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บทท ี1 

บทนํา 
 

. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ชือ คาํ สัญลกัษณ์ การออกแบบ หรือส่วนประสมของสิง
ดงักล่าว เพือระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายทีแตกต่างจากคู่แข่งขนั (Kotler and Armstrong, 

2004 : 285) ประกอบดว้ย รูปร่างหนา้ตาภายนอก คุณประโยชน์ทางกายภาพและทางอารมณ์ คุณค่า 
บุคลิกภาพ วฒันธรรม (Kotler, 2000) ตราสินคา้เป็นสิงสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ เนืองจากตรา
สินค้าสามารถสร้างความแตกต่างและแสดงประโยชน์ให้กับสินค้าและบริการได้ ปัจจุบัน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตพฒันาจนแต่ละธุรกิจสามารถผลิตสินคา้และบริการ ทีไม่แตกต่างกนั
ทังด้านคุณลักษณะ (Product  Attributes) และความสามารถทีจะตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ริโภค ตราสินคา้จึงไดรั้บการยอมรับวา่มีบทบาทสําคญัในการสร้างความแตกต่างและสร้าง
ความสําเร็จทางการตลาด ทุกธุรกิจควรพิจารณาถึงศกัยภาพของตราสินคา้ของตน เรียนรู้ทกัษะใน
การสร้าง รักษา ปกป้อง ตลอดจนการพฒันาตราสินคา้ (Kotler, 2000: 7) 
 ตราสินคา้มีคุณค่าต่อธุรกิจ ทงัดา้นจิตวิทยา ดา้นการเงิน และยงัเป็นสินทรัพยที์กาํหนด
มูลค่าราคาเพือซือ – ขาย ระหวา่งบริษทัได ้ตราสินคา้ทีประสบความสําเร็จจะสร้างมูลค่าให้กบั
ธุรกิจและทาํให้ธุรกิจสามารถดาํรงต่อไปไดอ้ย่างยงัยืน เมือตราสินคา้สะทอ้นสิงผูบ้ริโภคคิด รู้สึก 
และให้ความสําคญั จนเกิดเป็นคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) คุณค่าทีเพิมขึนในผลิตภณัฑ์และ
บริการ (Kotler and Keller, 2009: 783) การบริหารจดัการเพือให้คุณค่าของตราสินคา้เพิมขึนใน
มุมมองของผูบ้ริโภคจึงเป็นสิงสาํคญั คุณค่าตราสินคา้จะแสดงอาํนาจของตราทีอยู่ในจิตใจของ
ผูบ้ริโภคจากประสบการณ์ทงัทางตรงและทางออ้มทีผูบ้ริโภคไดเ้ห็นและรู้สึก (Kotler and Keller, 

2006: 258) 
 นอกเหนือจากคุณค่าตราสินคา้ทีมีต่อธุรกิจแลว้ ตราสินคา้ยงัสร้างความน่าเชือถือและ
ลดความเสียงในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ตราสินคา้ทีแข็งแกร่งนนัสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ 
กระตุ ้นให้เกิดยอดขาย  เพิมผลกาํไรให้กับธุรกิจ และความภักดีในตราสินค้าของผูบ้ริโภค  
(Rohlander, 1999 : 17)  ทุกธุรกิจต่างพยายามทีจะมอบคุณค่าทีเหนือกว่าให้กบัผูบ้ริโภคอย่าง
ต่อเนืองเพือหวงัให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและซือซาํ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคทาํให้ธุรกิจ
รู้จกักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายดียงิขึน ทงัลกัษณะ ความคิดเห็น พฤติกรรมการบริโภคและกระบวนการ
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ตดัสินใจเลือกซือ เพือธุรกิจจะสามารถทีจะเลือกเครืองมือการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ปณิศา ลญัชานนท,์ : 82) หากธุรกิจไม่เขา้ใจในพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวน
ตดัสินใจซืออยา่งแทจ้ริง โอกาสทีธุรกิจจะประสบความสาํเร็จเหนือคู่แข่งขนัก็ยอ่มลดลงไปดว้ย 

 การใหค้วามสาํคญัของคุณค่าตราสินคา้ การศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจ
ซือของผูบ้ริโภค เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอยา่งยงัยืนใน
ทุกธุรกิจ รวมถึงธุรกิจทีนอนทีมีมูลค่ารวมของตลาดสูงถึง ,  ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นตลาด
ระดบับนและระดบัล่างตามระดบัราคาทีนอน ตลาดทีนอนระดบับนราคาทีนอนตงัแต่ ,  บาท
ขึนไป มีส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ  มุ่งเนน้ทีนอนเพือสุขภาพเป็นหลกั โดยมีตราสินคา้หลกั
ทีแข่งขนัในตลาด ดงันี สลมัเบอร์แลนด์ ซีลี โอมาส โลตสั ดลัล็อปพิลโล่ เทมเปอร์ และซินดา้ แต่
ละตราต่างพยายามสร้างตราสินคา้และเพิมคุณค่าตราสินคา้ให้โดดเด่นกวา่คู่แข่งขนั ทงัการพฒันา
วตัถุดิบและนวตักรรมการผลิตอยา่งต่อเนือง เพือนาํเสนอผลิตภณัฑ์ทีสนองตอบความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคและมุ่งหวงัใหเ้กิดการตดัสินใจซืออยา่งต่อเนืองจากผูบ้ริโภค 

 ผูว้จิยัสนใจศึกษาการใหคุ้ณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซือทีนอน โดยผูว้ิจยั
เลือกศึกษาตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ เนืองจากเป็นตราสินคา้ประเภททีนอนทีไดรั้บรางวลัสุดยอด
ตราสินคา้ชนันาํในธุรกิจทีนอน (Superbrands) และไดรั้บการจดัอนัดบัใหมี้ความน่าเชือถือในระดบั
ทองคาํ (Gold) ให้เป็นตราสินคา้ประเภททีนอนอนัดบัหนึงทีครองใจผูบ้ริโภคในประเทศไทย  
(Thailand Trusted Brand) และผูว้ิจยัปฏิบติังานในฝ่ายการตลาดของธุรกิจทีนอน เห็นความสําคญั
ของตราสินคา้ พฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค สามารถนาํผลของการศึกษาที
ไดไ้ปศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบริหารตราสินคา้ใหค้งอยูต่ลอดไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพือศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนสลัม

เบอร์แลนด ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพือศึกษากระบวนการตดัสินใจซือทีนอนของผูบ้ริโภคสลมัเบอร์แลนด์ทีซือทีนอน

สลมัเบอร์แลนดจ์ากหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
3. ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขอบเขตการศึกษาไวด้งันี 
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 การวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขอบเขตการศึกษาไวด้งันี 

 3.1 ขอบเขตดา้นเนือหา 
3.1.1 ศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ ตามแนวคิดของ David A. 

Aaker (1991) 

3.1.2 ศึกษากระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ จาก
ห้างสรรพสินคา้ หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามแนวคิดกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  ขนัตอน ของ Kotler and Armstrong (2004) 
 .  ขอบเขตดา้นประชากร 

  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ กลุ่มผูบ้ริโภค วยัทาํงานอายุ  –  ปี ระดบัการศึกษาสูง
กว่าอนุปริญญา ระดับรายได้ , - ,  ต่อเดือน ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์จากร้านค้า
โมเดิร์นเทรดหรือหา้งสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือใชเ้องหรือซือใหผู้อื้น 

  ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มลูกคา้วยัทาํงาน กาํหนดระดบัการศึกษาและรายไดข้องผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัเนืองจากเป็นช่วงวยัทีมีวฒิุภาวะและศกัยภาพในการตดัสินใจ และมีอาํนาจซือสูงกวา่วยัอืน 
 .  ขอบเขตดา้นระยะเวลาและสถานที 

  . .  ศึกษาวจิยัตงัแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  

  . .  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2556 

  . .  นาํเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ภายในเดือนเมษายน  

 

4. ประโยชน์ทไีด้รับ 
4.1 ทาํใหท้ราบถึงคุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์ของลูกคา้วยัทาํงานทีซือทีนอนสลมั

เบอร์แลนดใ์นหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด เขตกรุงเทพมหานคร ทีแต่ละบุคคลต่างให้
คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ตามความคิดและประสบการณ์ของตนเอง เพือให้ธุรกิจหรือ
ผูส้นใจนาํผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพือเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าเพิมให้ตราสินคา้และ
เป็นแนวทางในการรักษาตราสินคา้เพือใหค้งอยูต่่อไป 

4.2 เพือทราบกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนของลูกคา้สลมัเบอร์แลนด์วยัทาํงาน เพือ
ประโยชน์ในการใชว้างแผนพฒันา ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดเพือให้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การวิจยัเรืองการให้คุณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์
ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รายงานการวจิยัทีเกียวขอ้งทีจะใชใ้นการศึกษาดงันี 

1. แนวคิดเรืองตราสินคา้  

2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซือ 

4. ภาพรวมของธุรกิจทีนอน 

5. ประวติัความเป็นมาบริษทัสลมัเบอร์แลนด์ 
6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

แนวคิดเรืองตราสินค้า 
 การแข่งขนัทางธุรกิจทีรวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบนันี ทุกธุรกิจต่างพยายามพฒันา
ผลิตภณัฑ์ทีหลากหลาย พยายามลดตน้ทุนการผลิตสินคา้เพือให้สินคา้ราคาถูกลง พฒันารายการ
ส่งเสริมการขายโดยต่างพยายามคิดและเลือกสรรกลยทุธ์ทางการตลาดเพือหวงัครอบครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและเพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย สิงเหล่านีสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจได้
ไม่มากนกัในปัจจุบนัทีเทคโนโลยีการผลิตกา้วหนา้จนทุกธุรกิจสามารถใช้เวลาไม่นานนกัในการ
ลอกเลียนแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ 

 สิงหนึงทีสามารถสร้างให้ผูบ้ริโภครับรู้ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์หรือบริการได้ใน
ธุรกิจคือ “ตราสินคา้”  ตราสินคา้เป็นมากกว่าแค่ชือ สัญลกัษณ์ เครืองหมายการคา้ โฆษณา หรือ
รูปแบบบรรจุภณัฑเ์ท่านนั แต่ตราสินคา้เป็นสิงทีสนองตอบความรู้สึกและความผกูพนัของผูบ้ริโภค
มีต่อตราสินคา้นนั ทงัเกิดขึนจากประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ การโฆษณา ภาพลกัษณ์
สินคา้ รวมถึงประสบการณ์อืนทีเกียวขอ้งดว้ย โดยมีผูใ้ห้ความหมายและนิยามของตราสินคา้ไว้
แตกต่างกนัตามทศันะ ดงันี 
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 . ความหมายของตราสินค้า 
     สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association : 

AMA) ได้ให้คาํนิยามของตราสินคา้ (Brand) ดงันี ตราสินคา้ คือ ชือ (Name) ถอ้ยคาํ (Term) 

เครืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) หรือการออกแบบ (Design) หรือการผสมผสานกนัทงัหมด
ของสิงเหล่านี โดยมีจุดมุ่งหมายเพือแสดงถึงสินคา้ (Product) หรือการบริการ (Service) ของผูข้าย
หรือกลุ่มผูข้ายวา่คืออะไรและใชเ้พือสร้างความแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งรายอืนอยา่งไร  

     ตราสินคา้ หมายถึง “ชือ (Name) คาํ (Term) เครืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) 

หรือการออกแบบ (Design) หรือส่วนผสมของสิงดงักล่าวรวมกนั ซึงถูกสร้างขึนเพือในการระบุถึง
สินคา้หรือบริการของผูข้ายรายใดรายหนึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง รวมทงัแสดงความแตกต่างของ
สินคา้หรือบริการทีมีต่างจากคู่แข่ง นอกจากนีตราสินคา้ยงัสามารถสือความหมายได ้  ระดบั คือ 
คุณลกัษณะ (Attribute) คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า (Value) วฒันธรรม (Culture) บุคลิกภาพ 
(Personality) และผูใ้ช ้(User)” (Tybout and Calkins, 2003)  

     คอตเลอร์(Kotler, 2003) ได้ให้ความหมายเกียวกบัตราสินคา้ว่า หมายถึง ชือ 
สัญลกัษณ์ โลโกข้องสิงใดสิงหนึงทีบอกว่า สินคา้ บริการสิงนนัเป็นของใคร  แตกต่างจากคู่แข่ง
อยา่งไร ต่อมา ไดข้ยายขอบเขตวา่ ตราสินคา้ตอ้งสามารถจาํแนกได ้4 อยา่ง คือ  ( ) รูปร่างหนา้ตา
ภายนอกทีจะทาํให้เกิดการจดจาํ (Attribute) ( ) บอกคุณประโยชน์ (Benefit)  ( ) ทาํให้รู้สึกวา่ใช้
แบรนดนี์แลว้ภาคภูมิใจ (Value) ( ) มีบุคลิกภาพ (Personality) 

     คอตเลอร์สรุปถึงการสร้างตราสินคา้ว่า สิงทีจะตอ้งทาํทงัหมดไดแ้ก่ การคน้หาการ
วางตาํแหน่งหลกั การวางตาํแหน่งคุณค่า และขอ้เสนอดา้นคุณค่าโดยรวม ทงันีเพือเปิดโอกาสให้
บริษทัหนึงไดแ้สดงให้เห็นว่าเหตุใดขอ้เสนอโดยรวมของตนจึงเหนือกว่าขอ้เสนอโดยรวมของ
คู่แข่ง และสิงทีตอ้งทาํต่อไป คือ ใช้ผลิตภณัฑ์ในการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ให้แข็งแกร่ง
ขึนมาเพือใหเ้ห็นภาพของคุณค่าทีลูกคา้เป้าหมายคาดหวงัจะไดรั้บ (Kotler, 2000) 

     Van Auken (2002) นิยามวา่ ตราสินคา้ คือการสร้างความเป็นตวัตนของสินคา้ บริการ 
หรือองค์กร ตราสินคา้ก็เหมือนคนทีตอ้งมีบุคลิก มีคุณลกัษณะ และมีชือเสียง ตราสินคา้เหมือน
คนตรงทีวา่ มีคนชืนชม มีคนรัก คนเราอาจจะคิดถึงตราสินคา้ เป็นเพือนสนิทหรือแค่คนรู้จกั เป็นที
พึงพาไดห้รือพึงพาไม่ได ้ มีหลกัการหรือเป็นนกัฉวยโอกาส ใส่ใจคนอืนหรือฉาบฉวย น่าอยูใ่กล้
หรือไม่น่าอยูใ่กล ้ ตราสินคา้ก็เหมือนคนทีอาจจะมีการเปลียนแปลงบา้งแต่ความเป็นแก่นแทต้อ้ง
ไม่เปลียน 
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     อาดมั มอร์แกน (Morgan, 1999)  ไดอ้ธิบายเพิมเติมเกียวกบั “ตราสินคา้” หรือยีห้อที
จะประสบความสําเร็จและกา้วหนา้นนั ลว้นแต่ตอ้งมีเอกลกัษณ์ทีเด่นชดัหรือมีความโดดเด่นในตวั
ของมนัเอง และความโดดเด่นนีจะเป็นสิงทีแสดงให้ผูบ้ริโภครับรู้วา่ตราสินคา้นีมีบุคลิกลกัษณะ
อย่างไร อยู่ตรงไหนในตลาดหรือกล่าวอีกนยัหนึงว่า ตราสินคา้ทีประสบความสําเร็จจะตอ้งมี
บุคลิกลกัษณะพิเศษทีแตกต่างจากตราสินคา้อืนๆ เป็นลกัษณะเฉพาะตวั ทีสามารถแข่งขนักบัตรา
สินคา้อืนๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ทีมีความโดดเด่น และเกิด
ความรู้สึกวา่เมือใชสิ้นคา้นนัแลว้จะทาํใหเ้ขาโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ตามสินคา้นนัไปดว้ย 

     ตราสินคา้คือ “องคร์วมของตวัแปรทุกอยา่งทีประกอบกนัเพือสร้างความหมายให้กบั
สินคา้หรือบริการ และเป็นความหมายทีอยู่ในใจความรู้สึกของผูบ้ริโภค” (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 

2547) 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตราสินค้า คือ เครืองหมาย ชือ สัญลักษณ์สิงใดสิงหนึงหรือ

ทงัหมดเพือสือความหมายของสินคา้หรือบริการของธุรกิจนนัๆ มีความสําคญัเป็นอยา่งยิงสําหรับ
การแข่งขนัทางธุรกิจ ทงัในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั การสร้างความผกูพนัและการสือสาร
ถึงผูบ้ริโภค ตราสินคา้ใดทีเป็นทีรู้จกัไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคในระดบัสูง ตราสินคา้นนัจะ
มีโอกาสประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่งขนัและเป็นส่วนหนึงทีจะช่วยให้ธุรกิจดาํรงต่อไปไดอ้ยา่ง
ยงัยนื 

          . ส่วนประกอบของตราสินค้า  
      สิงหนึงทีทาํให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของตราสินคา้นันเกิดความแตกต่างจากตรา

สินคา้อืน คือ ส่วนประกอบของตราสินคา้ (Brand elements) โดยมีส่วนประกอบ ดงันี 

2.1 ชือตราสินคา้ (Brand name) หมายถึง คาํ (Word) ตวัอกัษร (Letter) และ (หรือ) 
ตวัเลข (Number) ทีสามารถอ่านออกเสียงได ้(Etzel, Walker and Station, 2007: 667) การตงัชือตรา
นนัสามารถมาจากรูปแบบทีแตกต่างกนั  ตงัชือตราจากชือบุคคล เช่น ชือผูก่้อตงับริษทั ตงัชือตรา
จากสถานที  เช่น ถินกาํเนิดของตราสินคา้นนั  ชือตราทีมาจากสัตว ์เช่น จากวัร์ หรือชือตราทีมาจาก
สิงของ  หรืออืนๆ 

2.2 เครืองหมายตรา (Brand mark)  เป็นส่วนหนึงของตราทีปรากฏในรูปของ
สัญลกัษณ์ แบบ สี หรือตวัอกัษร  ทีสามารถรับรู้แต่ไม่สามารถออกเสียงได ้(Etzel, Walker and 

Stanton, 2007 : 667) เช่น รูปดอกบวัสัญลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ 
2.3 โลโก ้(Logo)  ส่วนหนึงของชือตราหรือเครืองหมายตรา  หรือทงัสองสิงร่วมกนั 

เพือใชใ้นการโฆษณา เช่น โลโกต้วัอกัษร Slumberland สีขาวรูปคลืนบนพืนสีแดง โลโกข้องทีนอน
สลมัเบอร์แลนด ์
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2.4 เครืองหมายการคา้ (Trademark)  ชือหรือเครืองหมายตราทีธุรกิจจดทะเบียน
การคา้และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

2.5 สโลแกน (Slogan) หมายถึง ขอ้ความทีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ เช่น สถานีโทรทศัน์ช่อง  ใชส้โลแกนวา่ “คุม้ค่าทุกนาทีดูทีวสีีช่องสาม” 

 . ลกัษณะของตราสินค้า 
     ตราสินคา้ (Brand)  ประกอบดว้ย ลกัษณะของผลิตภณัฑ์และลกัษณะอืนๆของตราที

ทาํให้ตราเกิดความแตกต่างจากตราอืน ความแตกต่างนีเป็นทงัเรืองของเหตุผลทีสามารถสัมผสัได้
เกียวขอ้งกบัการทาํงานของตราหรือการแสดงออกดา้นอารมณ์  หรือเป็นสิงทีไม่สามารถสัมผสัไดที้
เกียวขอ้งกบัตรานนั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา ( :12) ไดส้รุปลกัษณะของตราสินคา้
ทีแสดงว่าตราสินคา้เป็นยิงกวา่ผลิตภณัฑ์ (A Brand is more than a product) โดยปรับปรุงจาก
แนวคิดของ David A. Aaker (1996: 74) และ Kotler and Keller (2006:344) ดงัรายละเอียดในภาพที 
1  คือ ตราประกอบดว้ยคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละคุณลกัษณะอืนๆของตราสินคา้ ดงันี 

              . ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product characteristics) เป็นคุณลกัษณะต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑ ์คือ 

