางบวกกับความเช่ือมโยงตราสินคา

ดานมูลคา 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)

ของผูใชบรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง  4  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ การศึกษาใชขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชการออกแบบสอบถาม ขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความจากหนังสือตางๆ และทฤษฎีที่ใชใน

การศึกษามีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การสํารวจในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

วิจัย มีขั้นตอนและวิธีการวิจัยมีดังนี้ 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผูมีบัญชีของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร 

ภาคนครหลวง 4  จํานวน  ท้ังหมด 66,191 คน  

 1.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวนบัญชีของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางจากวิธีของ Yamane (สุธรรม  รัตนโชติ 2551 : 

95) โดยใชระดับความผิดพลาดและจํานวนประชากร จะหาไดจากสูตร  
 

                              
2Ne1

N
n

+
=  

 

เม่ือ n   =  จํานวนตัวอยาง 

 N  =  จํานวนประชากร 

 e  =  ระดับความผิดพลาด (0.05) 
 

แทนคาได          
)2(0.05191,661

66,191n
+

=   

             397.597n =  
 

   ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 397.597 ≈ 400 คน 
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 1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใชความ

นาจะเปน ผูวิจัยเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ดังนั้นกลุมตัวอยางดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงกลุมตัวอยางแตละกลุมตามสัดสวนกับจํานวนบัญชีของผูใชบริการในแตสาขา 
 

ช้ันภูมิ จํานวนบัญชี อัตราสวน จํานวนตัวอยาง 

สาขาพลับพลาไชย 26,950 40.72 163 

สาขาราชวงศ 14,202 21.46 86 

สาขาสําเพ็ง 15,435 23.32 93 

สาขาเยาวราช 9,604 14.51 58 

รวม 66,191 100 400 
 

ท่ีมา :  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), “จํานวนผูท่ีมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 4,” 

รายงานประจําป 2553, 2553. 
 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร         

แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห       

ขอมูลทางสถิติ โดยจะแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี ้

 2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคาธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาคนครหลวง 4 ประกอบดวย 

  2.1.1 การรับรูตราสินคา  

  2.1.2 ความภักดีตอตราสินคา  

  2.1.3 คุณภาพท่ีรับรู  

  2.1.4 การเช่ือมโยงตราสินคา  

  2.1.5 ทรัพยสินอ่ืน  

 2.2 แบบสอบถามคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

ภาคนครหลวง 4 ประกอบดวย  

  2.2.1 ความเช่ือม่ัน  

  2.2.2 ความพึงพอใจ 

2.3 ขอเสนอแนะ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

47

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี ้

 3.1 สรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ 

 3.2 นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม   

ของเนื้อหาและความถูกตองของภาษา รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

 3.3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน       

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Consistency: IOC) ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญเปนผูใหคะแนน 

ดังนี้ (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120-124)   

 +1   เม่ือขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 

 0    เม่ือไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 

 -1    เม่ือขอคําถามไมสอดคลองตามประเด็นหลักของเนื้อหา 

 3.4 คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 ขึ้นไป เพ่ือใหไดแบบ สอบถาม

ท่ีมีคุณภาพ พรอมจัดพิมพ 

 3.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช 

(Try -Out) กับผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ ท่ีไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัยจํานวน 30 คน 

 3.6 นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 

โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จากการทดสอบกอน

ใชจริง พบวา คาความเช่ือม่ันของเครื่องมือท่ีใชปรากฏตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 

ชนิดของแบบสอบถาม จํานวนขอคําถาม คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ความภักดีตอตราสินคา  6 0.9130 

คุณภาพท่ีรับรู  9 0.7664 

การเช่ือมโยงตราสินคา  6 0.8598 

ทรัพยสินอ่ืน  5 0.8568 

คุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค 3 0.8563 

ภาพรวม 29 0.9482 
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  จากตารางท่ี 2 แสดงวาแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นนี้เปนแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ

ท้ังความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเช่ือม่ันในระดับท่ีใชไดดีเนื่องจากมีคาความเช่ือม่ันตั้งแต 

0.70 ขึ้นไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) 

3.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข ปรับปรุงใหสมบูรณแลว

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูล  เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 

โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  แสดงระยะเวลาดําเนินงาน 

 

รายการ 

 

2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาความเปนมาและความสําคัญ          

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ          

เก็บและรวบรวมขอมูล          

วิเคราะหขอมูล           

สรุปผลการวิจัย          

นําเสนอผลงานวิจัย          

ทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ          

 

5. วิธีการเก็บขอมูล 

 งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูล โดยการสุมตัวอยางเพ่ือตอบแบบสอบถามท่ีผูศึกษา

สรางขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี ้ 

 5.1 เลือกกลุมตัวอยางจากจํานวนจํานวนผูเปดบัญชีของผูใชบริการของภาคนครหลวง 4 

โดยการสุมตัวอยางแบบโควตา  จนครบถวนตามจํานวนท่ีตองการ  

 5.2 นําแบบสอบถามท่ีไดไปสอบถามกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหทางสถิต ิ
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6. การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ

ของแบบสอบถามอีกครั้ง แลวดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี ้

 6.1 นําแบบสอบถาม ท่ีคัดเลือกท้ังหมดลงหมายเลขประจําฉบับ  

 6.2 จัดทําคูมือลงรหัส (Code Book) 

 6.3 นําขอมูลท้ังหมดลงรหัส เพ่ือวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิต ิ

 6.4 วิเคราะหขอมูลโดยใชรูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงาย ไดแก การแจกแจกความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ(Percentage of Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยเกณฑท่ีใชในการแปลความหมายใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) 

โดยการหาคาเฉล่ียของระดับคะแนนแบงเปน 5 ชวง (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2542 : 111) ตามระดับ

ความสําคัญท่ีมีตอปจจัยตาง ๆ ดังนี ้

  คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา มีความสําคัญอยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา มีความสําคัญอยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความวา มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 6.5 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางขององคประกอบท่ีใชใน

การวัดคาตราสินคาในเร่ืองการรับรูตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค โดยการทดสอบ

ความสอดคลองไคสแควร (Chi-Square) กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 6.6 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 – 3 โดยวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบท่ีใชในการ

วัดคาตราสินคาอีก 4 องคประกอบ คือ ความภักดีตอตราสินคา คุณภาพท่ีรับรู การเช่ือมโยงตรา

สินคา และทรัพยสินอ่ืน กับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 และ 0.01 

 6.6 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคําแนะนํา และจัดทําเปนรูปเลม เพ่ือรายงานผล

การศึกษา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง  “การวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง  4”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม

กับผูมีบัญชีของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ภาคนครหลวง 4  จํานวน  400  คน มาวิเคราะห

ขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 6 ตอน 

ดังตอไปนี ้

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค 

 ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา

กับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภคผูบริโภค 

 

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบที่ใชในการวัดคาตราสินคา 

 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคาของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีบัญชีของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ภาคนครหลวง 

4 จํานวน 400 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4 – 20 

 

ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ธนาคาร 
อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ธนาคารกรุงเทพ 294 73.50 50 12.50 30 7.50 

ธนาคารกรุงไทย 33 8.25 120 30.00 68 17.00 

ธนาคารกสิกรไทย 40 10.00 99 24.75 100 25.00 

ธนาคารไทยพาณิชย 19 4.75 104 26.00 154 38.50 

ธนาคารธนชาติ จํากัด 3 0.75 6 1.50 12 3.00 

   ส
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

ธนาคาร 
อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ธนาคารออมสิน 5 1.25 9 2.25 10 2.50 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2 0.50 7 1.75 18 4.50 

ธนาคารยูโอบี   1 0.25   

ธนาคารอิสลาม     1 0.25 

ธนาคารทหารไทย 4 1.00 4 1.00 4 1.00 

ธนาคาร KTC บัตรเครดิตกรุงไทย     3 0.75 

 

 ตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา เม่ือกลาวถึงธนาคารพาณิชยกลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึง

ธนาคารกรุงเทพเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 73.50 สวนธนาคารท่ีกลุมตัวอยางนึกถึงเปนอันดับท่ี 

2 มากท่ีสุด คือ ธนาคารกรุงไทย คิดเปนรอยละ 30.00 และธนาคารท่ีกลุมตัวอยางนึกถึงเปนอันดับท่ี 

3 มากท่ีสุด ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย คดิเปนรอยละ 38.50   
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละการใชบริการธนาคารพาณิชย 
 

ธนาคาร จํานวน รอยละ 

ธนาคารกรุงเทพ 345 86.25 

ธนาคารกรุงไทย 22 5.50 

ธนาคารกสิกรไทย 14 3.50 

ธนาคารไทยพาณิชย 15 3.75 

ธนาคารธนชาติ จํากัด   

ธนาคารออมสิน 1 0.25 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2 0.50 

ธนาคารยูโอบี   

ธนาคารอิสลาม   

ธนาคารHSBC 1 0.25 

ธนาคารทหารไทย   

ธนาคาร KTC บัตรเครดิตกรุงไทย   

รวม 400 100.00 
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 ตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญใชบริการธนาคาร

กรุงเทพ คิดเปนรอยละ 86.25 รองลงมา ไดแก ธนาคารกรุงไทย คิดเปนรอยละ 5.50 ธนาคารไทย

พาณิชย คิดเปนรอยละ 3.75 ธนาคารกสิกรไทย คิดเปนรอยละ 3.50 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คิดเปน

รอยละ 0.50 โดยธนาคารออมสินและธนาคาร HSBC คิดเปนรอยละ 0.25 เทากัน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของการรูจักสัญลักษณตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

 

การรูจักสัญลักษณตราสินคา จํานวน รอยละ 

รูจัก 388 97.00 

ไมรูจัก 12 3.00 

รวม 400 100.00 

 

 ตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญรูจักสัญลักษณตรา

สินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 97 และมีเพียงรอยละ 3 ท่ีไมรูจัก

สัญลักษณตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและรอยละการใชบริการธนาคารพาณิชยจําแนกตามการรูจักสัญลักษณ

ตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 รูจัก ไมรูจัก 

ธนาคาร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ธนาคารกรุงเทพ 340 85.00 5 1.25 

ธนาคารกรุงไทย 18 4.50 4 1.00 

ธนาคารกสิกรไทย 12 3.00 2 0.50 

ธนาคารไทยพาณิชย 15 3.75 0 0.00 

ธนาคารออมสิน 1 0.25 0 0.00 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 0.25 1 0.25 

ธนาคารทหารไทย 1 0.25 0 0.00 

รวม 388 97.00 12 3.00 
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 ตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญใชบริการธนาคาร

กรุงเทพ โดยรูจักสัญลักษณตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 85 และมี

ผูใชบริการที่ไมรูจักสัญลักษณตราสินคาธนาคาร คิดเปนรอยละ 1.24 รองลงมาใชบริการ

ธนาคารกรุงไทย และรูจักสัญลักษณตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 4.50 

ใชบริการธนาคารไทยพาณิชย และรูจักสัญลักษณตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)คิด

เปนรอยละ 3.75 ธนาคารกสิกรไทย และรูจักสัญลักษณตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

คิดเปนรอยละ 3.00 ใชบริการธนาคารออมสิน กรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย และรูจัก

สัญลักษณตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 0.25 เทากันตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการ

วัดคาตราสินคาของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 
 

 คาตราสินคา  x  S.D. ระดับ 

ความภักดีตอตราสินคา 3.95 0.77 มาก 

คุณภาพท่ีรับรู 4.04 0.54 มาก 

การเช่ือมโยงตราสินคา 3.91 0.64 มาก 

ทรัพยสินอ่ืน 3.83 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.60 มาก 

 

ตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคา

ตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.96 โดยอยูในระดับมากทุกดาน 

สําหรับดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพที่รับรู มีคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา ไดแก ความภักดีตอ

ตราสินคา ความเช่ือมโยงตราสินคา และทรัพยสินอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.95 3.91 และ 3.83 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความภักดีตอตราสินคาของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 
 

 ความภักดีตอตราสินคา  x  S.D. ระดับ 

โอกาสท่ีจะเลือกใชตราสินคา 4.00 0.78 มาก 

แรงตานทานตราสินคา 3.85 0.85 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.77 มาก 
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 ตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวา ความภักดีตอตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.95 เม่ือพิจารณาเปนรายดานผูวิจัยพบวา ท้ังโอกาสท่ีจะเลือกใชตราสินคา 

และแรงตานทานตราสินคา อยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.00 และ 3.85 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความภักดีตอตราสินคาของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานโอกาสท่ีจะเลือกใชสินคา 
 

 โอกาสท่ีจะเลือกใชตราสินคา x  S.D. ระดับ 

การใชบริการธนาคารกรุงเทพเปนประจํา 4.28 1.05 มากท่ีสุด 

การเปนผูหนึ่งท่ีภักดีกับตราสินคา ของธนาคารกรุงเทพ 3.97 0.83 มาก 

การยอมจายเงินเพ่ือใชบริการธนาคารกรุงเทพดวย

ความเต็มใจ 3.84 0.94 มาก 

โอกาสท่ีจะเลือกใชบริการธนาคารกรุงเทพ ในการใช

บริการธนาคารในครั้งตอไป    3.92 0.87 มาก 

ภาพรวม 4.00 0.78 มาก 
 

ตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวา โอกาสท่ีจะเลือกใชตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา มีเพียงการใชบริการธนาคาร

กรุงเทพเปนประจําอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.28 ขณะท่ีการเปนผูหนึ่งท่ีภักดีกับตราสินคา 

ของธนาคารกรุงเทพ โอกาสท่ีจะเลือกใชบริการธนาคารกรุงเทพ ในการใชบริการธนาคารในครั้ง

ตอไป และการยอมจายเงินเพ่ือใชบริการธนาคารกรุงเทพดวยความเต็มใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

3.97 3.92 และ 3.84 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความภักดีตอตราสินคาของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานแรงตานทานสินคา 
 

แรงตานทานตราสินคา x  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑตราสินคาของธนาคาร

กรุงเทพมากกวาคูแขง 3.87 0.90 มาก 

การบอกตอหรือแนะนําใหคนอ่ืนใชบริการตราสินคา

ของธนาคารกรุงเทพ 3.82 0.95 มาก 

ภาพรวม 3.85 0.85 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวา แรงตานทานตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.85 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา ท้ังความพึงพอใจผลิตภัณฑตราสินคา

ของธนาคารกรุงเทพมากกวาคูแขง และการบอกตอหรือแนะนําใหคนอ่ืนใชบริการตราสินคาของ

ธนาคารกรุงเทพ  อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.87 และ 3.82 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพท่ีรับรูของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 

 

 คุณภาพท่ีรับรู  x  S.D. ระดับ 

คุณภาพโดยรวม 4.03 0.57 มาก 

เหตุผลในการซ้ือ 4.05 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.54 มาก 

 

ตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวา คุณภาพที่รับรูของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับ

มาก  มีคาเฉล่ีย 4.04 เม่ือพิจารณาเปนรายดานผูวิจัยพบวา ท้ังเหตุผลในการซ้ือ และคุณภาพโดยรวม 

อยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.05 และ 4.03 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพที่รับรูของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานคุณภาพโดยรวม 

 

 คุณภาพโดยรวม x  S.D. ระดับ 

มีความเชื่อม่ันสูงกับธนาคารกรุงเทพ 4.32 0.68 มากท่ีสุด 

ธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการท่ีรวดเร็วทันใจ 3.93 0.84 มาก 

ธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการท่ีถูกตองสรางความ

ม่ันใจใหกับลูกคา 4.00 0.73 มาก 

ธนาคารกรุงเทพใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ

ใหบริการ 3.94 0.77 มาก 

ธนาคารกรุงเทพมอบความสะดวกและบริการท่ีดีเม่ือ

ไปใชบริการ 3.97 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.57 มาก 
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 ตารางท่ี 13 แสดงใหเห็นวา คุณภาพโดยรวมของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  

มีคาเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา มีความเช่ือม่ันสูงกับธนาคารกรุงเทพอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.32 ขณะท่ีธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการท่ีถูกตองสรางความม่ันใจ

ใหกับลูกคาธนาคารกรุงเทพมอบความสะดวกและบริการท่ีดีเม่ือไปใชบริการ ธนาคารกรุงเทพใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใหบริการ และธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการท่ีรวดเร็วทันใจ อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.00 3.97 3.94 และ 3.93 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพท่ีรับรูของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานแรงตานทานสินคา 

 

เหตุผลในการซ้ือ x  S.D. ระดับ 

ความไววางใจและเชือ่ม่ันตอธนาคารกรุงเทพ 4.17 0.72 มาก 

ธนาคารกรุงเทพ มีภาพลักษณทันสมัย 3.95 0.77 มาก 

ธนาคารกรุงเทพ มีภาพลักษณท่ีดีตอสังคม 3.97 0.73 มาก 

ธนาคารกรุงเทพ ตอบสนองไดตรงความตองการกับ

การดําเนินชีวิต (Lifestyle) ในปจจุบัน 4.14 0.71 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.58 มาก 

 

 ตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นวา เหตุผลในการซ้ือของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  

มีคาเฉล่ีย 4.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

คือ ความไววางใจและเชื่อม่ันตอธนาคารกรุงเทพ มีคาเฉล่ีย 4.17 ธนาคารกรุงเทพตอบสนองไดตรง

ความตองการกับการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ในปจจุบัน มีคาเฉล่ีย 4.14 ธนาคารกรุงเทพมีภาพลักษณ

ท่ีดีตอสังคม มีคาเฉล่ีย 3.97 และธนาคารกรุงเทพ มีภาพลักษณทันสมัย มีคาเฉล่ีย 3.95 
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ตารางท่ี 15  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความเช่ือมโยงตราสินคาของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 

 

 ความเชื่อมโยงตราสินคา  x  S.D. ระดับ 

ระดับคุณภาพของสินคา 3.97 0.61 มาก 

คุณคาท่ีตราสินคามอบให 3.79 0.81 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.64 มาก 

 

ตารางท่ี 15 แสดงใหเห็นวา ความเช่ือมโยงตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยู

ในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.91 เม่ือพิจารณาเปนรายดานผูวิจัยพบวา ท้ังระดับคุณภาพของสินคาและ

คุณคาท่ีตราสินคามอบให อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 และ 3.79 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความเช่ือมโยงตราสินคาของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานระดับคุณภาพของสินคา 

 

 ระดับคุณภาพของสินคา x  S.D. ระดับ 

ธนาคารกรุงเทพมีระดับความนาเช่ือถือมากนอย

เพียงใด 3.97 0.61 มาก 

ความประทับใจตอการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ

และแนะนําตอ 3.79 0.81 มาก 

ธนาคารกรุงเทพมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 3.91 0.64 มาก 

การไดรับประโยชนและสิทธิพิเศษเม่ือมาใชบริการท่ี

ธนาคารกรุงเทพ 3.87 0.83 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.61 มาก 

 

 ตารางท่ี 16 แสดงใหเห็นวา ระดับคุณภาพของสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.97 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา  ท้ังธนาคารกรุงเทพมีระดับความ

นาเช่ือถือมากนอยเพียงใด ธนาคารกรุงเทพมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม การไดรับประโยชน

และสิทธิพิเศษเม่ือมาใชบริการท่ีธนาคารกรุงเทพ และความประทับใจตอการใชบริการของธนาคาร

กรุงเทพและแนะนําตอ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 3.91 3.87 และ 3.79 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความเช่ือมโยงตราสินคาของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานแรงตานทานสินคา 

 

คุณคาท่ีตราสินคามอบให x  S.D. ระดับ 

ความไววางใจและเชื่อม่ันตอธนาคารกรุงเทพ 3.94 0.80 มาก 

ธนาคารกรุงเทพ มีภาพลักษณทันสมัย 3.65 1.00 มาก 

ภาพรวม 3.79 0.81 มาก 

 

 ตารางท่ี 17 แสดงใหเห็นวา คุณคาท่ีตราสินคามอบใหของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยู

ในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.75 เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยความไววางใจและ

เช่ือม่ันตอธนาคารกรุงเทพมีคาเฉล่ีย 3.94 สูงกวา ธนาคารกรุงเทพมีภาพลักษณทันสมัย ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 

3.65   

 

ตารางท่ี 18  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของดานทรัพยสินอ่ืนของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 

 

 ดานทรัพยสินอ่ืน  x  S.D. ระดับ 

ระดับการยอมรับดานราคา 3.80 0.87 มาก 

โอกาสในการขยายตราสินคา 3.85 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.83 0.74 มาก 

 

 ตารางท่ี 18 แสดงใหเห็นวา ดานทรัพยสินอ่ืนของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  

มีคาเฉล่ีย 3.91 เม่ือพิจารณาเปนรายดานผูวิจัยพบวา ท้ังโอกาสในการขยายตราสินคา และระดับ

การยอมรับดานราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.85 และ 3.80 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของดานทรัพยสินอ่ืนของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานระดับการยอมรับดานราคา 

 

 ระดับการยอมรับดานราคา x  S.D. ระดับ 

คุณคิดวาถาธนาคารกรุงเทพอัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ํา

กวาธนาคารอ่ืนๆ แลวคุณจะยังคงฝากตอไป 3.81 1.08 มาก 

ผลิตภัณฑของธนาคารกรุงเทพ มีราคาสูงเกินไป  3.79 0.83 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.87 มาก 

 

 ตารางท่ี 19 แสดงใหเห็นวา ระดับการยอมรับดานราคาของกลุมตวัอยางในภาพรวม อยู

ในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.80 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูวิจัยพบวา  ท้ังคุณคิดวาถาธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ํากวาธนาคารอ่ืน  ๆแลวคุณจะยังคงฝากตอไปและผลิตภัณฑของธนาคารกรุงเทพ 

มีราคาสูงเกินไป ไดรับประโยชนและสิทธิพิเศษเมื่อมาใชบริการที่ธนาคารกรุงเทพ และความ

ประทับใจตอการใชบริการของธนาคารกรุงเทพและแนะนําตอ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.81 และ 

3.79 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 20  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของดานทรัพยสินอ่ืนของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานแรงตานทานสินคา 

 

โอกาสในการขยายตราสินคา x  S.D. ระดับ 

การเลือกใชบริการหากธนาคารกรุงเทพออก

ผลิตภัณฑใหม   3.76 0.91 มาก 

การไดรับขอมูลขาวสารสินคาและบริการของธนาคาร

กรุงเทพจากการโฆษณา 3.70 0.90 มาก 

ธนาคารกรุงเทพมีทําเลท่ีตั้งและสาขาท่ี 

คลอบคลุมกวางขวาง สะดวกตอการเลือกใชบริการ 4.08 0.81 มาก 

ภาพรวม 3.85 0.73 มาก 
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 ตารางท่ี 20 แสดงใหเห็นวา โอกาสในการขยายตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.85 เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยธนาคารกรุงเทพ

มีทําเลท่ีตั้งและสาขาท่ีคลอบคลุมกวางขวาง สะดวกตอการเลือกใชบริการ การเลือกใชบริการหาก

ธนาคารกรุงเทพออกผลิตภัณฑใหม  และการไดรับขอมูลขาวสารสินคาและบริการของธนาคาร

กรุงเทพจากการโฆษณา มีคาเฉล่ีย 4.08 3.76 และ 3.70 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค 

 การวิเคราะหขอมูลคุณคาตราสินคาในมุมองผูบริโภคของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร  : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 โดยพิจารณาจากความเชื่อม่ัน และความพึงพอใจ

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 

21 – 23 

 

ตารางท่ี 21  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณคาตราสินคาตอผูบริโภคของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 

 

 คุณคาตราสินคาตอผูบริโภค  x  S.D. ระดับ 

ความเชื่อม่ัน 4.17 0.70 มาก 

ความพึงพอใจ 4.11 0.70 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.67 มาก 

 

ตารางท่ี 21 แสดงใหเห็นวา คุณคาตราสินคาตอผูบริโภคของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.13 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยพบวา ท้ังความเช่ือม่ัน และความ

พึงพอใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.17 และ 4.11 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 22 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณคาตราสินคาตอผูบริโภคของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานความเชื่อม่ัน 

 

 ความเชื่อม่ัน x  S.D. ระดับ 

เม่ือมาใชบริการธนาคารกรุงเทพ ทําใหเกิดความ

เช่ือม่ันไดวา มีผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ 4.17 0.70 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.70 มาก 

 

 ตารางท่ี 22 แสดงใหเห็นวา ความเช่ือม่ันของกลุมตัวอยางเม่ือมาใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

ทําใหเกิดความเช่ือม่ันไดวา มีผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ีย 4.17  

 

ตารางท่ี 23  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณคาตราสินคาตอผูบริโภคของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง 4 ดานแรงตานทานสินคา 

 

ความพึงพอใจ x  S.D. ระดับ 

สินคาและบริการของธนาคารกรุงเทพตรงกับความ

ตองการใชบริการ 

4.08 0.76 มาก 

ความพึงพอใจท่ีเลือกใชบริการธนาคารกรุงเทพ 4.15 0.72 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.70 มาก 

 

 ตารางท่ี 23 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ีย 4.11 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยความพึงพอใจท่ีเลือกใช

บริการธนาคารกรุงเทพ และสินคาและบริการของธนาคารกรุงเทพตรงกับความตองการใชบริการ มี

คาเฉล่ีย 4.15 และ 4.08 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบที่ใชในการวัดคาตราสินคากับคุณคา

ตราสินคาในมุมมองผูบริโภคผูบริโภค 

 ทดสอบสมมติฐาน 1 โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีใชในการวัดคา

ตราสินคา ในเรื่องการรับรูตราสินคา อันไดแก  ตราสินคาที่นึกถึงลําดับแรก และการรูจักชื่อ

   ส
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ตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค ดวยสถิติไคสแควร (Chi-square)  โดยกําหนด

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีรายละเอียดตามตารางท่ี 24 -25 และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 -3 

โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา ไดแก ตราความภักดีตอตราสินคา คุณภาพ

ท่ีรับรู ความเชื่อมโยงตราสินคา และทรัพยสินอ่ืนกับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค ดวยคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) มี

รายละเอียดตามตารางท่ีมีรายละเอียดตามตารางท่ี 26 

 

ตารางท่ี 24  ความสัมพันธระหวางตราสินคาท่ีนึกถึงลําดับแรกกับคุณคาตราสินคาในมุมมองของ

บริโภค  

 

ธนาคารพาณิชย 
คุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค   

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด X2   

ธนาคารกรุงเทพ - - 29 164 152  

      (8.41) (47.54) (44.06)  

