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54602741 : สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั :  คุณค่าตราสินคา้/กระบวนการตดัสินใจซือ/ทีนอน 
 วิศนี   เ รืองคณะ  : การให้คุณค่าตราสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซือทีนอน
สลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขต
กรุงเทพมหานคร.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์   หนา้. 
 
 การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา (1) การให้คุณค่าตราสินคา้
สลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์จากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด
ในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) กระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอน
จากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริโภควยัทาํงาน อายุ -  ปี ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์จาก
หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร เพือใชเ้องหรือซือใหผู้อื้น 
 ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้คุณค่าตราสินคา้ตามแนวคิดสินทรัพย ์  ประการ 
ดงันี (1) ดา้นความภกัดีต่อตราอยูใ่นระดบัทีพอใจต่อตราสินคา้ สามารถเปลียนตราไดห้ากมีเหตุผล
ทีเพียงพอหรือการเปลียนแปลงดา้นราคา (2) ดา้นการรู้จกัตรา อยูใ่นระดบัรู้จกัตราสินคา้และจดจาํ
ตราสินคา้ได ้(3) ดา้นคุณภาพทีรับรู้ อยูใ่นระดบัดีปานกลางถึงดีมาก ( ) ความเชือมโยงกบัตราสินคา้
ดา้นชือเสียงและภาพลกัษณ์ดี รูปลกัษณ์พอใชถึ้งดี การรับรู้ชือเสียงระดบัโลกและรางวลัต่างๆอยูใ่น
ระดบัตาํ (5) สินทรัพยอื์นๆ ทีบริษทัเป็นเจา้ของ อยูใ่นระดบัดีทงัตราสินคา้ สิทธิบตัร และช่องทาง
การจดัจาํหน่าย   
 กระบวนการตดัสินใจเลือกซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์นันสอดคล้องกบักระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทงั  ขนัตอน ตามแนวคิดของ  Kotler and Armstrong  ดงันี ( ) การรับรู้ถึง
ความตอ้งการ ( ) การคน้หาขอ้มูล ( ) การประเมินผลทางเลือก ( ) การตดัสินใจซือ ( ) พฤติกรรม
ภายหลงัการซือ  
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 WISANEE RUANGKHANA: BRAND EQUITY AND PROCESS OF DECISION-
MAKING TO PURCHASE THE SLUMBERLAND MATTRESS ASKED FROM THE 
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 The objectives of the study were to: 1) Brand equity of the product brand from the 
consumers buying the Slumberland mattress from the department stores or the modern trade 
centers in Bangkok; 2)examine the process of decision-making to purchase Slumberland 
mattress from the consumers buying the Slumberland mattress from the department stores or 
the modern trade centers in Bangkok. This study is a qualitative research carried out by focus 
group discussions. The key informants were in working age of 30 – 50 years who bought the 
mattress for themselves or for the others from the department stores or the modern trade 
centers in Bangkok.  
 The results of the study found  the relation of brand equity related to 5 aspects of 
brand asset as the follow. One, brand royalty was not great. The key informants were rather 
switcher and sensitive to price differences. Two, the key informants could recall the brand of 
Slumberland and the brand logo in the early priority well. Three, their perception of product 
quality was at average to high. Four, the relation of brand equity and the reputation and 
product look were at average. And five, other brand assets of the company were great 
including trademark, patent and channel of distribution.  
 In addition, the focus groups informants were asked to discuss about their buying 
behavior related to Kotler and Armstrong’s model of buying process. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยที์ปรึกษา ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์  รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ และอาจารย์ ดร.สุวิชา       
วรวเิชียรวงษ ์ทีกรุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํและใหข้อ้คิดเห็นถึงประเด็นในการศึกษา รวมถึงทีท่าน
ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่อง กรุณาให้คาํแนะนาํและแนวทางแก้ไขแก่ผูว้ิจยั      
ทาํใหผ้ลงานวจิยัครังนีเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาท
วชิาความรู้แก่ผูว้จิยั เพือเป็นพืนฐานในการวจิยัครังนี  
 ขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัอนัทรงเกียรติ แหล่งประสิทธิประสาท
วิชาความรู้ทียิงใหญ่ทีมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผูว้ิจยัทังในระดับปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาโท มหาวทิยาลยัทีผูว้จิยัรู้สึกเป็นเกียรติภาคภูมิใจและอุ่นใจทุกครังทีไดม้าเยอืน  
 ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าทีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ที MBA ทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูล
ทุกท่านและท่านทีมิอาจกล่าวนามไดท้งัหมด ณ ทีนี ขอบคุณเพือนๆทุกคนตงัแต่ชนัมธัยม เพือน
มหาวทิยาลยั รวมถึงเพือนร่วมงานทีคอยช่วยเหลือ ผลกัดนัและให้กาํลงัใจอยา่งสมาํเสมอ ขอบคุณ
คุณเมธิยา กอสนาน เพือนรุ่นนอ้งทีเป็นกาํลงัใจ ร่วมแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือ
เกือกลูกนัและกนัตลอดระยะเวลาทีเรียน   
 ขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากครอบครัวทังจากคุณแม่นิจรินทร์ เรืองคณะ คุณป้า
ระพินท ์ปองเสงียม รวมถึงแรงสนบัสนุนอนัแสนยงิใหญ่ กาํลงัใจ และความเขา้ใจจากคุณทนงศกัดิ 
และเด็กหญิงอนามฤณ เติมฤทธิกุล สามีและลูก ผูผ้ลกัดนัอยู่เบืองหลงัให้ควา้โอกาสทางการศึกษา 
คอยดูแลเคียงขา้งและใหก้าํลงัใจจนทาํใหง้านวจิยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ 
 หากงานวิจยัฉบบันีเกิดประโยชน์แก่ผูส้นใจในเรืองคุณค่าตราสินคา้เช่นเดียวกบัผูว้ิจยั 
จะเป็นความยินดีอย่างยิงสาํหรับผูว้ิจยัทีไดท้าํผลงานวิจยัฉบบันีขึน และขอยกคุณความดีทงัหมด
มอบแด่ผูม้ีพระคุณทุกท่านทีได้กล่าวนามมา หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด  ผูว้ิจยัขออภยัและ
ขอนอ้มรับไว ้ณ ทีนี 
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