1.1 ประโยชน์หลกั (Core product)  ประโยชน์พืนฐานของผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ทีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซือสินคา้โดยตรง 

1.2 รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Tangible product)  ลกัษณะทางกายภาพทีผูบ้ริโภคสัมผสั
หรือรับรู้ได ้

1.3 ผลิตภณัฑที์คาดหวงั (Expected product)  คุณสมบติัและเงือนไขทีผูซื้อคาดหวงั
จะไดรั้บและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือสินคา้ 

1.4 ผลิตภณัฑค์วบ (Augmented product) ผลประโยชน์เพิมเติมทีจะไดรั้บจากการ
ซือสินคา้ 

1.5 ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential product) คุณสมบติัทีมีการเปลียนแปลงเพือ
สนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต 

           . ลกัษณะอืนๆ ของตรา (Brand’s other characteristics) ประกอบดว้ย 

2.1 ความเกียวขอ้งกบัองคก์าร (Organizational associations) ความเชือมโยงของ
ผูบ้ริโภคกบัตราขององคก์าร 

2.2 บุคลิกตรา  (Brand personality) เป็นลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ที
กาํหนดขึน  มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะนิสัยบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคทีส่งผลให้ผูผ้ลิตมีการพฒันา
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ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณลกัษณะตามนนั บุคลิกตรายงัสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคดว้ย  

2.3 สัญลกัษณ์ตรา (Symbols)  เครืองหมายทีแสดงลกัษณะของตราใดตราหนึง 
เช่น ตราสัญลกัษณ์รูปดาวของปัมนาํมนัคาลเทก็ซ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   ภาพแสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์และลักษณะอืนๆของตราทีแสดงว่าตราเป็นยงิกวา่
ผลิตภณัฑ์ (A Brand is more than a product) 

ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา, การบริหารตราเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าตรา    
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร จาํกดั, ) 

                
 

ตราสินคา้ (Brand) 

     .  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 
characteristics) 

1.1 ประโยชน์หลกั (Core benefit) 
1.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  (Tangible 

product) 
1.3 ผลิตภัณฑ์ทีคาดหวัง  (Expected 

product) 
1.4 ผลิตภณัฑค์วบ (Augmented product) 
1.5 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential 

. ลกัษณะอนืๆของตราสินค้า  (Brand’s other characteristics) 

2.1 ความเกียวขอ้งกบัองคก์ร  
(Organizational associations) 

2.2 บุคลิกตรา  
(Brand personality) 

.  สญัลกัษณ์ตรา  
(Symbols) 

2.4 ความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งตรากบัลูกคา้ 
(Brand customer  
relationships) 

2.5 ผลประโยชนด์า้นอารมณ์  
(Emotional benefits) 

.  ผลประโยชนด์า้นการ 
แสดงออกส่วนตวั  
(Self-expressive benefits) 

2.7 ภาพลกัษณ์ 
ของผูใ้ช ้

(User imagery) 

2.8 ประเทศทีเป็น
แหล่งผลิต  
(Country of origin) 
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2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตรากบัลูกคา้ (Brand-customer relationships) เป็นความ
เกียวขอ้งระหวา่งลูกคา้กบัตราในดา้นต่างๆ ทีลูกคา้พอใจ  

2.5 ผลประโยชน์ดา้นอารมณ์ (Emotional benefits)  เป็นความรู้สึกต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ความสุข ความโกรธ ความกลวั ความเสียใจ ความกล้าหาญ ความสงสารของผูบ้ริโภค ซึงเป็น
ช่องทางในการติดต่อระหวา่งผูบ้ริโภคกบัตรา  

2.6 ผลประโยชน์ด้านการแสดงออกส่วนตวั (Self-expressive benefits) ความ
ภูมิใจในการใชสิ้นคา้ทีชือตราเป็นทีนิยม เช่น ความภาคภูมิใจทีเป็นเจา้ของรถยนต ์ปอร์เช่ 

2.7 ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้(User imagery) เป็นการแสดงออกของตราทีมีผลต่อผูใ้ช ้
เช่น ผูถื้อกระเป๋าแอร์เมส เบอร์กิน จะเป็นผูดู้ดี มีรสนิยม  

2.8 ประเทศทีเป็นแหล่งผลิต (Country of origin)  ประเทศแหล่งผลิตทีแตกต่างจะ
บ่งบอกถึงการได้รับความนิยมทีแตกต่าง เช่น สินคา้เครืองหนังจากอิตาลีได้รับการยอมรับว่า
สวยงาม ทนทาน คุณภาพดี  

     นอกจากนี เสรี วงษม์ณฑา (  :98) ไดใ้ห้ทศันะเกียวกบัลกัษณะตราสินคา้ (Brand 

Character) ไวเ้พิมเติม ดงันี  
1. ตราสินคา้มีบุคลิกภาพทียงัยืน (Durable Personality) ประกอบด้วยการรวมกนั

ทางด้านคุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค่าด้านการใช้สอย (Functional Value) 

ตลอดจนคุณค่าดา้นจิตวทิยา (Psychological Value) 

2. ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือสินคา้เพราะมีความรู้ทีถูกตอ้งและความพึงพอใจเกียวกบัตรา
สินคา้ 

3. ผลิตภณัฑ์เป็นสิงทีสร้างในโรงงาน แต่คุณค่าตราสินคา้เกิดขึนเป็นภาพพจน์ใน
สมองของมนุษย ์(Perceptual Image) 

4. ผลิตภณัฑ์สามารถเลียนแบบกนัได ้แต่คุณค่าของตราสินคา้ในสมองของมนุษย์
ไม่อาจเลียนแบบกนัไดเ้พราะเป็นเอกลกัษณ์ทีอยูใ่นสมองของผูบ้ริโภคทียากจะเลียนแบบได ้

    . หน้าท ีบทบาท และความสําคัญของตรา 
    ตราสินคา้มีหน้าที บทบาท และความสําคญัทางการตลาดเป็นอย่างมาก นอกจาก

สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้นนัๆแลว้ ตราสินคา้ยงัสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัดว้ย 
ตราสินคา้ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อธุรกิจและองคก์รเท่านนั ตราสินคา้ยงัมีบทบาทและความสําคญัต่อ
ผูบ้ริโภคอีกดว้ย นกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของหนา้ทีบทบาทและความสําคญัของตรา
สินคา้ไวแ้ตกต่างกนั ดงันี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  คอตเลอร์ไดก้ล่าววา่ตราสินคา้วา่มีความสําคญัอยา่งยิง เพราะหากสินคา้หรือบริการ
ไม่มีตราสินคา้ปรากฏแล้วอาจถูกมองเป็นเพียงสินคา้ชินหนึงเท่านนั ราคาจะมีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจซืออย่างมากแต่แค่ตราสินคา้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ตราสินคา้ควรตอบคาํถามไดว้า่ 
ตราสินคา้นนัมีความสาํคญัอยา่งไร ตราสินคา้นนัก่อใหเ้กิดการเกียวพนัและความคาดหวงัอะไรบา้ง 
รวมถึงระดบัความพึงพอใจทีตราสินคา้สร้างขึนมีมากแค่ไหน (Kotler and Keller, 2009) 

     เสรี วงษ์มณฑา ( ) กล่าวว่า ตราสินคา้ทีเขม้แข็ง ทาํให้ร้านคา้ยินดีทีจะรับซือ
สินคา้ภายใตต้ราสินคา้นันเอาไวข้ายและให้พืนทีทีดีแก่สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวในร้านคา้ 
ตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความชืนชอบจะสามารถเพมิอาํนาจการต่อรองให้เจา้ของสินคา้ 
ในการเจรจาต่อรองกบัร้านคา้ปลีกได ้ทาํให้สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวกระจายไปยงัผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งทวัถึง สะดวกสาํหรับผูบ้ริโภคเพราะหาซือไดง่้าย ทาํให้สินคา้ภายใตต้ราสินคา้ดงักล่าวขาย
ไดม้ากขึน  

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา ( : 15 - 17) ไดก้ล่าวว่าหนา้ทีของตรา 
(Brand function)  คือ การนาํเสนอผลประโยชน์ดา้นหน้าทีของผลิตภณัฑ์ (Functional benefits) 

ใหก้บัผูบ้ริโภค การนาํเสนอผลประโยชน์จากตราตอ้งดีเท่ากบัคู่แข่งขนัและตอ้งดีกวา่มากกวา่ของคู่
แข่งขนั  ตราจะนาํเสนอผลประโยชน์ทงัในรูปของสิงทีจบัตอ้งได ้(Tangible) ในดา้นเหตุผล (Rational) 
และสิงทีจบัตอ้งไม่ได้ (Intangible) ในด้านอารมณ์ (Emotional) ผลประโยชน์ทังสองนีตอ้ง
สอดคลอ้งกนัเพือนาํเสนอบุคลิกตราทีมีลษัณะเป็นหน่วยเดียว (A unified brand character or 

personality) สิงสาํคญัทีสุดทีตราจะประสบความสําเร็จ คือ คุณค่าทีตรานาํเสนอตอ้งมากกวา่คุณค่าทีคู่
แข่งขนันาํเสนอ และตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  บทบาทและความสาํคญัของตราสินคา้ทงัต่อผูบ้ริโภคและธุรกิจ สรุปได ้ดงันี   
   .  บทบาทของตราทีสาํคญัต่อผูบ้ริโภค ดงันี 

1.1 แสดงถึงแหล่งทีมาของผลิตภณัฑ ์(Source of product)  
1.2 แสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ ์(Brand responsibility)   
1.3 เป็นผูรั้บประกนัผลิตภณัฑ์  (Endorser)   
1.4 ทาํใหล้ดตน้ทุน (Cost reduction)  

1.5 เป็นสัญลกัษณ์ดา้นความเชือถือ (Reliable symbol) แบ่งเป็น  ลกัษณะใหญ่ 
ดงันี 

1.5.1 ผลิตภณัฑที์สามารถตรวจสอบได ้ 
1.5.2 ผลิตภณัฑที์มีประสบการณ์  
1.5.3 ผลิตภณัฑที์มีความน่าเชือถือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.6 เป็นสิงเร้าใหลู้กคา้ซือ (Driver)   
1.7 เป็นสัญญาณแห่งคุณภาพ  (Signal of quality)  และเป็นการนาํเสนอสิงทีมี

คุณค่า (Silver bullets)  
1.8 แสดงประโยชน์ของตราใหแ้ก่ลูกคา้ (Brand benefits)   
1.9 ลดความเสียงของลูกคา้ (Risk reduction)  

      ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัความเสียงในการบริโภคมากมายในการเลือกบริโภคสินคา้
หรือบริการ ผูบ้ริโภคจึงมกัเลือกบริโภคตราทีเป็นทีรู้จกัโดยเฉพาะอย่างยิงตราทีผูบ้ริโภคมีความชอบ
มาจากประสบการณ์ในอดีต ตราสินคา้จึงเป็นเครืองมือสําคญัอยา่งหนึงในการหลีกเลียงความเสียง
สาํหรับผูบ้ริโภค 
                    .  ความสาํคญัของตราต่อธุรกิจ ดงันี 

2.1 ทาํใหง่้ายต่อการควบคุมหรือการติดตามผล (Simplify handling or tracking) 

2.2 เป็นสิงทีไดรั้บการปกป้องตามกฎหมาย  (Legally protection) 

2.3 เป็นสัญญาณของระดบัคุณภาพ (Signal of quality)  
2.4 แสดงความเป็นผลิตภณัฑที์มีเอกลกัษณ์ (Uniqued product associations)                    
2.5 สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  (Competitive advantage)  
2.6 สร้างผลตอบแทนทางการเงิน  (Financial returns)   

2.7 อธิบายถึงสิงทีนาํเสนอ (Describe offerings) 

2.8 นาํเสนอทีมีความชดัเจน (Clarify offerings 

2.9 เพิมโอกาสการขยายตราของบริษทั (Brand extensions)  

 . ลกัษณะของตราสินค้าทแีข็งแกร่ง (Strong brand)  
  ทุกธุรกิจพยายามสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นทีจดจาํในตลาด เพือหวงัเพิมอาํนาจให้กบัตรา
สินคา้ของตนเองจากการครอบครองใจผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดการซือซาํและเพิมส่วนแบ่งทางการตลาด
ทีมากขึน แต่การแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนัทุกธุรกิจต่างเร่งระดมผลกัดนักลยทุธ์ทางการตลาด 
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพือใหต้ราสินคา้ของตนเป็นทีจดจาํขณะทีตราสินคา้ทีแข่งขนัในตลาด
สินคา้และบริการในสินคา้แต่ละประเภทมีเพิมขึนมาก ตราสินคา้ทีแข็งแกร่งเท่านนัจึงจะเป็นตรา
สินคา้ทีประสบความสาํเร็จและมีชือเสียงทีดีเป็นทีจดจาํในตลาด ลกัษณะของตราสินคา้ทีแข็งแกร่ง
สรุปได ้ดงันี 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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               .  มีลกัษณะของชือตราทีดี (Good brand name) โดยมีรายละเอียด ดงันี  
5.1.1 แสดงลกัษณะบางอยา่งของผลิตภณัฑ์  เช่น คุณประโยชน์ การใช้งาน หรือ

การทาํงาน 

5.1.2 ง่ายต่อการออกเสียง สะกดคาํ และจดจาํ 
5.1.3 มีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง คือ ไม่ใกลเ้คียงกบัชือตราของคู่แข่งขนั 

5.1.4 สามารถปรับใชก้บัผลิตภณัฑ์ใหม่ทีจะปรับเขา้ไปในสายผลิตภณัฑไ์ด ้

5.2 สามารถนาํไปจดทะเบียนเพือใหไ้ดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายได ้  
5.3 สามารถสร้างภาพลกัษณ์ตรา (Brand Image) ได ้

5.4 มีการส่งมอบผลประโยชน์ตามทีผูบ้ริโภคตอ้งการอยา่งแทจ้ริง โดยตรานนัจะตอ้ง
มีประโยชน์สาํหรับผูบ้ริโภค 

5.5 มีอตัลกัษณ์ตรา (Brand identity) ตราทีมีลกัษณะเด่นไม่แพต้ราของคู่แข่งขนั  
5.6 มีตาํแหน่งตรา (Brand position)  ทีชดัเจนและเหมาะสม  และตอ้งเป็นตาํแหน่งที

มีคุณค่าในจิตใจของผูบ้ริโภค  มีความแตกต่างเหนือกวา่คู่แข่งขนั  
5.7 มีระบบตรา  (Brand system)  ทีดี มีการจดักลุ่มตราและการจดัลาํดบัขนัตราที

สมเหตุสมผล  หากกลุ่มตราทีมีชือย่อยหลายตราในหลายตรานันตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ทีมีความ
สอดคลอ้งและทาํใหเ้กิดพลงั   

5.8 มีการสร้างอาํนาจตรา  (Brand leverage) สามารถขยายตราและพฒันาโปรแกรม
ตราโดยใช้ตราเดิมทีมีพลงั  และทาํให้ตราใหม่หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ติดตลาดง่ายขึน รวมถึงเป็นการ
สร้างพลงัใหก้บัตราสินคา้เดิมดว้ย  

5.9 มีการติดตามประเมินผลคุณค่าตราอยา่งสมาํเสมอ (Tracking brand equity) มีการ
วิเคราะห์ถึงการรู้จัก (Awareness)  การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived quality)  ความภกัดีในตรา  
(Brand loyalty)  และการสร้างความเชือมโยงกบัตรา (Brand associations)  และตรวจสอบความ
เหมาะสมพร้อมรักษาคุณค่าตราไว ้

5.10 มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบตรา (Brand responsibility) โดยเป็นผูจ้ดัการตราหรือ
ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์  เพือบริหารโปรแกรมการสือสารตราอยา่งต่อเนืองให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบติั
ผลิตภณัฑ ์ทุกเครืองมือตอ้งสอดคลอ้งกนั ไม่ขดัแยง้กนัในตาํแหน่งตรา 

5.11 ผูจ้ดัการตราทีแข็งแกร่งจะตอ้งเขา้ใจความหมายของตรา (Brand meaning) ทีส่ง
มอบให้ผูบ้ริโภคโดยมีการวิจยัถึงความตอ้งการ  ความชอบหรือความไม่ชอบเกียวกบัตรา  เพือให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจวา่ผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคอยา่งไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

13 

5.12 มีการลงทุนในตรา  (Invest in brands)  ทงัตราใหม่หรือตราเดิมอย่างต่อเนือง 
โดยมีความสอดคลอ้งกนั  และตราตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันาอย่างเพียงพอ
เพือสร้างโปรแกรมการตลาดทีเหมาะสม 

5.13 มีการกาํหนดราคาทีเหมาะสม  (Suitable price) การกาํหนดราคาตรานนั ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้คุณค่าตราในสายตาลูกคา้ 

5.14 มีการลงทุนดา้นการสือสารตราและกิจกรรมทางการตลาดร่วมกนั (Intergrated 

marketing) เพือสร้างคุณค่าตรา 
    การศึกษาแนวคิดเรืองตราสินคา้ในหลากหลายดา้น ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความสําคญัของ

ตราสินคา้ทีมิไดเ้ป็นเพียงแค่ชือของผลิตภณัฑ์และบริการเท่านนั ตราสินคา้มีบทบาททีสําคญัต่อธุรกิจ
และผูผ้ลิตสินคา้ ตราสินคา้ไดรั้บการปกป้องตามกฎหมายสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั สร้างผลตอบแทนทางการเงิน และมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึก การรับรู้ของผูบ้ริโภค
อีกดว้ย ตราสินคา้ทีสามารถเสนอสิงทีเหนือกวา่คู่แข่งขนัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดดี้จะเป็นตราสินคา้ทีผูบ้ริโภครู้สึกไวว้างใจและมีแนวโนม้ทีจะซือสินคา้หรือบริการตรา
สินคา้นนัซาํ ตราสินคา้ทีแข็งแกร่งทีมีการส่งมอบผลประโยชน์ตามทีผูบ้ริโภคตอ้งการอยา่งแทจ้ริง
จะเป็นตราสินคา้ทีประสบความสาํเร็จในธุรกิจต่อไป 

     ผูว้จิยัไดน้าํความรู้เกียวกบัแนวคิดทางดา้นตราสินคา้และความสําคญัของตราสินคา้ที
มีต่อธุรกิจเพือนาํมากาํหนดแนวคาํถามในการสนทนากลุ่มเพือนาํไปสู่การตอบวตัถุประสงคใ์นการ
วจิยัครังนี  
 . แนวคิดเรืองคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 

  การบริหารตราสินคา้เป็นส่วนสําคญัทีธุรกิจให้ความสนใจ การบริหารสินคา้หรือ
บริการทีมีพลงัและอาํนาจเพียงพอจะมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจสามารถต่อสู้กบักระแสการเปลียนแปลงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตราสินคา้ใดทีสามารถดาํรงอยูใ่นตลาดไดใ้นระยะเวลายาวนาน มนัคง ตรา
สินคา้นนัจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นตราสินคา้ทีแข็งแกร่ง ตราสินคา้นนัจะเป็นทรัพยสิ์นทีมีคุณค่า
มหาศาลของธุรกิจ โดยนกัวิชาการต่างๆไดก้ล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้และนิยามคุณค่าตราสินคา้ไว้
แตกต่างกนั ดงันี 

     .  ความหมายคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
      คุณค่าตรา (Brand Equity) เป็นคุณค่าทีเพิมขึนมาในผลิตภณัฑ์และบริการ เป็น

การสะทอ้นถึงวิธีทีผูบ้ริโภคคิด รู้สึก และแสดงโดยการให้ความสําคญัต่อตราเช่นเดียวกบัราคา 
ส่วนครองตลาด และความสามารถในการทาํกาํไร คุณค่าตราเป็นสินทรัพยที์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้
มีคุณค่าทางดา้นจิตวทิยาและทางดา้นการเงินต่อบริษทั (Kotler and Keller, 2009 : 783) 
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      Knapp (2000) ไดใ้ห้ความหมายวา่ คุณค่าตราสินคา้ เป็นการรับรู้โดยรวมของ
ผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้ รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของสินคา้ สถานภาพทางการเงิน 