ธนาคารกรุงไทย 1 2 8 6 5  

  (0.29) (0.58) (2.32) (1.74) (1.45)  

ธนาคารกสิกรไทย 1 3 2 5 3 
 

  (0.29) (0.87) (0.58) (1.45) (0.87) 

ธนาคารไทยพาณิชย - - 8 6 1 
149.84* 

      (2.32) (1.74) (0.29) 

ธนาคารออมสิน - - 1 - -  

      (0.29)      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - - 2 - -  

      (0.58)      

ธนาคารทหารไทย - - - 1 -  

        (0.29)     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวา ตราสินคาท่ีนึกถึงลําดับแรกมีความสัมพันธกับคุณคา

ตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคาไคสแควเทากับ 

149.84 

 

ตารางท่ี 25  ความสัมพันธระหวางการรูจักตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค  

 

การรูจักตราสินคา 
คุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค   

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด X2   

รูจัก 1 3 46 178 160 

46.53* 
  (0.29) (0.87) (13.33) (51.59) (46.38) 

ไมรูจัก 1.00 2.00 4.00 4.00 1.00 

  (0.29) (0.58) (1.16) (1.16) (0.29) 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ตารางท่ี 25 แสดงใหเห็นวา การรูจักตราสินคามีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาใน

มุมมองของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยมีคาไคสแควเทากับ 46.53 

 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับคุณคาตราสินคาใน

มุมมองผูบริโภค 

 

คุณคาตราสินคา คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค 

ความภักดีตอตราสินคา 0.74** 

คุณภาพท่ีรับรู 0.70** 

ตความเชือ่มโยงตราสินคา 0.74** 

ทรัพยสินอ่ืน  0.73** 

รวม 0.78** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 ตารางท่ี 26 แสดงใหเห็นวา ภาพรวมคุณคาตราสินคามีความสัมพันธทางบวกกับคุณคา

สินคาในมุมมองของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.78 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยพบวา  

 ความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธทางบวกกับคุณคาสินคาในมุมมองของผูบริโภค

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.74   

 คุณภาพท่ีรับรูมีความสัมพันธทางบวกกับคุณคาสินคาในมุมมองของผูบริโภคอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.70   

 ความเชื่อมโยงตราสินคามีความสัมพันธทางบวกกับคุณคาสินคาในมุมมองของผูบริโภค

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.74  

 ทรัพยสินอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณคาสินคาในมุมมองของผูบริโภคอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.73 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง  “การวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง  4”  มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดคาตราสินคาธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในมุมมองของผูใชบริการ และศึกษาระดับคุณคาตราสินคา ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีตอผูบริโภค กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูมีบัญชีของ

ผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ภาคนครหลวง 4  จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน

การเก็บขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage)   หาคาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา

ในเรื่องการรับรูตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค โดยใชคาไคสแควร (Chi-Square)  

กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และวเิคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีใชใน

การวัดคาตราสินคา 4 องคประกอบ คือ ความภักดีตอตราสินคา คุณภาพท่ีรับรู การเช่ือมโยงตรา

สินคา และทรัพยสินอ่ืน กับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 และ 0.01 

  

1. สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

 1.1 เม่ือกลาวถึงธนาคารพาณิชยกลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึงธนาคารกรุงเทพเปนอันดับแรก 

คิด เปนรอยละ  73 .50  สวนธนาคารที่ก ลุมตัวอยางนึกถึง เปนอันดับที่ 2  มากที่สุด  คือ 

ธนาคารกรุงไทย คิดเปนรอยละ 30.00 และธนาคารท่ีกลุมตัวอยางนึกถึงเปนอันดับท่ี 3 มากท่ีสุด 

ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย คิดเปนรอยละ 38.50  ท้ังนี้ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญใช

บริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 86.25 รองลงมา ไดแก ธนาคารกรุงไทย   

คิดเปนรอยละ 5.50 และสวนใหญรูจักสัญลักษณตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

คิดเปนรอยละ 97  

   ส
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  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา

ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 โดยอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก 

คุณภาพที่รับรู มีคาเฉล่ีย 4.04 รองลงมา ไดแก ความภักดีตอตราสินคา ความเช่ือมโยงตราสินคา 

และทรัพยสินอ่ืน มีคาเฉล่ีย 3.95 3.91 และ 3.83 ตามลําดับ 

 1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานความภักดีตอตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.95 เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ท้ังโอกาสที่จะเลือกใชตราสินคา และแรงตานทานตราสินคา อยูใน

ระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.00 และ 3.85 ตามลําดับ 

 1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานคุณภาพท่ีรับรูของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.04 เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ท้ังเหตุผลในการซ้ือ และคุณภาพโดยรวม อยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.05 และ 4.03 

ตามลําดับ 

 1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานความเช่ือมโยงตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.91 เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ท้ังระดบัคุณภาพของสินคาและคุณคาท่ีตราสินคามอบให อยูในระดับมาก  

มีคาเฉล่ีย 3.97 และ 3.79 ตามลําดับ 

 1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานทรัพยสินอ่ืนของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.91 เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ท้ังโอกาสในการขยายตราสินคา และระดับการยอมรับดานราคา อยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย 3.85 และ 3.80 ตามลําดับ 

 1.6 ผลการวิเคราะหคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคของกลุมตัวอยางในภาพรวม

อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.13 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ท้ังความเช่ือม่ัน และความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.17 และ 4.11 ตามลําดับ 

 1.7 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตราสินคา

กับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภคพบวา ตราสินคาท่ีนึกถึงลําดับแรก และการรูจักช่ือตราสินคา

มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 1.8 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคิดเห็น

เกี่ยวกับองคประกอบที่ใชในการวัดคาตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค พบวา  

คุณคาตราสินคาในภาพรวม และดานความภักดีตอตราสินคา ดานคุณภาพท่ีรับรู ดานความเช่ือมโยง
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ตราสินคา และดานทรัพยสินอ่ืนมีความสัมพันธทางบวกกับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

2. การอภิปรายผล 

 2.1 ผลการศึกษาการรับรูตราสินคาของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพบวา เม่ือกลาวถึงธนาคาร

พาณิชยกลุมตัวอยางสวนใหญนึกถึงธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนอันดับแรก และใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยรูจักสัญลักษณตราสินคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จากผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสามารถจดจํา หรือมีการรับรูตราสินคาของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการรับรูตราสินคากับคุณคาตรา

สินคาในมุมมองผูบริโภคพบวา ตราสินคาท่ีนึกถึงลําดับแรก และการรูจักชื่อตราสินคามี

ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของกัญวรา โภชนอุดม (2553) ท่ีพบวา การตระหนักรูในตราสินคา มีความสัมพันธใน