ความภกัดีของลูกคา้ ความพึงพอใจ และคุณค่าโดยรวมทีมีต่อตราสินคา้ เกียวขอ้งกบัความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภค ลูกคา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ทงัหมดทีมีต่อตราสินคา้ 

      ตราสินคา้แต่ละตราจะมีอาํนาจและคุณค่าแตกต่างกนัไป บางตราสินคา้ไม่เป็น
ทีรู้จกัของผูบ้ริโภค ในขณะทีบางตรามีการรับรู้ของผูบ้ริโภคสูงมาก โดยทีการรับรู้นีสามารถวดัได้
จากการจดจาํและการระลึกได้ ซึงระดบัการรับรู้จะเริมตงัแต่ การรู้จกัในตรา การยอมรับในตรา  
การชอบในตรา และความภกัดีในตรา Aaker (1996) 

      Van Auken (2002) กล่าวถึงการสร้างพลงัของตราสินคา้ การทาํให้สินคา้ภายใต้
ตราสินคา้นนัมีคุณค่าทีเป็นเอกลกัษณ์ทีโดดเด่น เรียกวา่คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) นิยามได ้
ดงันี คุณค่าตราสินคา้ คือ ทุกสิงทุกอยา่งทีเกียวขอ้งกบั ตราสินคา้ทีจะเพิมหรือลดคุณค่าของสินคา้
หรือบริการ บางคนก็มองวา่เป็นคุณค่าทางการเงินของตราสินคา้ หมายถึง ทาํให้สินคา้ขายไดแ้พง
ขึนหรือถูกลง  บางคนก็บอกวา่ เป็นสีงทีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อสินคา้ ทาํให้ขายสินคา้คา้ได้
แพงขึนเพราะตราสินคา้มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ โดยความหมายนีจะมอง คุณค่าตราสินคา้ใน
ดา้นบวกเพียงอยา่งเดียว  บางคนก็บอกวา่ เป็นสิงทีเปิดโอกาสให้องคก์รสามารถใชต้ราสินคา้ขยาย
ตลาดดว้ยสินคา้หรือบริการประเภทใหม่ 

      เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 99-100) ให้ความหมายว่า คุณค่าตราสินคา้ (Brand 

Equity) หมายถึง การทีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา้ซึงเป็นผูซื้อ 
ซึงเป็นหนา้ทีของนกัการตลาดจะตอ้งพยายามสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้มากทีสุดเท่าทีมากได ้กล่าวคือ 
การทีคนมีความรู้เกียวกบัตราสินคา้ มีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินคา้และมีผลก่อให้เกิด
พฤติกรรมของตราสินคา้นนั  คุณค่าของตราสินคา้จะเกิดขึนก็ต่อเมือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัตราสินคา้มี
ความรู้สึกทีดีต่อตราสินคา้อยา่งมนัคง จดจาํตราสินคา้นนัไดด้ว้ยคุณลกัษณะทีไม่ซาํกบัตราสินคา้อืน 

      กิตติ สิริพลัลภ (2542) ไดใ้ห้คาํนิยาม มูลค่าความเป็นสินทรัพยข์องตราสินคา้ 
(Brand Equity)  คือ ตราสินคา้ทีแสดงความสัมพนัธ์อยา่งลึกซึงกบัผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการรับรู้ถึง
คุณภาพ สร้างความภกัดีในตวัสินคา้จนบริโภคมองตราสินคา้ดุจดงัเป็นเพือนสนิท  และทาํให้ตรา
สินคา้นันสามารถเพิมคุณค่าให้กบัเจา้ของตราสินคา้นัน  ทงัในด้านมูลค่าทีเป็นตวัเงินหรือเป็น
สินทรัพยที์จบัตอ้งไม่ได ้ซึงสามารถแบ่งความเป็นสินทรัพยเ์หล่านนัไดเ้ป็น  แนวคิดหลกั คือ 

1. มูลค่าทีเป็นตวัเงิน (Monetary Value) ความเป็นสินทรัพยข์องตราสินคา้ คือ 
การทีตราสินคา้หนึงสามารถขายไดใ้นราคาทีสูงกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนัคุณสมบติัเหมือนกนัแต่ไม่มี
ตราสินคา้  
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2. มูลค่าทีจบัตอ้งไม่ได้ (Intangible) ความเป็นสินทรัพย์ของตราสินคา้ทีสร้าง
คุณค่า ทีจบัตอ้งไม่ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ไม่มีตรา  

3. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived Quality) ความเป็นสินทรัพยข์องตราสินคา้ คือ ตรา
สินคา้ทีผูบ้ริโภครับรู้ไดถึ้งคุณภาพหรือภาพพจน์ของตราสินคา้นนัเป็นอยา่งดี  

      ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( : ) ไดใ้ห้ความหมายคุณค่าตราสินคา้ว่าเป็นคุณค่า
ผลิตภณัฑที์รับรู้ (Perceived Value)  ในสายตาลูกคา้ การทีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเป็นเชิง
บวกในสายตาของผูซื้อ คุณค่าตราสินคา้จะสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดงันี  

1. บริษทัจะสามารถลดค่าใชจ่้ายทางการตลาดไดเ้พราะการรู้จกัตราสินคา้ (Brand 

Awareness) และมีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)   
2. บริษทัจะมีสภาพคล่องทางการคา้ ในการต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายและผูค้า้ปลีก 

เพราะลูกคา้คาดหวงัวา่ คนกลางจะจดัหาตราสินคา้ไวข้าย 

3. บริษทัจะสามารถตงัราคาไดสู้งกวา่คู่แข่งขนัเพราะตราสินคา้มีคุณภาพการรับรู้
ไดสู้งกวา่คู่แข่งขนั   

4. บริษทัสามารถขยายตราสินคา้ได้มากขึนเพราะชือตราสินค้าสามารถสร้าง
ความเชือถือไดสู้ง  ดงันนัตราสินคา้จะช่วยใหบ้ริษทัเลียงการแข่งขนัทางดา้นราคาได ้

      สุวิมล แมน้จริง (2546 : 175) ไดก้ล่าวว่าคุณค่าของตราสินคา้สามารถเพิมมูลค่า
ภายในตวัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งลงบนัทึกทางบญัชี โดยเห็นไดจ้ากมูลค่าการซือขายหุ้นทีอยูใ่นตลาด
ทีสูงกวา่มูลค่าทางบญัชี ค่าของตราสินคา้อาจออกมาในทางลบก็ได ้และสามารถเปลียนแปลงมูลค่า
ไดต้ลอดเวลา ค่าของตราสินคา้ทีสูงขึนก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนั ดงันี  

1. บริษทัสามารถลดตน้ทุนในการทาํตลาดลง  

2. บริษทัมีศกัยภาพในการต่อรองกบัผูจ้ดัส่งและช่องทางการจดัจาํหน่ายมากขึน  

3. บริษทัสามารถตงัราคาผลิตภณัฑใ์หสู้งกวา่คู่แข่งขนั  

4. บริษทัสามารถออกผลิตภณัฑใ์หม่ทีมีความเกียวเนืองกบัตราทีมีอยูแ่ลว้ไดง่้าย  

5. ค่าของตราสินคา้จะเป็นตวักีดกนัคู่แข่งขนัรายใหม่ทีจะเขา้สู่ตลาด  

6. ค่าของตราสินคา้จะแยกผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่างชดัเจนจากคู่แข่ง  

7. ค่าของตราสินคา้สามารถยดือายวุงจรชีวติของผลิตภณัฑใ์นแต่ละขนัตอนออกไปได ้

      สรุปความหมายของคุณค่าตราสินคา้ได้ว่าคุณค่าตราสินคา้เป็นผลกระทบทาง
การตลาดทีเกิดจากลกัษณะเฉพาะตวัของตราสินคา้ และคุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าทีเพิมเขา้ไปใน
ผลิตภณัฑห์รือบริการของตราสินคา้นนัๆ  คุณค่าตราเกิดขึนจากการทีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกทีดีกบั
ตราสินคา้ รับรู้เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นทีต่างจากคู่แข่งขนั ทาํให้คู่แข่งหรือสินคา้ทดแทนอืนไม่สามารถ
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แทนทีตราสินคา้นนัได ้ตราสินคา้ทีมีคุณค่าจะเป็นสิงทีสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาด 
และเพิมมูลค่าให้กบัธุรกิจ ทุกธุรกิจจึงควรให้ความสําคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้อยู่ในใจ
ของผูบ้ริโภค เพือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายรู้จกัตราสินคา้เป็นอยา่งดี มีขอ้มูลทีถูกตอ้งเกียวกบัตรา
สินคา้ รับรู้ในสิงทีแตกต่างอย่างโดดเด่น และเป็นหนึงในใจผูบ้ริโภคทีสินคา้และคู่แข่งรายใดก็     
ไม่สามารถทดแทนได ้ 

     .  องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า 
      ความสําคญัของคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ในสายตาและความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคทีมีความสาํคญัต่อธุรกิจ ทาํใหคุ้ณค่าตราสินคา้ไดรั้บความสนใจจากนกัวิชาการในมุมมอง
ทีแตกต่างกนัออกไปบางประการ แนวคิดทีรวมส่วนการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Perceptual Part) และ
ส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Part) ไวด้ว้ยกนั เป็นทีรู้จกัและนาํมาพฒันาเพือศึกษาต่ออยา่ง
กวา้งขวาง ไดแ้ก่ แนวคิดและแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ของ David A. Aaker (1991) ศาสตราจารย์
ด้านการตลาดแห่งมหาวิทยาลยั UC-Berkerley ทีได้กล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้ว่าประกอบด้วย
สินทรัพย ์5 ประการ มีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี  

           . ความภกัดีต่อตรา (Brand loyalty) 

           2. การรู้จกัตรา (Brand awareness) 

           3. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality) 

           4. ความเชือมโยงกบัตรา (Brand associations) 

          5. สินทรัพยอื์นๆ ทีบริษทัเป็นเจา้ของ (Brand assets) 

 

    . ความภกัดีต่อตรา (Brand loyalty)  คือ ความพึงพอใจทีสมาํเสมอหรือการซือ
ตราเดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษทัใดบริษทัหนึง (Schiffman and Kanuk. 2007 : 220) หรือเป็นความ
ตงัใจซือซาํและให้การสนบัสนุนตราทีพอใจและมีการใชบ้ริการอยา่งสมาํเสมอในอนาคต  คุณค่า
ตราสินคา้เกิดจากการทีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการของธุรกิจนนั เมือซือไปแลว้
พึงพอใจ ทาํให้เกิดความภกัดีและซือชาํ ทาํให้ธุรกิจมีผลกาํไรในระยะยาวเป็นสิงหนึงทีสะทอ้นให้
เห็นศกัยภาพทางการตลาดของตราสินคา้ 

         .  ผลจากความภกัดีต่อตรา (Brand loyalty) มี ดงันี 

1.1.1 สามารถลดตน้ทุนการตลาด (Reduced marketing costs) เมือลูกคา้มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้ รับรู้และรู้จกัตราสินคา้เป็นอย่างดี ธุรกิจสามารถประหยดัตน้ทุนในการ
สือสารการตลาด     ลดการใชง้บโฆษณา ทาํใหล้ดตน้ทุนการตลาดลงได ้
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1.1.2 ทาํให้เกิดสภาพคล่องทางการคา้ (Trade leverage) เมือผูบ้ริโภคเกิด
ความภกัดีต่อตราสินคา้ทาํใหเ้กิดการซือซาํ ธุรกิจทีเป็นเจา้ของตราสินคา้นนัจะเกิดยอดขาย ผลกาํไร 
และเกิดสภาพคล่องทางการคา้ 

1.1.3 จูงใจลูกคา้ใหม่ (Attracting new customers) ผูบ้ริโภคทีภกัดีต่อตรา
สินคา้จะบอกต่อถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการในมุมมองทีดีและส่งผลต่อการจูงใจผูบ้ริโภครายใหม่ ทาํ
ใหล้ดการลงทุนดา้นโฆษณาและส่งเสริมการตลาด การจูงใจผูบ้ริโภครายใหม่ ดงันี ( ) การสร้างให้
รู้จกัตรา (Create awareness) ผูบ้ริโภครายใหม่รู้จกัตรามากขึนจากการบอกต่อของผูบ้ริโภคเดิม ( )  
การสร้างความเชือมนั (Reassurance) ผูบ้ริโภครายใหม่เกิดความมนัใจในตราสินคา้จากการบอกต่อ
ของผูบ้ริโภคเดิม 

1.1.4 ยืดเวลาตอบสนองต่ออุปสรรคทางการแข่งขนั (Time to respond to 

competitive threats) เมือผูบ้ริโภคภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งขนัเดิมและคู่แข่งขนัใหม่ 
ทาํใหก้ารแข่งขนัของคู่แข่งเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 

    .  ทศันะเกียวกบัการวดัความภกัดี (Measurement of Loyalty) มี  ทศันะ 
ดงันี 

1.2.1 ทศันะดา้นพฤติกรรมศาสตร์ (The behavioral approach) ความภกัดี
ดา้นพฤติกรรม (Behavioral loyalty) ถือหลกัการบริโภคอยา่งต่อเนืองมีสัดส่วนของการอุปถมัภ ์
หรือความน่าจะเป็นของการซือ ความถีในการซือ โดยคิดเป็นสัดส่วนของส่วนครองตลาด 

1.2.2 ทศันะดา้นทศันะคติ (The Attitudinal approach) ความภกัดีดา้นทศันะคติ 
(Attitudinal loyalty) เป็นรูปแบบความผูกพนัดา้นจิตวิทยาหรือความพอใจ เป็นสิงทีเกิดขึน
นอกเหนือจากพฤติกรรม หรือเป็นการวดัระดบัความรู้สึกหรือทศันคติทีมีต่อตราสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

1.2.3 ทศันะทีใชป้ระกอบกนั (The composite approach) ความภกัดีดา้น
พฤติกรรม (Behavioral loyalty) และความภกัดีดา้นทศันคติ (Attitudinal loyalty) ร่วมกนัเป็นทศันะ
ทีว่า ความภกัดีทีแทจ้ริงนนั ผูบ้ริโภคตอ้งมีทศันะคติทีพอใจต่อตราสินคา้ร่วมกบัมีพฤติกรรมการ
ซือซาํดว้ย 

    1.3 ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้  
     ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นส่วนหนึงทีสะทอ้นการตอบสนองต่อตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ไดห้ลายระดบั โดยแต่ละระดบัจะมี
สัดส่วนผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนัและมีการตอบสนองต่อตราสินคา้ทีต่างกนั สรุปกลุ่มผูบ้ริโภคได ้
ดงันี 
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1.3.1 กลุ่มทีมีความภกัดีสูงสุด คือ กลุ่มทียึดมนัจะซือตราสินคา้ (commit 

Buyer) 
1.3.2 กลุ่มทีชอบตราสินคา้ รู้สึกต่อตราสินคา้เสมือนเป็นเพือน (Liked the 

Brand Consider it a friend) 
1.3.3 กลุ่มผูบ้ริโภคทีพอใจต่อตราสินคา้ แต่สามารถเปลียนใจไดห้ากราคา

เปลียนแปลง (Satisfied Buyer with switching cost) 

1.3.4 กลุ่มทีพอใจต่อตราสินคา้ และไม่เปลียนตราถ้าไม่มีเหตุผลจูงใจที
เพียงพอ (Satisfied Habitual Buyer No Reason to change) 

1.3.5 กลุ่มทีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถเปลียนตราและมีความไว
ต่อราคา (Switchers or Price Sensitive Indifferent) เป็นกลุ่มทีสามารถเปลียนใจไดง่้ายทีสุด 

1.3.6 กลุ่มทีมองไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้ในแต่ละตราสินคา้ (No 

Brand Royalty) 
     คุณค่าของสินคา้เกิดขึนจากการสร้างให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณค่าในตราสินคา้

นัน ตราทีมีผูภ้กัดีจะทาํให้สามารถลดต้นทุนการตลาดได้ เนืองจากผูบ้ริโภคจะเป็นผูท้าํหน้าที
โฆษณาหรือบอกต่อทาํใหธุ้รกิจสามารถลดงบประมาณการโฆษณาลงได ้

   2. การรู้จกัตรา (Brand awareness) ภาพลกัษณ์ของตราในสมองของผูบ้ริโภค 
(Perceptual image) หรือความสามารถของผูบ้ริโภคทีระบุความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ เกิด
จากการจดจาํและระลึกไดใ้นการทาํงานของตรา (Kotler and Keller,  : ) การสร้างให้เกิด
การรู้จกัตรา คือ การสร้างให้ความคุน้เคยในตรา  การรู้จกัตรา ประกอบด้วย ( ) การจดจาํตรา 
(Brand recognition) ความสามารถของผูบ้ริโภคทีรับรองการรู้จกัตรา ( ) การระลึกถึงตราได ้
(Brand Recall)ความสามารถของผูบ้ริโภคในการดึงความทรงจาํเกียวกบัตรา เพือใช้ประโยชน์
ตอบสนองความตอ้งการในสถานการณ์การซือและการใช ้

       .  ผลจากการสร้างใหเ้กิดการรู้จกัตรา (Brand awareness) มีดงันี 

2.1.1 เป็นเครืองมือทีสําคญัสําหรับสร้างความผูกพนั (Anchor to which 

other associations) การรู้จกัตรานาํไปสู่การเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคุน้เคย และเกิดความผกูพนั
กบัตราในทีสุด 

2.1.2 สามารถสร้างความดึงดูดใจ (Can be attached) หากตรามีคุณค่า
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตราจะสามารถดึงดูดใจผูบ้ริโภคได ้

2.1.3 ช่วยสร้างความคุน้เคยหรือความชอบ (Familiarity or liking) ตราที
ผูบ้ริโภคคุน้เคยทีมีคุณภาพดีส่งผลต่อความชอบของผูบ้ริโภคทีมีต่อตรานนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

19 

2.1.4 เป็นสัญลกัษณ์ของความผูกพนัทีสําคญั (Signal of substance or 

commitment) เมือผูบ้ริโภครู้จกัตราจนจาํไดขึ้นใจ ผูบ้ริโภคจะเกิดความผกูพนักบัตราโดยเลือกซือ
ตราสินคา้นนัซาํทุกครังทีผลิตภณัฑน์นัหมดลง 

2.1.5 ทาํให้ตราไดรั้บการพิจารณา (Brand to be considered) เมือผูบ้ริโภค
รู้จกัตราใดตราหนึงเป็นอยา่งดี ทุกครังทีจะซือสินคา้ชนิดนนั ผูบ้ริโภคจะเลือกตราทีรู้จกัมาพิจารณา
เป็นอนัดบัตน้ๆ 

          2.2 ระดบัการรับรู้ต่อตราสินคา้ 
     ระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้สามารถแบ่งได ้  ระดบั ดงันี 

2.2.1 ไม่รับรู้ตราสินคา้ (Unawareness of Brand) ผูบ้ริโภคไม่รับรู้หรือไม่
รู้จกัตราสินคา้ ไม่คุน้กบัตรา  ตราสินคา้ทีระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบันีเป็นระดบัการ
รับรู้ทีมีปัญหา เนืองจากผูบ้ริโภคไม่สามารถจดจาํตราสินคา้หรือโลโกไ้ด ้สาเหตุอาจเกิดจากการ
สือสารของตราทีไม่เพียงพอ หรือลกัษณะโลโกโ้ดดเด่นไม่เพียงพอ  

2.2.2 การรู้จกั  (Recognition) การรู้จกัตราสินคา้  สะทอ้นให้เห็นถึง
ความคุน้เคยทีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ในช่วงเวลาทีผา่นมา โดยไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํไดว้า่เคยเห็นตรา
สินคา้จากแหล่งใด มีความแตกต่างจากตราสินคา้อืนอยา่งไร  

2.2.3 การจดจาํตราสินคา้ ( Recall) ผูบ้ริโภคจดจาํตราสินคา้ไดน้นัขึนกบัวา่
ตราสินคา้นนัอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคหรือไม่ การจดจาํตราสินคา้ไดห้มายถึงโอกาสทีตราสินคา้นนัจะ
ถูกซือและโอกาสในการแข่งขนักบัคู่แข่ง โดยการจดจาํตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กบัการรู้จกั
ตราสินคา้โดยตรง 

2.2.4 อนัดบัการครอบครองใจผูบ้ริโภค (Top of  Mind) อนัดบัในใจ
ผูบ้ริโภคเกิดจากความสามารถในการสร้างการรับรู้ (Awareness) ทีเป็นสิงทียากขึนในตลาดปัจจุบนั 
เนืองจากจาํนวนตราสินคา้ทีเพิมขึน ทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บข่าวสารทางการตลาดจาํนวนมากทุกวนั  

2.2.5 การมีอาํนาจครอบงาํใจผูบ้ริโภค (To Dominant) เมือตราสินคา้มี
อาํนาจครอบครองใจผูบ้ริโภคตราสินคา้นันจะส่งผลให้ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสูง
อย่างไม่มีขีดจาํกดั หากการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคสูงขึนไปอาจถึงระดบัทีตราสินคา้นัน
กลายเป็นชือสามญัของสินคา้ประเภทเดียวกนั (Generic Name) ได ้เช่น การเรียกตราสินคา้มาม่า
แทนบะหมีกึงสาํเร็จรูปทุกชนิด  

        การสร้างใหเ้กิดการรู้จกัตราเป็นการเพิมความคุน้เคยในตราโดยการเปิดรับ
ซาํทาํให้จาํตราไดดี้ขึน ยิงผูบ้ริโภคมีประสบการณ์การรู้จกัตรามากก็มีแนวโนม้ทีจะจาํตราไดม้าก
ขึนด้วย ความท้าทายของการสร้างให้เกิดการรู้จกัตราสินค้าจึงเป็นสิงสําคญั การทีจะสร้างให้
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ผูบ้ริโภครับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้นนัอาจตอ้งใชเ้วลานานเพือให้สินคา้ผา่นสายตาผูบ้ริโภคจนกระทงั
เกิดการซือและใช ้ผูบ้ริโภครับรู้ไดว้า่ตราสินคา้นนัเป็นตราทีดีหรือไม่ดว้ยการตดัสินใจของตนเอง 

           3. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality) การรับรู้ (Perception) เป็นการกระบวนการ
ทีบุคคลเลือกสรร (Selects) จดัระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets) เกียวกบัสิงกระตุน้ 
(Stimulus) โดยอาศยัประสาทสัมผสัเพือสร้างภาพทีมีความหมายออกมา หรือหมายถึงวิธีการที
บุคคลมองสิงทีอยูร่อบตวั แต่ละบุคคลไดรั้บสิงกระตุน้อยา่งเดียวกนั เงือนไขอยา่งเดียวกนั แต่แสดง
การรู้จกั การเลือก การจดัระเบียบ และการตีความหมายแตกต่างกนั การรับรู้เป็นกระบวนการของ
แต่ละบุคคลทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการ (Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวงั (Expectation) 

โดยอิทธิพลของสิงเหล่านีจะส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

                          .  ผลจากคุณภาพทีรับรู้ในตราสินคา้ (Perceived quality) มีดงันี 

3.1.1 เป็นเหตุจูงใจให้ซือ (Reason to buy) คุณภาพตราสินคา้เป็นเหตุจูงใจ
ทีสาํคญัมากของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือตราสินคา้ 

3.1.2 สร้างความแตกต่างและเป็นการกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ 
(Differentiate – Position) คุณภาพของสินคา้ทีมีความแตกต่างเหนือกวา่คู่แข่งขนัและตาํแหน่งตรา
สินคา้ทีชดัเจนสามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคซือตราสินคา้นนั 

3.1.3 มีผลต่อราคา (Price) หากผูบ้ริโภครับรู้ว่าตราสินคา้มีคุณค่าสูงธุรกิจ
สามารถตงัราคาสินคา้หรือบริการทีสูงขึนได ้

3.1.4 ทาํให้สมาชิกเกิดความสนใจในช่องทางจดัจาํหน่าย (Channel member 

interest) คุณภาพทีรับรู้ของตราสินคา้ทาํใหเ้ป็นทีสนใจของคนกลางในช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3.1.5 เป็นการขยายตรา (Extensions) ผูผ้ลิตสามารถขยายตราสินคา้ไปยงั
ผลิตภณัฑอื์นได ้ 

                       .   เกณฑใ์นการรับรู้คุณภาพ  
     ผูบ้ริโภคพิจารณาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการจากความหลากหลาย

ของขอ้มูล (Information cues) ทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการนนั เช่น ราคา ภาพลกัษณ์ของ
ร้าน สิงแวดลอ้ม ภาพลกัษณ์ตรา รวมถึงข่าวสารการส่งเสริมการตลาด สัญญาณเหล่านีเป็นเกณฑ์ใน
การรับรู้คุณภาพ โดยพิจารณาได ้  ประการ ดงันี 

3.2.1 การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Perceived quality of products) เป็น
สัญญาณทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด สี การออกแบบ บางครังผูบ้ริโภคใชล้กัษณะ
ทางกายภาพประกอบการพิจารณาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

21 

3.2.2 การรับรู้คุณภาพของบริการ (Perceived quality of services) การ
ประเมินคุณภาพของการบริการยากกว่าการประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑเ์นืองจากลกัษณะ
เฉพาะตวัของการบริการทีมีลักษณะทีไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ไม่แน่นอนหรือ
เปลียนแปลงได ้(Variability) ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) และไม่สามารถแบ่งแยกการ
ใหบ้ริการได ้(Inseparability) โดยการบริการจาํเป็นตอ้งผลิตและบริโภคในขณะเดียวกนั 

3.2.3 การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและคุณภาพ (Perceived price-

quality relationship)  งานวิจยัจาํนวนหนึงสนบัสนุนว่าผูบ้ริโภคเชือว่าราคาเป็นตวัชีคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคกาํหนดคุณสมบติัในคุณภาพทีแตกต่างกนัสําหรับผลิตภณัฑ์ทีคลา้ยคลึงกนัใน
ราคาทีแตกต่างกนั หลายธุรกิจจึงใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและคุณภาพในการกาํหนดตาํแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์

     ความเขา้ใจถึงคุณภาพของผูบ้ริโภค ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดขึนบนพืนฐานความรู้
เกียวกบัตราสินคา้อาจเป็นเพียงแค่ความเขา้ใจต่อคุณสมบติัของสินคา้อนัเกิดจากการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร หรือความรู้สึกทีมีต่อตราสินคา้ ความเขา้ใจต่อคุณภาพในสายตาผูบ้ริโภคยงัหมาย
รวมถึงผูที้ไม่เคยใชสิ้นคา้ ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง หรือไม่เคยเขา้รับบริการอีกดว้ย 

          .  การวดัคุณภาพของตราสินคา้และตราบริการ  
           เนืองจากลกัษณะเฉพาะตวัทีแตกต่างกนัของผลิตภณัฑ์และบริการ การวดั

คุณภาพตราสินคา้และตราบริการจึงมีองคป์ระกอบทีแตกต่างกนั ดงันี 

        . .  การวดัการรับรู้คุณภาพในตราสินคา้ ดงันี 

3.3.1.1 คุณภาพ (Performance) 

3.3.1.2 คุณสมบติัพิเศษ ( Feature) คือ คุณสมบติัพิเศษทีเพิมขึนเป็น
พิเศษเพือสร้างจุดเด่นใหก้บัสินคา้ 

3.3.1.3 การเป็นไปตามคุณสมบัติทีระบุ (Comformance with 

Specification) เพือลด หรือป้องกนัขอ้บกพร่องของสินคา้ 
3.3.1.4 ความน่าเชือถือ (Reliability) ความสมาํเสมอของคุณภาพสินคา้ 
3.3.1.5 ความทนทาน (Durability) สะทอ้นถึงความประหยดัจากการ

ใชสิ้นคา้ 
3.3.1.6 ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ช่วยสร้างความ 

มนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
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3.3.1.7 ความเหมาะเจาะและประณีต (Fit and Finish) เป็นสิงทีบ่งบอก 
ถึงความรู้สึกทีมีต่อคุณภาพ เป็นมิติทีผูบ้ริโภคมองเห็นและตดัสินใจไดจ้ากการเห็นสินคา้ มีผล
โดยตรงต่อความเชือถือทีมีกบัคุณภาพดา้นอืนดว้ย 

3.3.1.8 ราคา (Price) ราคาทีสูงกวา่เป็นตวัแปรหนึงทีสร้างความเขา้ใจ
และการยอมรับต่อคุณภาพทีดีของสินคา้ 

               . .  การวดัการรับรู้คุณภาพในตราบริการ มีองคป์ระกอบ ดงันี 

3.2.2.1 สิงทีจบัตอ้งได ้(Tangible) การให้บริการทีชดัเจนจนผูบ้ริโภค
มองเห็นได ้

3.2.2.2 ความน่าเชือถือ (Reliability) ความสมาํเสมอของคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

3.2.2.3 ความสามารถในการใหบ้ริการ (Competence) 

3.2.2.4 การตอบสนอง (Responsiveness) ปฏิกิริยาโตต้อบไปยงัผูบ้ริโภค 

3.2.2.5 ความเอาใจใส่และความรู้สึกร่วม (Empathy) ความเอาใจใส่
ขององคก์รทีมีต่อผูบ้ริโภค 

3.2.2.6 ราคา (Price) 

      เมือผูบ้ริโภครับรู้ในคุณภาพของตราก็จะเกิดความภกัดีในตราและมี
การซือซํา การรับรู้ในคุณภาพของตราทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ แต่การสร้างการรับรู้ใน
คุณภาพเป็นสิงทีทาํไดย้าก เนืองจากการรับรู้ในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั รวมถึงคุณภาพทีแต่
ละบุคคลรับรู้อาจแตกต่างจากคุณภาพทีเป็นจริงได ้

          .  ความเชือมโยงกบัตรา (Brand associations) คุณค่าตราสินคา้จะเกิดจากความ
เชือมโยงทีผูบ้ริโภคมีต่อตรา  ความเชือมโยงเหล่านีอาจรวมถึงรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  นวตักรรม 
คุณภาพ ความเป็นสากลระดบัโลก การมุ่งทีผูบ้ริโภค ความมีชือเสียง การแถลงข่าว หรือการมี
สัญลกัษณ์เฉพาะตวั ความเชือมโยงกบัตราเป็นสิงทีธุรกิจตอ้งการใหต้รายนืหยดัในใจลูกคา้ 

                  .  ผลจากความเชือมโยงกบัตรา (Brand association)  มีดงันี 

4.1.1 เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือหรือเป็นขอ้มูลทีสามารถนาํกลบัมา
ใช้ได ้ (Help process or Retrieve) ผูบ้ริโภคทีมีความเชือมโยงกบัตราจะบอกต่อ แนะนาํ หรือให้
ความช่วยเหลือกบัผูบ้ริโภครายใหม่ และทุกครังทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้ประเภทนันผูบ้ริโภคจะ
พิจารณาตราสินคา้นนัเป็นอนัดบัตน้ๆ 

4.1.2 เป็นเหตุจูงใจให้ซือ (Reason to buy) เมือผูบ้ริโภคเกิดความเชือมโยง
กบัตราสินคา้ใดก็เป็นเหตุจูงใจใหผู้บ้ริโภคซือตราสินคา้นนั 
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4.1.3 เป็นการสร้างความรู้สึกทีดี (Create positive) ความผกูพนัของผูบ้ริโภค
ในแง่บวกต่อตราสินคา้ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกทีดีต่อตราทุกครังทีใชต้รานนั 

4.1.4 เป็นการสร้างทศันคติและความรู้สึกทีดี (Attitude –Feeling) ความ
เชือมโยงทีดีจะนาํไปสู่การสร้างทศันคติเชิงบวกและความรู้สึกทีดีของผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้นนั 

4.1.5 ทาํใหเ้กิดการขยายตรา (Brand extension) ผูบ้ริโภคเกิดความเชือมโยง
กบัตราสินคา้ใด เมือตอ้งการซือสินคา้ใหม่จะนึกถึงตราสินคา้นนัและเจาะจงซือตราสินคา้ทีผูบ้ริโภค
รู้สึก ผกูพนั    

                .  ความเชือมโยงกบัองคก์าร 

     ความเชือมโยงกบัองคก์ารของผูบ้ริโภคเป็นส่วนหนึงทีสามารถสร้างคุณค่า
ใหก้บัตราสินคา้ได ้ดงันี  

4.2.1 องคก์าร (Organization) ภายในแต่ละองค์การจะประกอบดว้ย วฒันธรรม
และค่านิยมในวฒันธรรม (Culture Values) บุคคล (People) โปรแกรม (Programs) สินทรัพยห์รือ
ทกัษะ (Assets or Skills) และความมีวิสัยทศัน์ (Visibility) สิงเหล่านีจะทาํให้ลูกคา้มองเห็นคุณค่า
ขององคก์ารและทาํใหเ้กิดความผกูพนั 

4.2.2 ความเชือมโยงกบัองค์การ (Organizational associations) เป็นส่วน
หนึงของลกัษณะเด่นของตรา คือ องค์การควรมีการปฏิบตัิการดา้นต่างๆ เช่น การปรับตวัต่อ
สภาพแวดล้อม (Environmentally sensitive) การมุ่งความสัมพนัธ์กบัชุมชน (community 

orientation) การสร้างคุณภาพทีรับรู้ให้แก่ลูกคา้ (Perceived quality) การสร้างนวตักรรม 
(Innovative) การใหค้วามสาํคญัต่อลูกคา้ (Concern for customers) การสร้างสิงต่างๆ ให้ปรากฏเห็น
ความสําเร็จ (Presence Success) ความเป็นทอ้งถินกบัความเป็นสากล (Local vs. Global) โดยจะทาํ
ใหเ้กิดสิงต่างๆ ตามมา ดงันี  

4.2.2.1 คุณค่าสําหรับลูกค้าหรือความสัมพ ันธ์ก ับลูกค้า  (Value 

proposition or customer relationship)  
4.2.2.2 ความเชือถือ (Credibility) ด้วยการสร้าง ความเชียวชาญ 

(Expert) ความไวว้างใจ (Trustworthy) ความชอบ (Liked) และ  
4.2.2.3 วฒันธรรมภายใน (Internal culture) คือ วฒันธรรมทีมีความ

ชดัเจน (Clarity) รวมถึงมีการนาํวฒันธรรมใหม่ทีดีเขา้มาใช ้
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               .  การวดัภาพลกัษณ์ความเชือมโยงกบัตรา สามารถทาํได ้ดงันี 

4.3.1 การวดัทางตรง (Direct Approaches) จากการสอบถามผูบ้ริโภคให้
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจนทศันคติทีตนเองมีต่อตราสินคา้โดยตรง วิธีนีมกัประสบ
ปัญหาทีผูบ้ริโภคไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของตนเองไดอ้ย่างชัดเจน เพราะกงัวลว่าจะสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีไม่ดีแก่ตนเอง 

4.3.2 การวดัทางออ้ม (Indirect Approaches) เป็นวิธีการวดัภาพลกัษณ์ที
เชือมโยงกบัตราสินคา้ทีไดรั้บความนิยมใช ้จากการกาํหนดกลุ่มคาํให้ผูบ้ริโภคเลือกเพือบรรยาย
ความรู้สึก ความคิดเห็น และทศันคติทีมีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ยหลายวธีิ ดงันี 

4.3.2.1 การแสดงความเชือมโยงโดยอิสระ  ( Free Association) 

4.3.2.2 การตีความจากภาพ (Picture Interpretation)  

4.3.2.3 การเปรียบตราสินคา้เสมือนสิงของ เช่น สัตว ์นิตยสาร ( The 

Brand as a an animal magazine) 

4.3.2.4 การเจาะลึกถึงประสบการณ์การใช ้(In - depth look as the use 

experience) 

4.3.2.5 การวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจซือ ตดัสินใจใช ้ 
4.3.2.6 การแสดงความเชือมโยงโดยอิสระ (Free Association) 

4.3.2.7 ความเขา้ใจต่อความแตกต่างของราคาสินคา้ (How Brands are 

perceived Differently) 

4.3.2.8 ตวัเลือกทีผลกัดนัคุณค่าส่วนตวั (Personal Values driving choice) 

          . สินทรัพยอื์นๆ ทีบริษทัเป็นเจา้ของ (Other proprietary brand assets) ตราสินคา้
เป็นสินทรัพยที์บริษทัเป็นเจา้ของโดยมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบั สิทธิบตัร เครืองหมายการคา้ 
ลิขสิทธิ ตราสินคา้สามารถทาํให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้(Competitive advantage) และ
ทาํใหเ้พิมคุณค่าในตราสินคา้ได ้ 

                .  คุณค่าตราสินคา้ เกิดคุณค่าไดจ้ากสิงต่างๆ ดงันี 

5.1.1 เครืองหมายการคา้ (Trademarks) เครืองหมายการคา้จะช่วยรักษาคุณค่า        
ตราสินคา้โดยป้องกนัความสับสนของผูบ้ริโภคหากมีคู่แข่ง ทีใชชื้อตราสินคา้ สัญลกัษณ์ หรือบรรจุ
ภณัฑที์คลา้ยคลึงกนั 
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5.1.2 สิทธิบตัร (Patent) ช่วยป้องกนัคู่แข่งทางการคา้โดยตรง เพือมิให้
จดัทาํสินคา้ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัออกสู่ตลาด 

5.1.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution Channel) ตราสินคา้ทีมีผล
ประกอบกาทีดีจะมีอาํนาจในการต่อรอง และควบคุมช่องทางการจดัจาํหน่ายไดดี้ 

     .  ผลร่วมกนัของการสร้างคุณค่าตราสินค้า  ประการ  
      ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา ( : 46 - 54) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบ

ร่วมกนัของการสร้างคุณค่าตราสินคา้โดยองค์ประกอบสินทรัพยท์งั  ประการตามแนวคิดของ 
David A. Aaker (1996: 9) โดยแสดงในภาพที   แบบจาํลองแสดงวธีิการสร้างคุณค่าตราสินคา้ จาก
แบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker (1996 :9)  สรุปรายละเอียด ดงันี 
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ภาพที   แบบจาํลองแสดงวธีิการสร้างคุณค่าตราสินคา้ จากแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker  
ทีมา  :  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา, การบริหารตราเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าตรา    
( กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร จาํกดั, 2554)  

 

การสร้างคุณค่า
ตรา (Brand 

equity)  
ประกอบดว้ย 

. ความภกัดีต่อตรา  
(Brand loyalty) 

. การรู้จกัตรา 
(Brand awareness) 

3.  คุณภาพทีรับรู้  
(Perceived quality) 

4.  ความเชือมโยงกบั
ตรา  (Brand 

associations) 

5.  สินทรัพยที์เป็น
กรรมสิทธิอืนๆ  (Other 

proprietary brand assets) 

.  สามารถลดตน้ทุนการตลาด  (Reduced marketing costs) 

.  ทาํให้เกดสภาพคล่องทางการคา้  (Trade leverage) 

.  จูงใจลกูคา้ใหม่  (Attracting new customers) 

      . .  การสร้างให้รู้จกัตรา  (Create awareness) 

      . .  การสร้างความเชือมนั  (Reassurance) 

1.4 ยืดเวลาการตอบสนองต่ออุปสรรคทางการแข่งขนั  
      (Time to respond to competitive threats) 

3.1 เป็นเหตุจูงใจให้ซือ  (Reason-to-buy) 

3.2 สร้างความแตกต่าง/เป็นการกาํหนดตาํแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์  
     (Differentiate/Position) 

3.3 มีผลต่อราคา (Price) 

3.4 ทาํให้สมาชิกเกิดความสนใจในช่องทางการจดั
จาํหน่าย    
     (Channel member interest) 

3.5 เป็นการขยายตรา  (Extensions) 

2.1 เป็นเครืองมือทีสาํคญัสาํหรับสร้างความเชือมโยง  
      (Anchor to which other associations) 

2.2 สามารถสร้างความดึงดูดใจ (Can be attached) 

2.3 ช่วยสร้างความคุน้เคยและความชอบ (Familiarity – 

Linking) 

2.4 เป็นสญัลกัษณ์ของความผกูพนัทีสาํคญั  
        (Signal of substance/Commitment) 

2.5 ทาํให้ตราไดรั้บการพิจารณา  (Brand to be considered) 

 
 