ทางบวกกับคุณคาตราสินคา สอดคลองกับ Keller  (อางถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548) ท่ีกลาววา ตราสินคา

ชวยเพ่ิมการรับรูคุณคาตราสินคา ท้ังนี้ สมาคมการตลาดแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (American 

Marketing Association)  ไดใหคํานิยามของตราสินคา (Brand)  ไววา  ตราสินคา  คือ  ช่ือ (Name)  

ถอยคํา (Term)  เครื่องหมาย (Sign)  สัญลักษณ (Symbol)  หรือการออกแบบ (Design)  หรือการ

รวมกันท้ังหมดของส่ิงเหลานี้  โดยเจตนาใช เพ่ือแสดงถึงสินคา (Product) หรือการบริการ (Service)  

ของผูขายหรือกลุมผูขาย  เพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขง (Kotler  2543, อางถึงใน ธิติ บุตรรัตน 

2541) โดยผูบริโภคใชตราสินคาเพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา (Schultz and Bames 2536, 

อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) เนื่องจากตราสินคาท่ีดีนั้นสามารถใชเปนเคร่ืองรับประกัน

คุณภาพของสินคา (Kotler  2541, อางถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548) ซ่ึงชวยลดการรับรูถึงความเส่ียง 

(Perceived Risk)  ของผูบริโภค (Keller 2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) ยิ่งไปกวานั้น

ตราสินคายังสามารถทําหนาท่ีคลายกับบทสรุป (Summary) ของขอมูลท้ังหมดท่ีผูบริโภคมีเกี่ยวกับ

ตราสินคา (Randall  2541, อางถึงใน ชุลีรัตน บรรณเกียรติกุล 2544) โดย Aaker (Aaker 1991, 

อางถึงใน ธิติ  บุตรรัตน 2541) ไดนําตัวแปรทางดานการรับรูตราสินคา (Brand Awareness)  มาเปน

ปจจัยหนึ่งในการศึกษาเพ่ือวัดคาตราสินคา  

 2.2 ผลการวิเคราะหคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคของกลุมตัวอยางในภาพรวม

อยูในระดับมาก ท้ังนี้ คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค คือ การสะทอนใหเห็นถึงการ

เพ่ิมขึ้นของความแข็งแกรงของทัศนคติ (Attitude Strength)  ท่ีมีตอตราสินคา คุณคาตราสินคาจึง

เปนคุณคาเกี่ยวกับตราสินคาที่อยูในใจของผูบริโภคนั่นเอง (Farquhar 2531, อางถึงใน ชุลีรัตน 
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บรรณเกียรติกุล 2544) โดยท่ัวไปแลว  คุณคาตราสินคามักจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภค  ผูบริโภคจะใชคุณคาตราสินคาชวยในการตีความ (Interpret)  การจัดระเบียบ 

(Process)  และการจดจํา (Store)  ขอมูลท่ีมีอยูอยางมหาศาลเกี่ยวกับตราสินคา ชวยใหผูบริโภคเกิด

ความม่ันใจและความพึงพอใจตอการตัดสินใจซ้ือนั้น (Aaker  1996, อางถึงใน ธิติ  บุตรรัตน 2541) 

 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานความภักดีตอตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก แตกตางจากผลการศึกษา

ของ สุลธา ทองจันทร (2548) ท่ีพบวา การยอมรับคุณคาตราสินคา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ดานความภักดีตอตราสินคาอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางความภักดีตอ

ตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค พบวา มีความสัมพันธในทางบวก  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ความภักดีตอตราสินคาเปนองคประกอบหนึ่งท่ีทําใหคุณคาตรา

สินคาในมุมมองของผูบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลรัตน ตุลยศรีวรกุล (2547)  

Demetris and Ioanna (2007) เขมมิกา เชาวนเกษม (2550) และกัญวรา โภชนอุดม (2553) พบวา 

ความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในเชิงบวก ท้ังนี้ Aaker (1991, อางถึงใน

ธิติ บุตรรัตน) กลาววา ความภักดีตอตราสินคาเปนส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดม่ันท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคา 

สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคจะเปล่ียนไปใชสินคาอ่ืนหรือไม และผูบริโภคเกิดการซ้ือซํ้าหรือไม โดย 

Demetris and Ioanna (2007) กลาววา หาผูประกอบการสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอ

ตราสินคาไดแลว จะทําใหการรับรูในมูลคาตราสินคารวมมากขึ้น และสงผลใหการรับรูดานอ่ืนๆ 

เพ่ิมมากขึ้นดวย เชน การรับรูในดานคุณภาพสินคา  

 2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานคุณภาพที่รับรูของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ

จํานงค จันทรทา (2551) ซ่ึงพบวา คุณคาตราสินคาเอไอเอส ตามการรับรูของผูบริโภคในจังหวัด

ปทุมธานี ดานการรับรูคุณภาพอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณภาพท่ีรับรูกับ

คุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค พบวา มีความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

หมายความวา คุณภาพท่ีรับรูเปนองคประกอบหนึ่งท่ีทําใหคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค

เพ่ิมสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลรัตน ตุลยศรีวรกุล (2547) และเขมมิกา เชาวนเกษม (2550) 

ท่ีพบวา คุณภาพท่ีถูกรับรูมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท้ังนี้ Aaker (1991) กลาววา คุณภาพท่ีถูกรับรู จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาโดยการพิจารณาจาก

คุณภาพท่ีถูกรับรูไดโดยรวม หรือการท่ีมีคุณภาพเหนือกวาตราสินคาอ่ืน ทําใหผูบริโภคคํานึงถึง

ความแตกตางท่ีเกิดขึ้น และยังเปนองคประกอบท่ีสามารถสรางตราสินคาในใจผูบริโภคไดอีกดวย 
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โดย Demetris and Ioanna (2007) กลาววา หากสามารถสรางความแตกตางของตราสินคาได จะทํา

ใหคุณภาพท่ีถูกรับรูจากผูบริโภคเพ่ิมสูงมากขึ้น สงผลใหมูลคาตราสินคารวมเพิ่มสูงขึ้น  

 2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคา 

ดานความเชื่อมโยงตราสินคาของกลุมตัวอยางในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับผล

การศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุลธา ทองจันทร (2548) ท่ีพบวา การเชื่อมโยงกับ

ตราสินคา (Brand Association) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย

มาก เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางความเช่ือมโยงตราสินคากับคุณคาตราสินคาในมุมมอง

ผูบริโภค พบวา มีความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ความเช่ือมโยง

ตราสินคาเปนองคประกอบหนึ่งท่ีทําใหคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้น 

สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลรัตน ตุลยศร ี วรกุล (2547) และเขมมิกา เชาวนเกษม (2550) ท่ีพบวา 

ความเช่ือมโยงตราสินคามีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในเชิงบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท้ังนี้ Asker (1991 ) กลาววา การท่ีผูบริโภคมีความเช่ือมโยงกับตราสินคานั้น จะชวยสรางมูลคา

ใหกับตราสินคาได โดยการท่ีจะชวยใหผูบริโภคสามารถดึงความทรงจําท่ีมีเกี่ยวกับตราสินคา และ

สรางความแตกตางใหกับตราสินคาท่ีอยูในใจกับตราสินคาอ่ืนๆ ได โดย Demitris and Ioanna (2007) 

กลาววา การสรางตราสินคาท่ีโดดเดนมีภาพลักษณชัดเจน สามารถทําใหความเช่ือมโยงของตราสินคา

กับตัวสินคามีความเขมแข็งมากขึ้น และทําใหการรับรูมูลคาตราสินคาสูงขึ้นดวย  

 

3.  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ผลการวิจัยแสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชในการวัดคาตราสินคาใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับมากทุกดาน ท้ังดานคุณภาพท่ีรับรู ดานความภักดีตอ

ตราสินคา ดานความเช่ือมโยงตราสินคา และดานทรัพยสินอ่ืน โดยองคประกอบท่ีใชในการวัดคา

ตราสินคาในทุกๆ ดานมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณคาตราสินคาในมุมมองผูบริโภค ผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะดังนี ้

 3.1 ธนาคารจะตองมุงเนนการทํากิจกรรมทางการตลาดท่ีจะทําใหผูใชบริการเกิดการรับรู

ในตราสินคา เชน การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะทําใหผูใชบริการพบเห็นตราสินคาอยางสมํ่าเสมอ  

 3.2 ธนาคารจะตองมีการติดตอส่ือสารโดยใชกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ

ในดานคุณภาพท่ีดีของตราสินคา และใหผูบริโภคเห็นคุณภาพของตราสินคา 

 3.3 ธนาคารจะตองใชกลยุทธในการรักษาและเพ่ิมความสามารถในการเชื่อมโยงตราสินคา

ใหแกลูกคาอยางตอเนื่องโดยการนําเสนอตราสินคาใหมีความใกลชิดกับลูกคามากยิ่งขึ้น 
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 3.4 ธนาคารจะตองจะตองมีการติดตอส่ือสารโดยใชกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเพ่ิม

ความรูเกี่ยวกับปจจัยดานสินทรัพยอ่ืนๆ ใหลูกคาไดรับรูเพ่ิมมากขึ้น 

 

4. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 4.1 ผูวิจัยควรมีการวัดคุณคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการ

ในเขตอ่ืนๆ  

 4.2 ผูวิจัยควรมีการศึกษาคุณคาตราสินคาธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ และนํามาเปรียบเทียบ

กับตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

 4.3 ผูวิจัยควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การ

สนทนากลุม หรือการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีชัดเจนขึ้น    
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เลขท่ี…… 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ภาคนครหลวง4 
  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวัดคาตราสินคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในมุมมองของผูใชบริการ 

2. ศ ึกษาระดับคุณคาตราสินคา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีตอผูบริโภค 
 
คําชี้แจง 

   1.  แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 5 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการรับรูตราสินคา 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพท่ีรับรู 

ตอนท่ี 4 ขอมูลเกีย่วกับปจจัยดานความเช่ือมโยงตราสินคา 

ตอนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานทรัพยสินอ่ืน 

 ตอนท่ี 6 ขอมูลดานคุณคาตราสินคาตอผูบริโภค 

   ตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะ 

 2. โปรดทําเครื่องหมาย (a) ลงในชองตามระดับท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

เพียงคําตอบเดียว   

 3. ขอมูลท่ีไดรับจากการสอบถามในคร้ังนี้จะเก็บเปนความลับเพ่ือใชในการศึกษาเทานั้น 
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1.  เม่ือพูดถึงธนาคารพาณิชย คุณนึกถึงธนาคารใดบาง 

 1) ………………….. 2) ………………...     3)  ………………….   

2.  คุณกําลังใชบริการของธนาคารพาณิชยใดบาง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.  คุณรูจักธนาคารพาณิชยท่ีมีสัญลักษณตราสินคา (Logo)  นี้หรือไม 

 

 

 

 

 

 

(    )  รูจัก  คือ  ………………………………… 

(    )  ไมรูจัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลปจจัยดานการรับรูตราสินคา 
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คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย (a) ลงในชองตามระดับท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

เพียงคําตอบเดียว   

 มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

โอกาสที่จะเลือกใชตราสินคา       

4. คุณใชบริการธนาคารกรุงเทพ

เปนประจํา 

      

5. คุณเปนผูหนึ่ง ท่ีภักดีกับตรา

สินคา ของธนาคารกรุงเทพ 

      

6. คุณยอมจายเงินเพ่ือใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพดวยความเต็มใจ 

      

7. หากคุณจะใชบริการธนาคารใน

ครั้ ง ต อ ไป   คุณ มี โอก าส ท่ี จ ะ

เลือกใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

มากนอยเพียงใด 

      

แรงตานทานตราสินคา       

8. คุณมีความพึงพอใจบริการของ

ธนาคารกรุงเทพมากกวาคูแขง 

      

9. คุณมีการบอกตอหรือแนะนําให

คน อ่ืนใชบริการตราสินค าของ

ธนาคารกรุงเทพ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา 
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 มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

คุณภาพโดยรวม       

10. ธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการ

ท่ีดี 
      

11. ธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการ

ท่ีรวดเร็วทันใจ 
      

12. ธนาคารกรุงเทพมีการใหบริการ

ท่ีถูกตองสรางความม่ันใจใหกับ

ลูกคา 

      

13. ธนาคารกรุงเทพใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยในการใหบริการ 

      

14. ธนาคารกรุงเทพมอบความ

สะดวกในการใชบริการ 

      

เหตุผลในการซ้ือ       

15. คุณมีความไววางใจและเชื่อม่ัน

ตอธนาคารกรุงเทพ 

      

16. ธนาคารกรุงเทพ มีภาพลักษณ
ทันสมัย 

      

17. ธนาคารกรุงเทพ มีภาพลักษณ
ท่ีดีตอสังคม 

      

18. ธนาคารกรุงเทพ ตอบสนองได

ตรงความตองการกับการดําเนิน

ชีวิต (Lifestyle) ในปจจุบัน 

      

 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพท่ีรับรู 
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 มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ระดับคุณภาพตราสินคา       

19. คุณเห็นวาธนาคารกรุงเทพมี

ระดับความน า เ ช่ือถือมากนอย

เพียงใด 

      

20. คุณมีความประทับใจตอการใช

บริการของธนาคารกรุงเทพและ

แนะนําตอ 

      