4.1 เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ/เป็นขอ้มูลที
สามารถนาํ กลบัมาใชไ้ด ้ (Help process/Retrieve 

information) 

4.2 เป็นเหตุจูงใจให้ซือ  (Reason-to-buy) 

4.3 เป็นการสร้างความรู้สึกทีดี  (Create positive) 

4.4 เป็นการสร้างทศันคติทีดี (attitude/Felling)  

.  เป็นการขยายตรา  (Brand extension) 

5.1 ทาํให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
      (Competitive advantage) 

6. การสร้างคุณคา่ใหก้บั
ผูบ้ริโภค 

   โดยการกระตุน้ผูบ้ริโภค  
   (Provides value to customer 

by enhancing customer’s) 
.  ทาํใหเ้กิดการตีความ/
การประมวลผลขอ้มูล 
(Interpretation/Processing 

of information) 

.  ทาํใหเ้กิดความเชือมนั
ในการตดัสินใจซือ 
(Confidence  

in the purchase decision) 

.  ดว้ยการใชห้ลกัความ
พึงพอใจ  (Use 

satisfaction) 

7. การจดัหาคุณค่าให้กบัธุรกิจ 

โดยการยกระดบั  (Provides  

value to firm by enhancing) 

7.1 สร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโป
รกแกรมการตลาด 
(Efficiency and 

effectiveness of 

marketing programs) 

7.2 การสร้างความภกัดี
ต่อ 

ตรา (Brand loyalty) 

 7.3 พิจารณาราคา/กาํไร  
(Prices/margin) 

7.4 การขยายตรา  
(Brand  

extensions) 

7.5 การขยายสาย
ผลิตภณัฑ ์

(Line extensions) 

7.6 สภาพคล่องทาง
การคา้ 

(Trade leverage) 

7.7  ขอ้ไดเ้ปรียบทางการ 

แข่งขนั (Competitive
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               6.3.1 การสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคโดยการกระตุน้ผูบ้ริโภค (Provides value to 

customer by enhancing customer’s) ดงันี 
6.3.1.1 ทาํใหเ้กิดการตีความและการประมวลผลข้อมูล ( Interpretation  

Processing of information) เมือผูบ้ริโภคมองเห็นคุณค่าในตราสินคา้จะมีผลต่อการตีความทีดีและ
การบอกต่อในมุมมองทีดีใหก้บัผูบ้ริโภครายใหม่ 

6.3.1.2 ทาํใหเ้กิดความเชือมนัในการตดัสินใจซือ (Confidence in the purchase 

decision) ผูบ้ริโภคมองเห็นคุณค่าในตราสินคา้ทาํใหเ้กิดความเชือมนัในตราสินคา้ 
6.3.1.3 การใชห้ลกัความพึงพอใจ (Use satisfaction) ผูบ้ริโภคเห็นคุณค่า

ตราสินคา้   ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจภายหลงัการใช้ เกิดความภกัดีและซือซาํ และจะส่งผลต่อกาํไร
ของธุรกิจในระยะยาว  

             . .  การจดัหาคุณค่าให้กบัธุรกิจโดยการยกระดบั (Provides value to firm by 

enhancing) ดงันี 
6.3.2.1 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการตลาด (Efficiency 

and effectiveness of marketing programs)  เมือผูบ้ริโภคเห็นคุณค่าในตราสินคา้จะส่งผลต่อการซือ
ซาํและการบอกต่อ ทาํใหย้อดขายเพิมขึน ตน้ทุนทางการตลาดตาํลง และมีกาํไรสูงขึน 

6.3.2.2 การสร้างความภกัดีต่อตรา (Brand Loyalty) เมือผูบ้ริโภคเห็นคุณค่า
ในตราสินค้าจะส่งผลต่อความภักดีในด้านทัศนคติโดยเกิดความรู้สึกทีดีและความภักดีด้าน
พฤติกรรมโดยการซือซาํ   

6.3.2.3 การตงัราคาและกาํไร (Prices and margins)  เมือผูบ้ริโภคเกิดความ
ภกัดีดา้นพฤติกรรมโดยการซือซาํจะส่งผลต่อยอดขายทีสูงขึน ตน้ทุนทางการตลาดลดลง ธุรกิจ
สามารถตงัราคาไดสู้งขึนและทาํใหเ้กิดกาํไรสูงขึน 

6.3.2.4 การขยายตรา (Brand extensions) ตราสินคา้ใดก็ตามทีลูกคา้มองเห็น
คุณค่าจะสามารถขยายตรานนัเพิมเติมไดด้ว้ยการเพิมสินคา้ใหม่โดยใชชื้อตราสินคา้เดิม 

6.3.2.5 การขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line extensions)  สามารถขยายสาย
ผลิตภณัฑจ์ากผลิตภณัฑเ์ดิมโดยใชชื้อตราเดิม เช่น การเพมิขนาด กลิน สี บรรจุภณัฑแ์บบต่างๆ  

6.3.2.6 สภาพคล่องทางการคา้ (Trade leverage) จากการทีผูบ้ริโภคมองเห็น
คุณค่าตราสินคา้จนนาํไปสู่การซือซาํ และส่งผลต่อสภาพคล่องของยอดขายและกาํไร 

6.3.2.7 ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) คุณสมบติั
ของคุณค่าตราสินค้าส่งผลให้เกิดขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขนัทีเหนือกว่าคู่แข่งขนั และเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบทีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ  
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  .  การวดัคุณค่าตราสินค้า 
      การบริหารตราสินคา้ทีมีประสิทธิภาพ ผูที้เกียวขอ้งในธุรกิจควรรู้ถึงคุณค่าที

แทจ้ริงของตราสินคา้ทีเพิมขึนเพือจะสามารถบริหารตราสินคา้เหล่านนัให้มีประสิทธิภาพได ้ การ
วดัคุณค่าตราสินคา้จึงเป็นสิงสําคญัทีตอ้งมีกระบวนการในการวดัทีน่าเชือถือ ทงัการวดัคุณค่าตรา
สินคา้ของตนเองและคู่แข่งขนั เพือให้สามารถสรุปขอ้มูลทีเป็นประโยชน์และทนัสถานการณ์ของ
ตราสินคา้ในขณะนนั (Keller, 1998) วิธีวดัคุณค่าตราสินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที
ใช้วิธีวดัทางด้านการเงิน  (Financial Measures) และกลุ่มทีเน้นวิธีการวดัทางด้านผูบ้ริโภค 

(Consumer-Related Measures) โดยสรุปได ้ดงันี 
            . .  กลุ่มทีใชว้ธีิวดัทางดา้นการเงิน (Financial Measures)  
    นกัวิจยัส่วนหนึงศึกษาวิธีวดัคุณค่าตราสินคา้โดยใช้วิธีวดัทางด้านการเงิน 

โดยศึกษาความเคลือนไหวของราคาในตลาดหลกัทรัพย์และนาํมาใช้วดัความเปลียนแปลงของ
คุณค่าตราสินคา้  เช่น Simon และ Sullivan ไดใ้ชค้วามเคลือนไหวของราคาในตลาดหลกัทรัพยม์า
ใช้วดัความเปลียนแปลงของคุณค่าตราสินคา้ โดยอา้งถึงว่าการปรับตวัของราคาบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยส์ามารถสะทอ้นถึงแนวโนม้ของตราสินคา้ในอนาคตได ้

    การวดัคุณค่าตราสินคา้โดยใชว้ิธีวดัทางดา้นการเงินมกัใชต้วัแสดงผลทางดา้น
การเงิน เช่น ราคาหุ้น ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือผลกาํไรในการประเมินและวดัคุณค่าตราสินคา้ 
โดยไม่มีการประเมินผลในดา้นของผูบ้ริโภคเลย 

           . .  กลุ่มทีเนน้วธีิวดัทางดา้นผูบ้ริโภค (Consumer-Related Measures) 

    นกัวจิยัหลายท่านไดศึ้กษาวธีิการวดัคุณค่าตราสินคา้โดยไม่ใชว้ธีิวดัทางดา้น
การเงิน  โดยเนน้วธีิการวดัทางดา้นผูบ้ริโภค สรุปได ้ดงันี 

    Keller (1993) นาํเสนอวิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้ในความรู้สึกของผูบ้ริโภค
ไว ้2 ประการคือ การวดัคุณค่าตราสินคา้แบบทางตรง (Direct Measure) และการวดัคุณค่าตราสินคา้
แบบทางออ้ม (Indirect Measure) 

    . การวดัคุณค่าตราสินคา้แบบทางตรง (Direct Measure)  
        การวดัผลทีเกิดจากความรู้ในตราสินคา้ (Brand Knowledge) โดยวดัจาก

ปฎิกิริยาของผูบ้ริโภค (Consumer Responses) ทีมีต่อองคป์ระกอบของกิจกรรมทางการตลาดของ
องคก์ร (Keller, 1993) การวดัคุณค่าตราสินคา้แบบทางตรงนีจะมีประโยชน์ในการประเมินผลลพัธ์
ทีเกิดจากปฎิกิริยาแตกต่างกนัทีทาํใหเ้กิดคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  
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     วิธีวดัผลลพัธ์และผลกาํไรทีเกิดจากคุณค่าตราสินคา้ คือวิธีการเปรียบเทียบ
(Comparative Methods) โดยวดัปฏิกิริยากลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม โดยวดัระหวา่งกลุ่มทีมีกิจกรรมทาง
การตลาดและกลุ่มทีไม่มีกิจกรรมทางการตลาด แลว้นาํผลการวดัมาเปรียบเทียบกนั (Keller, 1993) 

                      . การวดัคุณค่าตราสินคา้แบบทางออ้ม (Indirect Measure)  
     การประเมินแหล่งทีมาของคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยใช้วิธีการ

วดัโครงสร้างของความรู้ในตราสินคา้ (Brand Knowledge) ประกอบดว้ย การตระหนกัรู้ในตรา
สินคา้ (Brand Awareness) และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image)  

        การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) สะทอ้นให้เห็นไดจ้าก
ความสามารถของผูบ้ริโภคทีสามารถแยกแยะตราสินคา้ภายใตเ้งือนไขทีแตกต่างกนั การตระหนกัรู้
ในตราสินคา้ ประกอบดว้ย ( ) การระลึกได้ (Recall) ความสามารถของผูบ้ริโภคทีระลึกถึงตรา
สินคา้เมือมีการกล่าวถึงประเภทสินคา้หรือขอ้มูลสินคา้เพือช่วยในการระลึกถึงตราสินคา้ ( ) การ
จดจาํได ้(Recognition) ความสามารถของผูบ้ริโภคในการทีจะยนืยนัถึงการพบเห็นตราสินคา้    
     ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) คือการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค
ทีเกิดจากความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ในความทรงจาํของผูบ้ริโภค   ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
ประกอบดว้ย ความแข็งแกร่ง (Strength) ความชอบ (Favorability) ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(Uniqueness)  

        การวดัคุณค่าตราสินคา้แบบทางออ้มของ Keller (1993) เป็นวิธีการศึกษา
คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค โดยอธิบายการเกิดคุณค่าในตราสินคา้และองค์ประกอบ
ของความสัมพนัธ์ของตราสินคา้เพือแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภครับรู้ตราสินคา้ต่างจากตราอืนอยา่งไร 

    Crimmins (1992) เป็นอีกท่านหนึงทีไดก้ล่าวถึงวิธีการวดัมูลค่าเพิมตรา
สินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค โดยใหท้ศันะเกียวกบัมูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสินคา้ไว ้3 มุมมอง คือ 

      . มูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสินคา้เป็นมูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสินคา้ในหมวด
สินคา้ประเภทเดียวกนั 

       . มูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสินคา้เป็นการขยายตวัของมูลค่าเพิมไปในส่วนที
ผลิตภณัฑข์ยายตราสินคา้ โดยทาํใหต้ราสินคา้มีมูลค่าเพิมขึนได ้

       . มูลค่าเพิมเป็นคุณลักษณะเฉพาะของตราสินค้า   เป็นสิงทีไม่สามารถ
มองเห็นไดใ้นขณะทีมีการซือสินคา้ เช่น ความน่าเชือถือ การสร้างบุคลิกใหก้บัตราสินคา้เป็นส่วน
หนึงทีทาํใหต้ราสินคา้สามารถสร้างมูลค่าเพิมได ้
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    นกัวิจยับางท่านไดศึ้กษาและพฒันาวิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้จากแนวคิด
ทฤษฎีเกียวกบัคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคขึน เช่น ธิติ บุตรรัตน์ ( )ไดพ้ฒันาวิธีการ
วดัคุณค่าตราสินคา้แบบ 5 ปัจจยั ประกอบดว้ย การรู้จกัตราสินคา้ ความชอบตราสินคา้ ความตงัใจที
จะซือสินคา้ ความพึงพอใจในตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ โดยใชแ้นวคิดจากแบบจาํลอง
คุณค่าตราสินคา้ของ David A. Aaker  (1991) ในการวดัคุณค่าตราสินคา้ประเภทประเภทเบียร์ 

      เมือมีการซือขายสินคา้หรือบริการเกิดขึน คุณค่าจะเกิดขึนในระหว่าง
กระบวนการซือขายแลกเปลียนและเป็นจุดเริมตน้ของคุณค่าตราสินคา้  เมือตราสินคา้กาํหนดราคา
จากผูบ้ริโภคได ้ตราสินคา้ก็คือสิงสําคญัทีกาํหนดวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้อย่างไรต่อตราสินคา้ และ
เมือมีเกิดการซือซาํหรือต่อเนืองในตราสินคา้ใด ก็เป็นสิงสําคญัทีแสดงถึงทศันคติของผูบ้ริโภคทีมี
ต่อตราสินคา้นนัดว้ย 

    การพยายามพฒันาวิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้ดว้ยแนวคิดและวิธีทีแตกต่างนนั 
ปัจจุบนัยงัไม่มีบทสรุปถึงวธีิทีดีทีสุดในการวดัคุณค่าตราสินคา้และไม่มีการศึกษาในเชิงลึกเพือสรุป
ถึง ขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการวดัแต่ละวิธี การพิจารณาเลือกแนวคิดและวิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้
ในแต่ละธุรกิจและแต่ละงานวิจยันนัส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกบัตราสินคา้ที
แตกต่างกนัออกไป  

    สรุปไดว้่าการศึกษาแนวคิดเรืองคุณค่าตราสินคา้ ผูว้ิจยัไดเ้ห็นคุณค่าทีเพิม
มาในผลิตภณัฑ์และบริการทีสัมพนัธ์กบัการรับรู้และมุมมองของผูบ้ริโภค ความภกัดีและความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินค้า พนักงาน และองค์กรธุรกิจนันๆ คุณค่าตราสินค้าเป็น
สินทรัพยที์มีคุณค่าทงัดา้นจิตวิทยาและทางดา้นการเงินต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก นกัวิจยัหลายๆท่าน
ไดใ้ห้คาํจาํกดัความและมุมมองของคุณค่าตราสินคา้แตกต่างกนัออกไป ผูว้ิจยัเลือกศึกษาแนวคิด
และแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ของ David A Aaker ทีกล่าวถึงสินทรัพย ์5 ประการของคุณค่าตรา
สินคา้ คือ ( ) ความภกัดีต่อตรา ( )การรู้จกัตรา ( )คุณภาพทีรับรู้ ( )ความเชือมโยงกบัตรา และ 
( ) สินทรัพยอื์นๆทีบริษทัเป็นเจา้ของ  

    การศึกษาครังนีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ใน
วิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้ทีเน้นมุมมองทางดา้นผูบ้ริโภค เนืองจากในกลุ่มสินคา้ประเภททีนอนที
ผูว้จิยัศึกษาในครังนี ผูบ้ริโภคเป็นผูพ้ิจารณาใหคุ้ณค่าตราสินคา้และตดัสินใจวา่ตราสินคา้ใดมีคุณค่า
มากหรือนอ้ยเพียงใดประกอบการพิจารณาเลือกซือสินคา้ โดยผูว้ิจยัพฒันาแนวคาํถามเพือวดัคุณค่า
ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์โดยใชก้ารศึกษาแนวคิดจากแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ของ David A. 

Aaker ในการวดัคุณค่าสินทรัพย ์5 ประการของตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์ 
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แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 แนวคิดทางดา้นการตลาดในปัจจุบนัทีทุกธุรกิจต่างก็มุ่งหวงัให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ
ของตนเองเป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทุกธุรกิจพยายามส่งมอบสิงทีเหนือกวา่คู่แข่งขนัให้กบั
ผูบ้ริโภคเพือให้เกิดความพึงพอใจและการซือซาํ  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นสิงสาํคญัที
ทุกธุรกิจควรใหค้วามสนใจ เพือทีธุรกิจจะไดรู้้จกัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของตนดียิงขึนรวมถึงเป็น
ส่วนหนึงทีทาํใหธุ้รกิจเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคของตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

    . ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
     ศุภร เสรีรัตน์ ( :7 ) สรุปวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที

เกียวขอ้งกบัการซือและการใช้สินคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลียนที
บุคคลตอ้งตดัสินใจทงัก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว 

     ดารา ทีปะปาล ( :30) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาเรืองการตอบสนอง
ความตอ้งการ(Want) และความจาํเป็น (Need) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 

นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจไดน้นัจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภค 
เพราะถ้าไม่เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคคือใคร ไม่เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไร ชอบสิงใด ไม่ชอบสิงใด ก็
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้เพราะผูบ้ริโภคคือผูที้มีความตอ้งการซือ มีอาํนาจซือ 
ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซือและพฤติกรรมการใช ้ 

     เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 30) ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

เป็นการศึกษาเรืองการตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภคให้เกิดความ
พอใจ(Satisfaction) นกัการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจไดน้นั จึงจาํเป็นตอ้งทาํ
ความเขา้ใจผูบ้ริโภคคือใคร 

 2. ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (  :  - ) ได้กล่าวถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ามีทงัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยสรุปว่า ปัจจยัภายนอก  (External   

factors) ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางสังคม ส่วนปัจจยั
ภายใน (Internal factors) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวทิยา รายละเอียด ดงันี 

  .  ปัจจัยทางด้านวฒันธรรม 
    เป็นสัญลกัษณ์และสิงทีมนุษยส์ร้างขึน เป็นทียอมรับจากรุ่นหนึงไปสู่รุ่นหนึงโดย

เป็นตวักาํหนด และควบคุมพฤติรรมของมนุษยใ์นสังคมหนึงค่านิยมในการกาํหนดลกัษณะของ
สังคม และกาํหนดความแตกต่างของสังคมหนึงจากสังคมอืน ๆ วฒันธรรมทางดา้นความตอ้งการ
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และพฤติกรรมของบุคคล โดยแบ่งออกเป็น วฒันธรรมพืนฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย และชนชนัของ
สังคม ดงันี 

2.1.1 วฒันธรรมพืนฐาน  ปัจจยัพืนฐานทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการและพฤติกรรม
ของคน เช่น เด็กทีไดรั้บอิทธิพลของค่านิยม  การรับรู้ ความชอบ และพฤติกรรมมาจากครอบครัว 
และสถาบนัการศึกษา 

2.1.2 วฒันธรรม แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะทีมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่และ
สลบัซบัซอ้น วฒันธรรมยอ่ยเกิดจากพืนฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพืนฐานของมนุษย ์ลกัษณะ
วฒันธรรมย่อยประกอบดว้ย กลุ่มเชือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว พืนทีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุและกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 

2.1.3 ชนัทางสังคม การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นระดบัฐานะทีแตกต่างกนั 
โดยทีสมาชิกในแต่ละชันสังคมจะมีสถานเดียวกนั และสมาชิกในชันสังคมทีแตกต่างกนัจะมี
ลกัษณะทีแตกต่างกนั การแบ่งชันทางสังคมโดยทวัไปแล้วถือเกณฑ์รายได ้ทรัพยสิ์นหรืออาชีพ    
แต่ละชนัสังคมจะมีบทบาทและหนา้ทีทีแตกต่างกนั แต่ละชนัของสังคมจะมีค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคทีแตกต่างกนัไป ลกัษณะสาํคญัของชนัสังคมมี ดงันี  

2.1.3.1 บุคคลภายในชันสังคมเดียวกนัมีแนวโน้มจะประพฤติเหมือนกัน
และบริโภคเหมือนกนั  

2.1.3.2 บุคคลจะถูกจดัลาํดบัสูงหรือตาํตามตาํแหน่งทียอมรับในสังคมนนั 
    

2.1.3.3 ชันของสังคมจะแบ่งตามอาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ตาํแหน่ง
หนา้ที ความมงัคงั หรือบุคลิกลกัษณะ  

2.1.3.4 ชนัสังคมเป็นลาํดบัขนัทีต่อเนืองกนัและบุคคลสามารถเปลียนชัน
ของสังคมใหสู้งขนัหรือตาํลงไดต้ลอดช่วงชีวติ 

  .  ปัจจัยทางด้านสังคม  
    เป็นปัจจัยภายนอกทีเกียวข้องในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค โดยประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูบ้ริโภค ดงันี  
    . .  กลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ยบุคคลทีมีอิทธิพลต่อทศันคติหรือพฤติกรรมของ
บุคคล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  กลุ่ม คือ กลุ่มอา้งอิงทางตรง และ กลุ่มอา้งอิงทางออ้ม ดงันี 
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     . . .  กลุ่มอา้งอิงทางตรง คือ กลุ่มบุคคลทีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคทางตรง 
แบ่งเป็น  

2.2.1.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มบุคคลทีมีการติดต่อกนัอยา่งสมาํเสมอ
รูปแบบการติดต่อไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพือน  

2.2.1.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มทีไม่ไดติ้ดต่อกนัอย่างสมาํเสมอ รูปแบบ
การติดต่อแบบทางการ  เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวชิาชีพ หรือกลุ่มทางการคา้  
     . . .  กลุ่มอา้งอิงทางออ้ม คือ กลุ่มบุคคลทีมีอิทธิพลทางออ้มไม่รู้จกัเป็น
การส่วนตวั แบ่งเป็น  

2.2.1.2.1 กลุ่มใฝ่ฝัน บุคคลทีต้องการจะเป็นเหมือน เช่น นักแสดง 
นกัร้อง นกักีฬาทีมีชือเสียง  

2.2.1.2.2 กลุ่มไม่พึงปรารถนา  บุคคลทีมีพฤติกรรมทีบุคคลอืนปฏิเสธ 

   . .  กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้นการเลือกพฤติกรรมและการ
ดาํรงชีวิตรวมทงัทศันคติและแนวความคิดของบุคคลเนืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นทียอมรับของ
กลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็น  
     . . .  ครอบครัว องค์กรในสังคมทีสาํคญัทีสุด โดยสมาชิกในครอบครัว
เป็น   กลุ่มอา้งอิงทางตรงขนัปฐมภูมิทีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค                            
     . . .  บทบาทและสถานภาพ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะอยูใ่นกลุ่มหลายกลุ่ม
แตกต่างกนั เช่น ครอบครัว ทีทาํงาน สมาคม ตาํแหน่งของบุคคลในแต่ละกลุ่มจะถูกกาํหนดในรูป
ของบทบาทและสถานภาพทีแตกต่างกนั 

  .  ปัจจัยส่วนบุคคล 
         การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากส่วนลกัษณะบุคคลต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ

และลาํดับขันของวงจรชีวิต อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึง
บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง ดงันี  

2.3.1 อายแุละลาํดบัขนัของวงจรชีวิต  ผูบ้ริโภคจะซือสินคา้และบริการแตกต่างกนั
โดยความสัมพนัธ์กบัอายแุละลาํดบัขนัของวงจรชีวิต 

2.3.2 อาชีพ ผูบ้ริโภคทีอาชีพแตกต่างกนั ความตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการ
แตกต่างกนัออกไป 

2.3.3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเลือกซือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคมีความ
เกียวขอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจาก รายได้สําหรับใช้จ่าย เงินออม สินทรัพย ์
หนีสิน และอาํนาจในการกูย้มื 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

34 

2.3.4 รูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการดาํเนินชีวิตทีแตกต่างกันมีผลต่อการ
เลือกซือสินคา้และบริการ โดยวดัจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

2.3.5 บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง แนวความคิดของตนเองของแต่ละ
คนจะมีบุคลิกภาพทีแตกต่างกนั โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซือสินคา้ของผูบ้ริโภค  

  .   ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา  
    พฤติกรรมการบริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา โดยเป็นปัจจยัภายใน

ตวัผูบ้ริโภคทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือและการใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 

2.4.1 การจูงใจ พลงักระตุน้ทีอยูภ่ายในตวับุคคลทีกระตุน้ให้บุคคลกระทาํหรือ
ดาํเนินการใหไ้ดม้าถึงเป้าหมายทีตงัไว ้เกิดจากภายในตวับุคคลหรือถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก ก็
ได ้เช่น ส่วนประสมทางการตลาด วฒันธรรม หรือชนัทางสังคม 

2.4.2 การรับรู้ กระบวนการทีบุคคลคดัเลือก จดัระเบียบ ตีความหมายของขอ้มูล 
เพือกาํหนดเป็นภาพทีมีความหมายขึนมา มี  ขนัตอน คือ การเลือกเปิดรับขอ้มูล การเลือกสนใจ
ขอ้มูล  การเลือกตีความขอ้มูล และการเลือกทีจะจดจาํขอ้มูล  

2.4.3 การเรียนรู้ การเปลียนแปลงพฤติกรรมทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีแตกต่าง
และมีผลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค  

2.4.4 ความเชือและทศันคติ ความเชือ เป็นความคิดทีบุคคลยึดถือเกียวกบัสิงใดสิง
หนึงซึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และทศันคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทีมีต่อสิงใด
สิงหนึงหรืออาจหมายถึงความโน้มเอียงทีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิงกระตุน้ไปใน
ทิศทางทีสมาํเสมอ ความเชือและทศันคติต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัและกนั 

    จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัทีกล่าวมา ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัดา้นต่างๆทีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคทงัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา  

    ผูว้ิจยัได้นาํความรู้ด ังกล่าวมากาํหนดแนวคาํถามในการสนทนากลุ่มและ
ประกอบการวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจซือทีนอนตราสลมัเบอร์แลนดข์องผูบ้ริโภค   
 

แนวคิดทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจซือ  
 ขนัตอนในการเลือกซือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึนไป พฤติกรรม ผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาในส่วนทีเกียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทงัดา้นจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ซือถือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพซึงเกิดขึนในช่วงระยะเวลาหนึง กิจกรรมเหล่านีทาํให้
เกิดการซือ และพฤติกรรมการซือ กระบวนการตดัสินใจซือประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ 
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    กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค (Consumer buying decision process)  เป็นลาํดบั
ขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีกระบวนการซือ  ขนัตอน ตาม
แนวคิดของ Kotler and Armstrong (2004 :198) ดงันี  การรับรู้ปัญหา  การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ  ผูบ้ริโภคสามารถขา้มขนัตอน
หรือยอ้นขนัตอนกระบวนการซือ  ขนัตอนได ้ ดงัรูปที  แสดงแบบจาํลอง  ขนัตอนกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ปณิศา ลญัชนานนท์ (  : 105 –110) ได้กล่าวถึงรายละเอียด
กระบวนการตดัสินใจซือแต่ละขนัตอน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แบบจาํลอง  ขนัตอนกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

ทีมา : ปณิศา ลญัชนานนท,์ หลกัการตลาด (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร จาํกดั,   : 106) 
       

 ขนัตอนที  การรับรู้ถึงความตอ้งการ(Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 

recognition) เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจซือเกิดขึนเมือบุคคลระลึกถึงความแตกต่าง
ระหวา่งสิงทีมีอยูแ่ละสิงทีตอ้งการ บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในทีอาจเกิดขึนเองหรือเกิดจาก
สิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ รวมถึงความตอ้งการของร่างกาย 
(Physiological needs) ความตอ้งการทีเป็นความปรารถนา (Agevired needs) อนัเป็นความตอ้งการ
ดา้นจิตวิทยา (psychological needs) สิงเหล่านีเกิดขึนเมือถึงระดบัหนึงจะกลายเป็นสิงกระตุน้โดย
บุคคลเรียนรู้ถึงวิธีทีจะจดัการกบัสิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตและรู้วา่จะตอบสนองสิงกระตุน้
อยา่งไร 

 ขนัตอนที  การคน้หาขอ้มูล (Information search)  เมือไดรั้บรู้ถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการแลว้บุคคลจะหาวิธีการทีทาํให้ความตอ้งการดงักล่าวไดรั้บความพอใจ หากความตอ้งการ
ถูกกระตุน้มากพอและสิงทีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลผู้บ้ริโภคจะดาํเนินการให้เกิดความ
พอใจทนัที การคน้หาขอ้มูลอาจใช้สัญชาติญาณอย่างรวดเร็วหรือตอ้งใช้ความพยายามและการ

การรับรู้
ถึงความ
ตอ้งการ
ปัญหา 

 

การคน้หา
ขอ้มูล 

การ
ประเมินผล
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจ

ซือ 

พฤติกรรม
ภายหลงั
การซือ 
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วิเคราะห์ขอ้มูล ความสามารถในการหาขอ้มูลขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ โดยผูบ้ริโภคสามารถ
คน้หาขอ้มูลได ้2 ทางหลกั คือ 

 . การคน้หาขอ้มูลภายใน (Internal search)  โดยทบทวนความทรงจาํในอดีตเกียวกบั
ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ทีตนเองเคยซือ 

 . การคน้หาขอ้มูลจากภายนอก (External search) สามารถหาขอ้มูลได ้  แหล่ง ดงันี 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือน คนรู้จกั  
2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ เวบ็ไซต์ของบริษทั การจดัแสดง 

สินคา้การโฆษณาพนกังานขาย ตวัแทนการคา้ บรรจุภณัฑ ์ร้านคา้ทีจดัแสดงสินคา้  
2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ สือมวลชน องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบการ
ใชสิ้นคา้  

2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีสํารวจคุณภาพ 

2.6 ผลิตภณัฑ์ หน่วยวิจยัตลาดของผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคในการ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ 

    อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลแตกต่างกนัตามชนิดผลิตภณัฑ์และลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะได้รับข้อมูลจากแหล่งการค้า โดยแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนั แหล่งขอ้มูลทีสัมฤทธิผลมากทีสุดคือแหล่งบุคคล ขอ้มูล
จากแหล่งการคา้มกัให้ขอ้มูลทวัไปแก่ผูบ้ริโภคแต่ขอ้มูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภณัฑ์
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 ขนัตอนที  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives)  เมือผูบ้ริโภคได้
ขอ้มูลแลว้ผูบ้ริโภคจะเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆทีเป็นไปไดก่้อนตดัสินใจ ผูบ้ริโภคจะ
กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาสาํหรับการประเมินผล หากมีเพียงทางเลือกเดียวการประเมินผลทาํไดไ้ม่
ยาก  แต่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีหลายทางเลือกจึงพิจารณาเลือกทางทีพึงพอใจทีสุด 

 กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีรายละเอียด ดงันี  
1. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product attributes) ผูบ้ริโภคพิจารณาคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์อย่างใดอยา่งหนึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหนึง คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ในความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั 

2. ผูบ้ริโภคใหน้าํหนกัความสาํคญั สาํหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

3. ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเชือถือเกียวกบัตราสินคา้ ความเชือถือของผูบ้ริโภค ขึนอยู่
กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค โดยความเชือถือเกียวกบัผลิตภณัฑนี์สามารถเปลียนแปลงไดเ้สมอ 
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4. ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการเพือประเมินผล 
เริมตน้ดว้ยการกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ทีสนใจ แลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ตราอืน  

          ขนัตอนที  การตดัสินใจซือ (Purchase decision)  การประเมินผลช่วยให้ผูบ้ริโภค
กาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ทีเป็นทางเลือกโดยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ทีชอบ
มากทีสุด ความตงัใจซือ (Purchase intention) และการตดัสินใจซือ (Purchase decision) ของ
ผูบ้ริโภคนนัแตกต่างกนั  ความตงัใจซือมกันาํไปสู่การตดัสินใจซือแต่ไม่เสมอไปเพราะอาจมีปัจจยั
แทรกระหวา่งความตงัใจซือกบัการซือจริงทาํใหเ้กิดผลทีแตกต่าง มี  ปัจจยั ดงันี 

1. ทศันคติของบุคคลอืน (Attitudes of others) ทศันคติของบุคคลทีเกียวขอ้งมี  ดา้น 

คือ ทศันคติดา้นบวกและทศันคติดา้นลบ ทศันคติทงั  ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

2. ปัจจยัสถานการณ์ทีคาดคะเนไว  ้ (Anticipated situational factors) ผูบ้ริโภคคาดคะเน
ปัจจยัทีเกียวขอ้งล่วงหนา้  เช่น การคาดคะเนรายไดข้องครอบครัว การคาดคะเนผลประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์

3. ปัจจยัสถานการณ์ทีไม่ไดค้าดคะเนไว ้(Unanticipated situational factors) เมือผูบ้ริโภค
กาํลงัตดัสินใจซืออาจมีปัจจยัทีไม่ไดค้าดคะเนไวม้าเกียวขอ้งทาํให้มีผลกระทบต่อความตงัใจซือ 
เช่น ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย ผูบ้ริโภควติกกงัวลจากรายได ้

  ขนัตอนที  พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post purchase behavior)  คุณค่าจากการ
บริโภคหรือการใช ้(Value in consumption or use) หลงัจากซือและใช้ผลิตภณัฑ์แลว้ผูบ้ริโภคมี
ประสบการณ์เกียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าทีไดรั้บจริง 
(Perceived value) จากการบริโภคกบัความคาดหวงั (Expectation) หากคุณค่าทีได้รับจริงสูงกว่า
ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) ผูบ้ริโภคจะไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) ใน
ผลิตภณัฑห์ากคุณค่าทีไดรั้บจริงตาํกวา่ความคาดหวงั  
 พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post purchase behavior) ของผูบ้ริโภค แบ่งไดเ้ป็น  กรณี 
ดงันี 

1. ความพึงพอใจภายหลงัการซือ (Post purchase satisfaction)  ระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคภายหลงัซือสินคา้ สามารถแบ่งไดห้ลายระดบั เช่น พึงพอใจอย่างมาก รู้สึกเฉยๆ รู้สึก
ไม่พอใจ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค (Expectation) 
และคุณค่าทีไดรั้บจริง (Perceived value) 
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2. การกระทาํภายหลงัการซือ (Post purchase actions) หากผูบ้ริโภครู้สึกพอใจมีแนวโนม้วา่
ผูบ้ริโภคอาจกลบัมาซือผลิตภณัฑน์นัอีกครัง หากผูบ้ริโภครู้สึกไม่พึงพอใจผูบ้ริโภคอาจเลิกใชห้รือ
คืนผลิตภณัฑ ์บอกต่อหรือมีการร้องเรียนผา่นทางสือมวลชน หรืออาจถึงขนัฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากบริษทัได ้

3. พฤติกรรมการใชแ้ละการกาํจดัภายหลงัการซือ (Post purchase use and disposal) หาก
ผูบ้ริโภคเก็บผลิตภณัฑไ์วโ้ดยไม่ใชอ้าจเป็นไปไดว้า่ผลิตภณัฑ์นนัไม่เป็นทีพึงพอใจทาํให้การบอกต่อ
ไม่เป็นผล และหากผูบ้ริโภคทิงผลิตภณัฑค์วรตอ้งรู้วา่ผูบ้ริโภคทาํลายผลิตภณัฑอ์ยา่งไร 

 จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทงั  ขนัตอน ตงัแต่กระบวนการรับรู้จนกระทงัการตดัสินใจซือ ผูว้ิจยัได้
นาํความรู้ดงักล่าวมากาํหนดแนวคาํถามในการสนทนากลุ่มและประกอบการวิเคราะห์กระบวนการ
ตดัสินใจซือทีนอนตราสลมัเบอร์แลนดข์องผูบ้ริโภค   
 

ภาพรวมของธุรกจิทนีอน 
    การให้ความสําคญักบัตราสินคา้และคุณค่าตราสินคา้ รวมถึงการศึกษากระบวนการ

ตดัสินใจซือและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นสิงสําคญัในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
ทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจทีนอนในประเทศไทยด้วย การให้ความสําคญักบัคุณค่าตราสินคา้และ
การศึกษากระบวนการตดัสินใจซือก็เป็นส่วนหนึงทีจะทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจทีนอนหลายตราสินคา้
ประสบความสาํเร็จในตลาดดงัปัจจุบนั 

    ธุรกิจทีนอนในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตวัทงัตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
บริษทัผูป้ระกอบการทีนอนในปัจจุบนั เช่น สลมัเบอร์แลนด์ ซีลี โอมาส โลตสั ดลัล็อปพิลโล่ 
เทมเปอร์ และซินด้า ต่างเน้นเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคทีนอนเพือสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาทีนอนทีมี
คุณสมบติัเพือบรรเทาหรือดูแลสุขภาพและลดอาการปวดหลงั  

    ธุรกิจทีนอนเริมต้นพฒันาผลิตภณัฑ์เพือการแข่งขันโดยเริมตังแต่การปรับเปลียน
วตัถุดิบและนวตักรรมทีนาํมาใช้ในการผลิตทีนอนเพือให้สามารถผลิตทีนอนทีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคทีมากขึนได ้ จากอดีตทีผูผ้ลิตทีนอนใชนุ่้นเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตต่อมา
ทุกบริษทัผูผ้ลิตให้ความสําคญักบัคุณภาพของวตัถุดิบมากขึนโดยปรับเปลียนมาผลิตทีนอนโดย
พฒันามาใช้วตัถุดิบทีดีมากยิงขึน เช่น การพฒันาชนิดและระบบสปริง ความยืดหยุ่นของชนัวสัดุ 
หรือความหนาและชนิดของชนัยางพารา ชนิดของผา้หุ้มทีนอน วสัดุหุ้มเพือป้องกนัไรฝุ่ น ทุกตรา
สินคา้ต่างพยายามตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพือหวงัส่วนแบ่งทางการตลาดทีมากขึน
และต่างพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัอยูต่ลอดเวลา  
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    ศูนยว์ิจยักสิกรไทยประมาณการวา่ตลาดทีนอนภายในประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเนืองโดยมีแนวโนม้ขยายตวัประมาณร้อยละ 10 – 15 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่ารวมของตลาด
ทีนอนปัจจุบนัมีมูลค่าสูงถึง  7,000 ลา้นบาท  

    ตลาดทีนอนจาํแนกตามระดับราคา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตลาดทีนอน
ระดบับน และตลาดทีนอนระดบัล่าง ดงันี 

          . ตลาดทีนอนระดบับน ระดบัราคาสูงกวา่ 5,000 บาท  มีส่วนครองตลาดร้อยละ 45  
1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีการพฒันาเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม

มากขึน สินคา้ความหลากหลายทางดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ทงัระดบัความนุ่ม-แน่น คุณสมบติั
การลดการกดทบัของร่างกาย วตัถุประสงคห์ลกัในของผูบ้ริโภค คือ ตอ้งการคุณสมบติัเพิมเติมใน
การรักษา บรรเทา และป้องกนัปัญหาสุขภาพ 

1.2 กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มทีมีกาํลงัในการซือและใส่ใจกบัปัญหาสุขภาพ และรวมถึง
กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจทีพกัขนาดใหญ่ โรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย ์

1.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางคา้ปลีกผ่านห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้โมเดิร์น เทรด 
และร้านเฟอร์นิเจอร์ชนันาํ รวมถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยการคา้ส่งผา่นโครงการ 

1.4 กลยทุธ์ในการแข่งขนั ผูป้ระกอบการใชก้ลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์เป็นกลยุทธ์หลกั
ในการแข่งขนั เนน้การสร้างนวตักรรมใหผ้ลิตภณัฑ์ และพยายามลดตน้ทุนการผลิตเพือให้สามารถ
แข่งขนัไดท้งัผลิตภณัฑแ์ละราคา 