21. คุณเห็นวาธนาคารกรุงเทพมี

สวนรวมในการชวยเหลือสังคม 

      

22. คุณไดรับประโยชนและสิทธิ

พิเศษเม่ือมาใชบริการท่ีธนาคาร

กรุงเทพ 

      

คุณคาที่ตราสินคามอบให       

23. หากธนาคารรายอ่ืนมีสินคาและ
บริการท่ีเหมือนกันคุณก็ยังเลือกใช

ธนาคารกรุงเทพ 

      

24. คุณเจาะจงท่ีจะเลือกใชบริการ
ธนาคารกรุงเทพเทานั้นแมจะตอง

เสียเวลานาน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความเช่ือมโยงตราสินคา 
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 มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ระดับการยอมรับดานราคา       

25. คุณคิดวาธนาคารกรุงเทพให

อัต ร าดอก เ บ้ี ย เ งิ นฝ ากต่ํ า ก ว า

ธนาคารอ่ืนๆ แลวคุณจะยังคงฝาก

ตอไป 

      

26. บริการของธนาคารกรุงเทพ มี
ราคาเหมาะสม 

      

โอกาสในการขยายตราสินคา       

27. คุณคิดวาถาธนาคารกรุงเทพ

ออกบริการใหม  แลวคุณจะเลือกใช

บริการ 

      

28. คุณไดรับขอมูลขาวสารสินคา

และบริการของธนาคารกรุงเทพจาก

การโฆษณา 

      

29. ธนาคารกรุงเทพมีทําเลท่ีตั้ง
และสาขาท่ีครอบคลุมกวางขวาง 

สะดวกตอการเลือกใชบริการ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 5  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานทรัพยสินอื่น 

   ส
ำนกัหอ
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 มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ความเช่ือม่ัน       

30. เ ม่ือมาใชบริการธนาคาร

กรุงเทพ ทําใหเกิดความเช่ือม่ันได

ว า  มีผ ลิตภัณฑและบริ ก าร ท่ี มี

คุณภาพ 

      

 
 

 มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ความพึงพอใจ       

31. สินคาและบริการของธนาคาร

กรุงเทพตรงกับความตองการใช

บริการของคุณ 

      

32. ทานมีความพึงพอใจท่ีเลือกใช

บริการธนาคารกรุงเทพ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 6  ขอมูลดานคุณคาตราสินคาตอผูบริโภค 
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คําชี้แจง กรุณาเติมคําในชองวางเพ่ือเสนอแนะ  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทานท่ีใหขอมูลในคร้ังนี ้

 

 
 

ตอนที่ 7  ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 

คาความเชื่อม่ัน  Reliability 
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คาความเชื่อม่ัน 

 

Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance       Item-        Alpha 

               if Item         if Item        Total          if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation  Deleted 

 

X4             17.9333         13.3057       .7769       .8980 

X5             17.9667         12.7230       .7591          .8973 

X6             18.2667         11.0299       .8165          .8905 

X7             18.1000         13.2655       .6573         .9104 

X8             18.2333         12.1161       .7766          .8944 

X9             18.1667         11.7989       .7959           .8916 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 

 

Alpha =    .9130 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance      Item-          Alpha 

               if Item         if Item      Total          if Item 

               Deleted         Deleted   Correlation  Deleted 

 

X10            29.9667      13.2747       .3631            .7568 

X11            29.8000      11.0621       .6898            .7063 

X12            29.6333      11.2747       .6440            .7140 

X13            29.7333       11.7195       .5052            .7353 

X14            29.7667       11.4954       .6566            .7149 

X15            29.5333       11.2230       .6593            .7117 

X16            29.4667       10.8782       .6266            .7134 

X17            29.9667       12.8609       .1528            .8057 

X18            29.6000       15.0759      -.1200            .8100 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  9 

 

Alpha =    .7664 
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ำนกัหอ
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance     Item-           Alpha 

               if Item         if Item     Total          if Item 

               Deleted         Deleted  Correlation  Deleted 

 

X19            18.2667          9.0299         .6200         .8423 

X20            18.1667          8.4885         .8131         .8057 

X21            18.0333          9.2747         .5887         .8477 

X22            18.0667          9.7885         .5040         .8616 

X23            18.0000          8.7586         .7274         .8219 

X24            18.1333          9.2920        .6656          .8341 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 

 

Alpha =    .8598 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance      Item-          Alpha 

               if Item         if Item     Total         if Item 

               Deleted         Deleted   Correlation  Deleted 

 

X25            14.7000          5.8034       .7881         .7959 

X26            14.5667          6.2540       .6242         .8396 

X27            14.6000          6.6621       .5417         .8590 

X28            14.6000          5.8345       .7440         .8075 

X29            14.7333          6.3402       .6685         .8281 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    .8568 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

                Scale        Scale       Corrected 

                Mean        Variance     Item-          Alpha 

               if Item      if Item      Total        if Item 

               Deleted      Deleted   Correlation   Deleted 

 

X30             7.2333      2.8057      .6941        .8488 

X31             7.2667      2.4092      .7426         .7901 

X32             7.5667       1.6333      .8316         .7262 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 

 

Alpha =    .8563 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 29 

 

Alpha =    .9482 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ตารางท่ี   27 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม   

 

แบบสอบถามขอที ่
ผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิคนที ่

รวม IOC 
1 2 3 

1.  1 1 1 3 1.00 

2.  1 1 1 3 1.00 

3.  1 1 1 3 1.00 

4.  1 1 1 3 1.00 

5.  1 1 1 3 1.00 

6.  1 1 1 3 1.00 

7.  1 1 1 3 1.00 

8.  1 1 1 3 1.00 

9.  1 1 1 3 1.00 

10.  1 1 1 3 1.00 

11.  1 1 1 3 1.00 

12.  1 1 1 3 1.00 

13.  1 1 1 3 1.00 

14.  1 1 1 3 1.00 

15.  1 1 1 3 1.00 

16.  1 1 1 3 1.00 

17.  1 1 1 3 1.00 

18.  1 1 1 3 1.00 

19.  1 1 1 3 1.00 

20.  1 1 1 3 1.00 

21.  1 1 1 3 1.00 

22.  1 1 1 3 1.00 
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ตารางท่ี  27 (ตอ)   

 

แบบสอบถามขอที ่
ผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิคนที ่

รวม IOC 
1 2 3 

23.  1 1 1 3 1.00 

24.  1 1 1 3 1.00 

25.  1 1 1 3 1.00 

26.  1 1 1 3 1.00 

27.  1 1 1 3 1.00 

28.  1 1 1 3 1.00 

29.  1 1 1 3 1.00 

30.  1 1 1 3 1.00 

31.  1 1 1 3 1.00 

32.  1 1 1 3 1.00 

33.  1 1 1 3 1.00 

34.  1 1 1 3 1.00 
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