             . ตลาดทีนอนระดบัล่าง ระดบัราคาตาํกวา่ 5,000 บาท มีส่วนครองตลาดร้อยละ 55 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยผูบ้ริโภคมีวตัถุประสงค์หลกัในการซือคือใช้เพือการนอนเป็น
หลกั วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่ใชว้ตัถุดิบทีมีราคาถูก เช่น นุ่น ใยมะพร้าว ฟองนาํ                  

2.2 กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มลูกคา้ทีมีกาํลงัซือไม่สูง พฤติกรรมการเลือกของผูบ้ริโภค
คาํนึงถึงราคาเป็นปัจจยัหลกั  

2.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัโดยการขายปลีกผ่านหน้า
ร้านของบริษทั ร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงลงไปถึงระดบัเล็ก 

2.4 กลยุทธ์ในการแข่งขนั ผูป้ระกอบการเนน้การแข่งขนัทางดา้นราคาเป็นหลกัและ
เริมพฒันารูปลกัษณ์ทีนอนมากขึน เนืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคเริมให้ความสําคญักบัการพิจารณา
รูปลกัษณ์ภายนอกของทีนอนร่วมกบัราคาดว้ย 
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  ผลิตภณัฑ์หลกัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและทาํให้เกิด
การขยายตวัของตลาดมากขึน ไดแ้ก่ ทีนอนเพือสุขภาพ เนืองจากราคาของทีนอนทีมีราคาค่อนขา้ง
สูงและอายุการใชง้านเฉลียของทีนอนนาน ประมาณ 8 – 10 ปี ผูบ้ริโภคจึงให้ความพิถีพิถนัในการ
เลือกทีนอนมากขึน  

  ดว้ยสภาวะการแข่งขนัทีเพิมขึนอยา่งรุนแรง ตน้ทุนการผลิตทีปรับตวัสูงขึนตลอดเวลา 
ทงัเรืองของวตัถุดิบและค่าแรงทีเพิมขึน ผูป้ระกอบการตอ้งเตรียมรับมือกบัการแข่งขนัเพิมมากขึน 
ทงัการเร่งพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัห่วงโซ่อุปทานในการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพือลด
ตน้ทุนการผลิต เพือให้สามารถแข่งขนัไดท้งัดา้นคุณภาพและราคา การพฒันาช่องทางการจดั
จาํหน่าย และเร่งดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดอยา่งต่อเนือง เพือให้สินคา้และตราสินคา้เป็นทีรู้จกั
และรวมถึงเป็นทีตอ้งการในสายตาของผูบ้ริโภค เพือให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงตราสินคา้ และเป็น
ตราสินคา้ทีมีคุณค่าในสายตาผูบ้ริโภคต่อไป  
 
ประวตัิความเป็นมาบริษัทสลมัเบอร์แลนด์ 

    สลมัเบอร์แลนด์ไดก่้อตงัขึนในปี ค.ศ. 1920 ณ. เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ      
ผูก่้อตงัคือ  Mr.John Seccombe  และนอ้งชาย ทีตงัใจผลิตทีนอนทีดีทีสุดให้กบัผูบ้ริโภคทงัคู่เริม
ทดลองออกแบบทีนอนโดยคาํนึงถึงหลกัสรีระศาสตร์จนประสบความสาํเร็จไดรั้บตราพระราชทาน
รับรองคุณภาพจากกษตัริยจ์อร์จที 6 แห่งราชวงศอ์งักฤษ ในปี ค.ศ.1940  

 สลมัเบอร์แลนดไ์ดว้จิยัและพฒันาเพือสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเนืองมาตลอด ปี โดยมี
ผูบ้ริโภคทีนอนสลมัเบอร์แลนดใ์นปัจจุบนั 40 ประเทศทวัโลก จาํนวนมากกวา่ 50 ลา้นคน  

    บริษทั สลมัเบอร์แลนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตงัขึนในปี พ.ศ. 2537 โดยดาํเนินธุรกิจ
การคา้ทีนอนในประเทศไทยมากวา่ 17 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 47 ของตลาดทีนอนระดบับน 
ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินค้าทวัประเทศ มีดังนี โฮมโปร โฮมเวิร์ค ไทวสัดุ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล เดอะมอลล ์โรบินสัน และร้านตวัแทนจาํหน่ายทวัประเทศ  

   . วสิัยทศัน์ 
  เป็นผูน้าํในธุรกิจทีนอนและเครืองนอน ทีมีความสามารถในการแข่งขนั และทาํกาํไร

อยา่งยงัยนื โดยมุ่งมนัพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

   . พนัธกิจ 

       .  ผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพ และใหบ้ริการทีไดม้าตรฐาน ภายใตต้น้ทุนทีเหมาะสม 

       .  คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆเพือสนองความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภค 

  .  สร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกรักองคก์ร 
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       .  พฒันาบุคลากรในองคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถในทุกๆดา้นอยา่งต่อเนือง 

       .  ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายทีทาํกาํไรอยา่งยงัยนืใหก้บัองคก์ร 

 . สโลแกน 

   “Better Healthier Sleep” 

 . ภาพตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์

 

 
 

ภาพที    ภาพตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ 
 

 ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริโภค และไดจ้ดัอนัดบัที
ดีต่อเนืองมาตลอด ในปี พ.ศ.2548 ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไดรั้บรางวลัสุดยอดแบรนด์ชนันาํจาก
การเป็นผูน้าํในธุรกิจทีนอน (Super Brand)  

 นอกเหนือจากนันตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นตราสินค้า
ประเภททีนอนทีครองใจผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัที 1 มีความน่าเชือถือระดบัทองคาํ (Gold) จากการ
สํารวจของนิตยสารรีดเดอร์ ไดเจสท์ (Reader’s Digest) ทีครองใจผูบ้ริโภคถึง 2 ครังโดยไดรั้บ
รางวลัครังล่าสุดในปี พ.ศ.  จากการสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้ โดย
วดัผลจากการตอบแบบสอบถามของผูอ่้านนิตยสารรีดเดอร์ ไดเจสท์ (Reader’s Digest) อาศยั
หลกัเกณฑ์ 6 ขอ้ ดงันี ความเชือมนัหรือความน่าเชือถือของตราสินคา้ คุณภาพสินคา้  คุณค่าของ
ตราสินคา้  ความเขา้ใจในความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคิดริเริม
สร้างสรรคใ์นการนาํเสนอสินคา้หรือบริการใหม่ๆ สู่ตลาดอยา่งสมาํเสมอ  

 ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ เนืองจากเป็นตราสินคา้ประเภททีนอนที
ได้รับความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค และมีการยอมรับในตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์เป็นอย่างดีมา
ตลอดกวา่  ปี โดยผูว้จิยัสนใจศึกษาในดา้นการให้คุณค่าตราสินคา้ และกระบวนการตดัสินใจซือ
ทีนอนสลมัเบอร์แลนด ์ 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
    พรกนก เหลาลาภะ ( ) ศึกษาเรืองคุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษานีคือ ลูกค้าของธนาคาร
เกียรตินาคินทีมาใชบ้ริการหรือทาํธุรกรรมกบัธนาคาร ณ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  
คน โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดเป็น  ขนัตอน (Two-

Stage random sampling) ในขนัแรกใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธี
จบัฉลากเพือเลือกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร  สาขาจากจาํนวนทงัสิน  สาขา  ขนัตอนที  ใช้
วิธีสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพือเลือกตวัอย่างลูกคา้ทีมาใช้บริการ
ธนาคารทงั  สาขา สาขาละ  ชุด ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) สถิติทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ไคสแควร์ (Chi-Square) ในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัคุณค่าตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการตดัสินใจการใช้
บริการ และประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ 

    จากการวิจยัพบว่าขอ้มูลทางประชากรศาสตร์พบว่าของลูกคา้ธนาคารทีมาใช้บริการ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อายุ -  ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนรายได้ , - ,  บาท คุณค่าตราสินคา้ธนาคารเกียรตินาคินดา้นการ
บริการอยูใ่นระดบัมาก ตามดว้ยดา้นพนกังาน ผลิตภณัฑ์ และดา้นภาพลกัษณ์ ( )คุณค่าตราสินคา้
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการของธนาคารอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยผูม้าใชบ้ริการเชือมนัในตวัองคก์ร
เป็นสาเหตุหลกัทีตดัสินใจมาใช้บริการ (Image) อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิง ในส่วนของการ
ให้บริการ สถานที สิงอาํนวยความสะดวก ผลิตภณัฑ์ทีหลากหลาย คุณภาพของพนักงาน อยู่ใน
ลาํดบัเห็นด้วยต่อมาตามลาํดบั ( ) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูที้เข้ามาใช้บริการการทาํ
ธุรกรรมการเงินกบัธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้ของธนาคารเกียรตินาคินทงัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการ ดา้นพนกังาน และดา้นภาพลกัษณ์  ( ) คุณค่าตราสินคา้ธนาคารเกียรติ
นาคินมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารเกียรตินาคิน ( ) ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคารเกียรตินาคิน 

    พรสิริ แกว้นิมิตชยั ( ) ศึกษาเรืองการให้คุณค่าในการศึกษาหลกัสูตรศิลปะศาสตร์ 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร การ
วิจยันีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ระดบัลึก โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ 
กลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน  
มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่นที  จาํนวนนกัศึกษาทงัหมด  คน โดยแบ่งออกเป็น นกัศึกษาวิทยาเขต
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สารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน  คน นกัศึกษาวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จาํนวน  คน โดย
ผูว้จิยัสัมภาษณ์นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน 

    ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทนนัเป็นการ
ตดัสินใจด้วย ตนเอง โดยหวงัว่าจะมีความรู้ ประสบการณ์มากขึน และสามารถทาํให้ประสบ
ความสาํเร็จในหนา้ทีการงาน โดยใชค้วามคิดคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการตดัสินใจ มี
ทศันคติทีดีต่อมหาวิทยาลยัในทุกดา้น โดยเฉพาะชือเสียงของมหาวิทยาลยัทีเป็นส่วนสําคญัในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ในส่วนการให้ความหมายของคาํวา่คุณค่า (Brand Equity) คือ การใชเ้วลา
ให้เป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษาหาความรู้ เป็นการสร้างคุณค่าให้กบัตวัเองในเรืองวุฒิการศึกษา 
การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้สังคมใหม่ ในส่วนการแสดงความคิดเห็นถึงส่วนที
ไม่ไดคุ้ณค่านัน คือ ผลทีไดร้ับจากการศึกษานันไม่เป็นไปตามทีนกัศึกษาคาดหวงัเท่าทีควร
เนืองจากยงัขาดการบริหารจดัการทีเหมาะสม 

    เพ็ญพนัส วิมุกตายน ( ) ศึกษาเรืองคุณค่าตราสินค้าทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
นาฬิกาข้อมือของผูซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคือผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครทีซือ ใช ้และเคยใช ้นาฬิกาขอ้มือทีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน 
โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย วธีิโควตา และวธีิสุ่มตามสะดวกตามลาํดบั เก็บขอ้มูลโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าฌลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแมนวิทนี การทดสอบ
ครูสคอล วอลลิส และหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบอนัดบัของสเปียร์แมน 

    จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในปัจจยัการรับรู้ใน
คุณภาพตราสินคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ในระดบัเห็นดว้ย ปัจจยัการ รู้จกัตราสินคา้
และความมีส่วนร่วมขององคก์ร การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในระดบัเฉยๆ และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจใน
การซือครังต่อไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่เพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือในครังต่อไป อาย ุ
อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ เอกลกัษณ์เฉพาะตัวของตราสินคา้ 
การรู้จกัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตาํ การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือในครังต่อไปในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสําคญั ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ออกแบบสินคา้ให้โดดเด่นทนัสมยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีรูปแบบทีหลากหลาย อีกทงัควร
ใชว้ิธีการสือสารการตลาดในหลายๆด้านอย่างสมาํเสมอเพือให้เกิดการรับรู้และรู้จกัตราสินคา้ 
รวมทงัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพือทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่าของ
ตราสินคา้ 
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    ธิติ บุตรรัตน์ ( ) ไดศึ้กษาเรืองการวดัคุณค่าของตราสินคา้ในสินคา้ประเภทเบียร์ 
โดยพฒันา วิธีการวดัคุณค่าตราสินคา้แบบ  ปัจจยั ( -Factor Brand Equity Measurement) โดย
พฒันาจากแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ของ David A. Aaker (1991) มีองคป์ระกอบ ดงันี การรู้จกั
ตราสินคา้ ความชอบตราสินคา้ ความตงัใจทีจะซือสินคา้ ความพึงพอใจในตราสินคา้ และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ การวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Servey Research) โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเบืองตน้
จากขา้ราชการชาย ในกรมขนส่งทหารอากาศ กองทพัอากาศ ดอนเมือง จากแบบสอบถามจาํนวน 

 คน แล้วคดัเลือกผูที้ดืมเบียร์เป็นประจาํและมีปริมาณการดืมทีสูงทีสุดเพือเป็นกลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน  คน ผูว้ิจยัเลือกสินคา้ประเภทเบียร์เนืองจากตลาดเบียร์มีการแข่งขนักนัสูง และพยายาม
สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัตราสินคา้อยา่งต่อเนือง 

    ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายผลการวิจยัเป็น  ส่วน คือ ( ) การวดัคุณค่าตราสินคา้ ( ) การทดสอบ
ความเชือถือได ้( ) การทดสอบความเทียงตรง โดยอธิบายได ้ดงันี ( ) การวดัคุณค่าตราสินคา้แบบ 

 ปัจจยัสามารถให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ในการดาํเนิกิจกรรมทางการตลาดได้ดี สามารถนาํ
ผลการวิจยัไปวิเคราะห์ทีมาของคุณค่าตราสินค้าทงัตราตนเองและคู่แข่งเพือนาํไปพฒันาสินค้า
ตนเองให้แข็งแกร่งขึน ( ) ผลการทดสอบความเชือถือได ้(Reliability) ของการวดัแบบ  ปัจจยั มี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ทีสูง สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้วดัไดจ้ริงแต่ควรมีการทดสอบเกียวกบั
ความเชือถือได้ต่อไปในอนาคตและประยุกต์กบัสินคา้ประเภทอืนต่อไป ( ) การทดสอบความ
เทียงตรง (Construct Validity) ของคุณค่าตราสินคา้ทีไดจ้ากวิธีการวดัแบบ  ปัจจยั พบว่าคุณค่า
ตราสินคา้ (Brand Equity) ทีวดัไดจ้ากวิธีการวดัแบบ  ปัจจยั มีความเทียงตรง (Construct Validity) 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ในการวดัค่า  ค่า คือ ผลต่างของอตัราความชอบ ผลต่างของการวดัราคาที
ผูบ้ริโภคยินดีจ่าย และผลต่างของความตงัใจซือ ในส่วนของผลต่างของอตัราราคาและผลต่างของ
ความตงัใจซือ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจึงไม่สามารถใชผ้ลต่างใน  ส่วนนีเป็น
บรรทดัฐานในการทดสอบความเทียงตรงของคุณค่าตราสินคา้ทีวดัจากวธีิวดัแบบ  ปัจจยัได ้
 จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งในเรืองตราสินคา้ ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงความสําคญัของ
ตราสินคา้ การใหคุ้ณค่าตราสินคา้ในบริบททีแตกต่างกนั การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัตราสินคา้เป็น
สิงสําคญั ตราสินคา้ทีมีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อตรา
และทาํใหเ้กิดการซือซาํ ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดการวดัคุณค่าตราสินคา้จากงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาพฒันา
และกาํหนดแนวคาํถามในการวจิยั เพือใชต้อบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัให้ครบถว้นและครอบคลุม
เนือหาของการวจิยั  
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเรืองการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ ผูว้ิจยัได้กาํหนด องค์ประกอบ 
วธีิการดาํเนินการวจิยั แนวทางในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ตามหวัขอ้ ดงันี 

1. ระเบียบวธีิวจิยั 

2. ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยั 

3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

4. แหล่งทีมาของขอ้มูล 

5. ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

8. จรรยาบรรณของผูว้จิยั 

 

. ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวจิยัเรืองการใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
(qualitative research) โดยใชว้ธีิการวจิยัแบบการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการอภิปรายร่วมกนัของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีมีคุณสมบตัิตามทีผูว้ิจยักาํหนดเพือ
ตอบคาํถามการวจิยัเรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ วตัถุประสงคข์องการจดัการสนทนากลุ่มเพือให้ได้
ขอ้มูลทีดีทีสุด ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาโดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กนัของสมาชิกในวง
สนทนา กาํหนดสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมในการสนทนากลุ่มประมาณ 6 – 8 คน จาํนวน  กลุ่ม มี
ผูด้าํเนินการสนทนา (moderator) เป็นผูย้กประเด็นการสนทนาเพือให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นทียกขึนมา โดยไม่มีลกัษณะชีนาํไปสู่คาํตอบอย่างใดอยา่งหนึง หลกัสําคญัของ
การสนทนาอยูที่การจดัการพลวตักลุ่มทีเหมาะสม เพือใหส้มาชิกกลุ่มไดมี้ปฏิกิริยาโตต้อบต่อกนัใน
เรืองทียกมาเป็นประเด็นในการสนทนา รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกร่วมดว้ย ขอ้มูลทีไดจ้ากการ
สนทนากลุ่มเป็นการโต้ตอบกนัของกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล ทาํให้ได้ความถูกตอ้งตรงประเด็น มีความ
น่าเชือถือและมีความหลากหลายของขอ้มูล  
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         ผูว้ิจยัคน้ควา้และทาํความเขา้ใจขอ้มูลทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดมโนทศัน์
หรือประเด็นทีจะศึกษาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเพือสร้างแนวคาํถามในการ
สนทนากลุ่มเพือให้ครอบคลุมแต่ละประเด็นโดยละเอียด จากนันผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาเรียบเรียง จดั
หมวดหมู่ นาํมาวิเคราะห์เพือหาขอ้สรุปทีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัและนาํเสนอ
ผลงานวจิยัต่อไป 

 

2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกัในการวจัิย 
          ประชากรในการวิจยั คือ ลูกคา้ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์จากห้างสรรพสินคา้หรือ
ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายทีไดรั้บความ
สนใจในปัจจุบนัและเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัของสลมัเบอร์แลนด ์   
         ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในงานวิจยัครังนี คือ ลูกคา้วยัทาํงานอายุ 30 – 50 ปี ระดบัการศึกษาสูง
กวา่ระดบัอนุปริญญา ระดบัรายได ้30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ใน
ห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใช้เองหรือ
ซือให้กบัผูอื้น ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มลูกคา้วยัทาํงาน กาํหนดระดบัการศึกษาและรายไดข้องผูใ้ห้ขอ้มูล 
เนืองจากเป็นช่วงวยัทีมีวุฒิภาวะ มีศกัยภาพในการตดัสินใจ และอาํนาจในการซือสูงกว่าวยัอืน 
ผูว้จิยักาํหนดใหมี้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 6 – 8 คน จาํนวน 3 กลุ่ม  
 
3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
         เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครังนี มีดงันี 

         .  แนวคาํถามในการสนทนากลุ่มแบบกึงมีโครงสร้าง ลกัษณะคาํถามปลายเปิดซึง
กาํหนดมโนทศัน์หรือประเด็นไวล้่วงหน้า ผูว้ิจยัพฒันาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัต่างๆที
เกียวขอ้งเพือนาํมากาํหนดประเด็นในการวจิยั  
          ผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นปัญหาทีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาหรือเป็น
โจทยใ์นการวิจยั โดยมี ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนา และ
ดาํเนินการสนทนาตามประเด็นทีไดก้าํหนดไว ้เพือชกัจูงให้กลุ่มสนทนาเกิดแนวคิดและสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอียดลึกซึง (ประสพชยั 
พสุนนท,์ 2555 : 120) ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มประมาณ 6 – 8 คน โดยทาํการสนทนากลุ่มจาํนวน 
3 กลุ่ม 
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         .  ภาพตราสินคา้และภาพสินคา้เพือประกอบการสนทนากลุ่ม 

         .  เครืองบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูป สาํหรับบนัทึกภาพและเสียงการสนทนากลุ่ม 

         .  ผูช่้วยจดบนัทึกขอ้มูล (notetaker) และสมุดจดบนัทึกขอ้มูล เพือจดบนัทึกถอ้ยคาํใน
การสนทนาเพือใหส้ามารถจบัคู่คาํพูดและผูพู้ดไดต้รงกนัในเวลาถอดการบนัทึกเสียงการสนทนา 
การจดบนัทึกสิงทีสังเกตไดร้ะหวา่งการสนทนา สีหนา้ท่าทาง พฤติกรรมต่างๆของสมาชิกทีเกิดขึน
ระหว่างการสนทนากลุ่ม เพือบนัทึกขอ้มูลทีไดเ้พิมเติมสําหรับประกอบการพิจารณาตีความหมาย
ของขอ้ความในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

         .  สถานทีจดัการสนทนากลุ่ม เพือให้การสนทนากลุ่มดาํเนินไปอย่างเรียบร้อย ผูว้จิยั
จดัเตรียมห้องทีเงียบ ปราศจากเสียงรบกวน มีทีใหส้มาชิกนงัสบายๆสาํหรับการสนทนาประมาณ   
1 – 2 ชวัโมง พร้อมทงัมีโตะ๊ทาํงานเพือใหผู้บ้นัทึกการสนทนาสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสะดวกตลอด
ระยะเวลาของการสนทนา 
 
4. แหล่งทมีาของข้อมูล  
         การวิจยัเรืองการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ มีแหล่งทีมาของขอ้มูลในการวิจยั 

 แหล่ง ดงันี 

         .  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ 
แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา วารสาร งานวจิยั บทความวชิาการ รวมทงัการคน้ควา้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เพือใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงและเป็นขอ้สนบัสนุนแนวคิดในการวจิยัครังนี 

         .  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยการใชว้ธีิการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สมาชิกในการสนทนากลุ่ม 6 – 8 คน จาํนวน 3 กลุ่ม 

 
5. ขนัตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
         การเก็บขอ้มูลในการวิจยัเรืองการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์นี เป็นการศึกษา
การให้คุณค่าตราสินคา้ การตดัสินใจเลือกซือสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ รวมถึงขอ้เสนอแนะเพือเพิม
คุณค่าใหต้ราสินคา้ โดยมีขนัตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยทบทวนวรรณกรรมที
เกียวขอ้ง ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากหนงัสือ ตาํรา วารสาร งานวิจยั บทความวิชาการ โดยผูว้ิจยัคน้ควา้
และทาํความเขา้ใจเรืองคุณค่าตราสินคา้เพือกาํหนดปัญหา หวัขอ้การวิจยั กาํหนดคาํถามเพือนาํไปสู่
ประเด็นทีเจาะจงและกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัใหเ้หมาะสม 
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2. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิมาออกแบบแนวคาํถาม เพือให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เหมาะสมกับผู ้ให้ข ้อมูล  แนวคาํถามทีกาํหนดไว ้ล่วงหน้าจะ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนสําคญั คือ มโนทศัน์หรือประเด็นการศึกษา (study Concept) คาํถามหรือ
ประเด็นการสนทนา (question) และประเด็นสาํหรับซกัถามต่อเนือง (probes) 

3. ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสังเกตและการสนทนา
กลุ่ม ตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ลูกคา้วยัทาํงานอายุ 30 – 50 ปี ระดบัการศึกษาสูงกวา่
อนุปริญญา ระดบัรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ใน
หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด เขตกรุงเทพมหานคร เพือใชเ้องหรือให้กบัผูอื้น โดยผูว้ิจยั
เลือกกลุ่มลูกคา้วยัทาํงาน กาํหนดระดบัการศึกษาและรายไดข้องผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เนืองจากเป็นช่วง
วยัทีมีวฒิุภาวะเนืองจากผา่นวยัทาํงานตอนตน้มาแลว้ มีศกัยภาพในการตดัสินใจและมีอาํนาจในการ
ซือสูงกวา่วยัอืน 

4. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 การเตรียมการสนทนากลุ่ม 
 การเตรียมการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นผูด้าํเนินการสนทนา ประกอบดว้ยผูด้าํเนินการสนทนา 1 คน ผูจ้ดบนัทึกการ
สนทนา 1 คน และผูค้อยอาํนวยความสะดวกทวัไป 1 คน โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสนทนาดว้ย
ตนเองทงั  กลุ่ม 

2. ดา้นผูร่้วมสนทนา เกณฑ์การคดัเลือกผูร่้วมสนทนา คือ กลุ่มลูกคา้วยัทาํงานอายุ 30 – 

50 ปี ระดบัการศึกษาสูงกวา่อนุปริญญา ระดบัรายได ้30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ทีซือทีนอน
สลมัเบอร์แลนด์ในห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด เขตกรุงเทพมหานคร เพือใชเ้องหรือ
ใหก้บัผูอื้น จาํนวนประมาณ 6 – 8 คนต่อกลุ่ม ทงัหมด 3 กลุ่ม 

3. ดา้นสถานที มีการจดัเตรียมสถานทีสาํหรับการสนทนากลุ่มไวล่้วงหนา้ โดยเป็นหอ้ง
ทีเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน เหมาะกับการพลวตักลุ่ม โดยจดัทีนงัทีสบายสาํหรับการนังสนทนา
ประมาณ 1 – 2 ชวัโมง 

 ขันตอนการสนทนากลุ่ม 
1. กาํหนดวตัถุประสงค ์

2. กาํหนดกลุ่มเป้าหมายของผูใ้หข้อ้มูลและตดัสินใจเลือกจาํนวนกลุ่มสนทนา 
3. วางแผนเรืองระยะเวลาและตารางเวลา 
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4. ออกแบบแนวคาํถาม โดยเรียงคาํถามจากคาํถามทีเป็นเรืองทวัๆไป ง่ายต่อการเขา้ใจ 
และสร้างบรรยากาศให้คุน้เคยกนัระหวา่งผูว้ิจยักบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนา จากนนัเขา้สู่คาํถามหลกั หรือ
ประเด็นทีทาํการศึกษา 

5. ทดสอบแนวคาํถามทีสร้างขึน 

6. ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) ทาํความเขา้ใจกบัผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Notetaker) 

6.1 ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) ผูด้าํเนินการสนทนาตอ้งสร้างบรรยากาศในการ
สนทนา และควบคุมบรรยากาศการสนทนากลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดีให้เกิดความเป็นกนัเองและกระตุน้
เกิดพลวตักลุ่มมากทีสุด โดยไม่แสดงความคิดเห็นของตนเองและปล่อยให้ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มไดแ้สดง
ความคิดเห็นอยา่ง อิสระและเป็นธรรมชาติมากทีสุด และผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มควรเป็นผูที้
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

6.2 ผูจ้ดบนัทึก (Notetaker) ตอ้งอยูร่่วมการสนทนาตลอดเวลา ทาํหนา้ทีในการจด
บนัทึกเพียงอยา่งเดียวไม่ร่วมสนทนาและเป็นผูถ้อดเทปดว้ยตนเอง เพือความเขา้ใจในสิงทีไดบ้นัทึก
และเนือหาสาระในเทปทีตรงกนั 

6.3 ผูช่้วยทวัไป (Assistant) คอยควบคุมเครืองบนัทึกเสียงและเปลียนเทปขณะทีกาํลงั
ดาํเนินการสนทนา และอาํนวยความสะดวกแก่ผูด้าํเนินการสนทนาและผูจ้ดบนัทึก เพือใหแ้ต่ละคน
ทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

7. คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา 
8. การจดัการเพือเตรียมการทาํสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานที กาํหนดวนั เวลา  
9. จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทีจาํเป็น เช่น กลอ้งถ่ายรูป เครืองบนัทึกเทป มว้นเทป ถ่าน 

สมุด ดินสอ เครืองดืม อาหารวา่ง เป็นตน้ 

10. จดัการสนทนากลุ่ม 

11. ประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

12. ถอดเทปเป็นบทสนทนา โดยถอดเทปออกมาอย่างละเอียดเพือให้ไดข้อ้มูลทีครบถว้น
และไม่ใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไป จดัระเบียบและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการตีความหมายในรูป
ของการวิเคราะห์ 

13. เขียนรายงานการวจิยัโดยเขียนผลการศึกษาแยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาและ
หวัขอ้ของแนวคาํถามโดยพรรณนาในเชิงอธิบาย 
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6. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล  
 ความถูกตอ้งและน่าเชือถือของขอ้มูลในงานวจิยัเชิงคุณภาพ อยูที่คุณภาพของผูว้ิจยัและ
การตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์ โดยตรวจสอบขอ้มูลขณะเก็บขอ้มูลในภาคสนาม และเมือ
ออกจากภาคสนาม (อรุณี อ่อนสวสัดิ, 2551: 282) เพือให้ผลการวิจยัน่าเชือถือ ผูว้ิจยัตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนนาํไปวเิคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูลทีนิยมใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ 
การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นวิธีการทีสะทอ้นให้เห็นวา่ขอ้มูลหลกัฐาน
และผลการวิจยัทีอาศยัการตีความหมายของขอ้มูลหลกัฐานทีเก็บรวบรวมไดมี้ความวางใจไดว้่า มี
ความถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทีสร้างสรรค ์(องอาจ นยัพฒัน์, 2548: 154) 
 การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ  4 วิธี คือ 
(สุภางค์    จนัทวานิช 2553 : 128-130) 
             . การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) วธีิการตรวจสอบ ดงันี 
                    .  แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
                    .  แหล่งสถานที หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานทีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
                    .  แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปลียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
             . การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (investigator triangulation) ผูว้ิจยัแต่ละคนจะได้
ขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งไร  
             . การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (theory triangulation) หากผูว้จิยัใชแ้นวคิดทฤษฎีที
ต่างไปจากเดิมจะทาํใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด  
             . การตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) วธีิเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆกนัเพือรวบรวมขอ้มูลเรืองเดียวกนั เพือความแน่นอนวา่ขอ้สรุปนนัเทียงตรง
ตามความเป็นจริงหรือไม่ 
 การศึกษาเรืองการใหคุ้ณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์
ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูว้จิยัใชว้ธีิการตรวจสอบความน่าเชือถือ ดงันี 

 . การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) โดยศึกษาขอ้มูลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
ผลการสนทนากลุ่มทีรวบรวมไดที้มีความแตกต่างกนั ทงัดา้นเวลา สถานทีและตวับุคคล เปรียบเทียบ
และวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดว้า่ ขอ้มูลทีแตกต่างดา้นแหล่งเวลา สถานที และบุคคล ผลการวิเคราะห์
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เป็นขอ้มูลทีเชือถือได ้
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 . การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีรวบรวมขอ้มูลทีต่างกนัโดยใช้วิธีการสังเกตควบคู่กบัการสนทนาเชิงลึกเป็นรายบุคคล
กบัผูบ้ริโภคทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์จากห้างสรรพสินคา้และร้านคา้โมเดิร์นเทรด โดยสังเกต
และสนทนากบัผูบ้ริโภคทีซือทีนอนทีพืนทีหนา้ร้านของห้างสรรพสินคา้และร้านคา้โมเดิร์นเทรด
ร่วมกบัพนกังานขายสินคา้หนา้ร้าน โดยผูว้ิจยั พยายามสร้างความสนิทสนมและสร้างความไวใ้จ
เพือตอบคาํถามในประเด็นกาํหนด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทีผูว้ิจยัไดศึ้กษา 
พบวา่เป็นขอ้มูลทีเชือถือได ้
 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล    
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้าการสนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จะถูกนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และครบถว้นของขอ้มูล วิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามประเด็นการวิจยั สรุปและตีความขอ้มูล
เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีทีศึกษาภายใตข้นัตอนการศึกษาและวตัถุประสงคใ์น
การวิจยั จากนนัสรุปผลการศึกษา นาํเสนอขอ้เสนอแนะ และจดัทาํรูปเล่มเพือรายงานผลการศึกษา
ต่อไป  
   
8. จรรยาบรรณของผู้วจัิย 

  ผูว้ิจยัไม่เปิดเผย ชือ นามสกุล ของบุคคลทีให้ขอ้มูลหลกั โดยนาํเสนอเป็นนามสมมุติ 
เนืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งยินดีให้ขอ้มูล แต่ไม่ยินยอมเปิดเผยชือ นามสกุลจริง 
เนืองจากการใหข้อ้มูลมีทงัทางบวกและทางลบสามารถส่งผลใหเ้กิดความเสียหายได ้
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการศึกษาเรืองการใหคุ้ณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์
ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพือศึกษาการใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดข์องผูบ้ริโภคและศึกษากระบวนการตดัสินใจซือที
นอนสลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรดในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีวิจยัแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มละ -  คน 
จาํนวน  กลุ่ม ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริโภควยัทาํงาน อาย ุ -  ปี ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์จาก
หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร เพือใชเ้องหรือซือให้ผูอื้น ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแยกเป็นประเด็นในการศึกษา  ส่วน ดงันี 

 ส่วนที . ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 ส่วนที . ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์แบ่งเป็น  ประเด็น ดงันี 

 . การใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดข์องผูบ้ริโภค 

 . กระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของผู ้บ ริโภคทีซือทีนอนจาก
หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนท ี  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 จากการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภควยัทาํงานอายุ -  ปี ระดบัการศึกษาสูงกว่าระดบั
อนุปริญญา รายได ้ ,  – ,  บาทต่อเดือน ทีซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์เพือใช้เองหรือซือ
ให้ผูอื้นจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน สรุป
ลกัษณะทวัไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัประกอบอาชีพพนกังานประจาํบริษทัเอกชน  คน รองลงมา
คือขา้ราชการ  คน และประกอบธุรกิจส่วนตวั  คนตามลาํดบั การศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอยูใ่น
ระดบัอนุปริญญาถึงระดบัปริญญาเอก มีรายไดเ้ฉลียระหวา่ง ,  – ,  บาทต่อเดือน 
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ส่วนท ี  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  โดยแบ่งออกเป็น  ประเด็น ดงันี 

 . การให้คุณค่าตราสินค้าสลมัเบอร์แลนด์ของผู้บริโภค 
 การศึกษาการใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์ ตามแนวคิดและโมเดลคุณค่าตราสินคา้ 

ประกอบดว้ยสินทรัพย ์  ประการ ของ David A. Aaker  ( ) ดงันี  
.  ความภกัดีต่อตรา (Brand loyalty)  

.  การรู้จกัตรา (Brand awareness)  

.  คุณภาพทีรับรู้ (Percieved quality)  

.  ความเชือมโยงกบัตรา (Brand associations)  

.  สินทรัพยอื์นๆทีบริษทัเป็นเจา้ของ (Brand assets)  
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์แตกต่างกนัตามแต่ทศันะและ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยสรุปประเด็น ดงันี 

  .  ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty)  
  การให้คุณค่าความภกัดีต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ทงัความพึงพอใจต่อตราสินคา้

สลมัเบอร์แลนด์ โอกาสการซือตราสลมัเบอร์แลนด์และความตงัใจทีจะซือซาํ รวมถึงการให้การ
สนบัสนุนตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดข์องกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั   

  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความพอใจต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ และสินคา้    
สลมัเบอร์แลนด์ เมือสอบถามถึงการแนะนาํสินค้าต่อให้กบัเพือนหรือบุคคลอืนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ส่วนใหญ่ไม่แนะนาํตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดต่์อใหก้บัเพือนหรือบุคคลอืน สาเหตุทีไม่แนะนาํตรา
สินคา้สลมัเบอร์แลนด์ให้กบัผูอื้นเนืองจากเห็นว่าการตดัสินใจเลือกซือทีนอนนนัเป็นเรืองความชอบ
และความพอใจของแต่ละบุคคล ทีควรกาํหนดรูปลกัษณ์และคุณสมบติัทีนอนทีตอ้งการ รวมถึงได้
ทดลองทีนอนดว้ยตนเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนนอ้ยทีแนะนาํตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ให้กบัเพือน
หรือบุคคลอืนต่อ เนืองจากเป็นตราสินคา้ทีใช้อยู่ในปัจจุบนัสามารถให้ขอ้มูลได ้เมือตอ้งการซือที
นอนครังต่อไปผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ไม่ระบุตราสินคา้ทีตอ้งการซือ โดยการตดัสินใจซือครัง
ต่อไปขึนอยูก่บัรูปลกัษณ์ คุณสมบติั รายการส่งเสริมการขาย และความตอ้งการซือในขณะนนั หาก
ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไม่มีสินคา้รุ่นทีพอใจ สินคา้รุ่นทีตอ้งการขาดตลาด หรือมีสินคา้คู่แข่งที
น่าสนใจกวา่มาเปรียบเทียบ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพร้อมพิจารณาเลือกสินคา้คู่แข่งมาทดแทน  

  จากการสนทนากลุ่มเพือวดัความภกัดีของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีมีต่อตราสินค้า
สลมัเบอร์แลนด์ โดยใช้ทศันะความภกัดีดา้นพฤติกรรมประกอบกบัดา้นทศันคติ แต่ละบุคคลให้
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ทศันะเกียวกบัความภกัดีในตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ในแต่ละระดบัแตกต่างกนัไป โดยสรุปความภกัดี
ทีมีต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดข์องกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบ่งเป็น  ระดบั ดงันี 

1.1.1 ไม่มีผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีอยูใ่นกลุ่มทีมีความภกัดีสูงสุดทียึดมนัจะซือตราสินคา้    
สลมัเบอร์แลนดเ์ท่านนั (Commit Buyer) ทงัในการซือทีนอนครังทีผา่นมาและการโอกาสในการซือ
ทีนอนครังต่อไป   

1.1.2 ไม่มีผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีอยูใ่นกลุ่มทีชอบตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดแ์ละรู้สึก
ต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์เสมือนเป็นเพือน (Liked the Brand consider it a friend) 

1.1.3 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีพึงพอใจต่อตราสินคา้สลมัเบอร์
แลนด ์แต่ยงัสามารถเปลียนใจไดห้ากราคาเปลียนแปลง (satisfied buyer with switching cost)  

    “สลมัเบอร์แลนด์เป็นแบรนด์ที รู้จักมานานและมีชือเสียง ในดา้นของ
คุณภาพค่ะ แต่ถา้ให้แนะนาํคนอืนคงไม่แนะนาํนะคะ เพราะว่าเปิลว่าความชอบของแต่ละคนก็
ไม่เหมือนกนัค่ะ ถา้ซือครังหนา้ก็ขึนอยูก่บัว่ามีแบรนด์อะไรน่าสนใจตอนนนั ขึนกบัหลายๆอย่าง
ในตอนทีจะซืออีกทีน่ะค่ะ ก็คงตอ้งดูโปรโมชนัในช่วงนนัดว้ยนะคะ” (เปิล (นามสมมติ), ) 
    “นิดคงซือสลมัเบอร์แลนด์อีกเพราะว่าทีใช้มาก็คุม้ค่าดีนะ ถ้านิดจะตอ้ง
แนะนาํเพือนหรือคนอืนๆ ก็จะแนะนาํสลมัเบอร์แลนด์นีแหล่ะ ตวัเองใช้สลมัเบอร์แลนด์อยู่ก็คุณภาพ  
ก็โอเคค่ะ ถา้เกิดคราวหนา้แลว้ของขาดตลาด คงตอ้งดูอย่างอืนประกอบอีกที ถา้โปรโมชนัดีราคา
โอเคอยูใ่นงบประมาณก็รอไดน้ะ ก็ยงัมีทีนอนเก่าใชง้านอยูนี่” (นิด  (นามสมมติ), ) 
   1.1.4 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนเป็นกลุ่มทีพอใจต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ 
และไม่เปลียนเป็นตราสินคา้อืนหากไม่มีเหตุผลจูงใจทีเพียงพอ (Satisfied Habitual Buyer No 

Reason to change) 

    “ทีนอนสลมัเบอร์แลนดป์ระณีตคุม้ค่านะเป็นยหีอ้ทีน่าเชือถือมีหลายรุ่นให้
เลือก ถา้ตอ้งแนะนาํทีนอนใหเ้พือนสนิทก็จะแนะนาํสลมัเบอร์แลนดนี์แหล่ะ เพราะวา่เป็นยหีอ้ทีใช้
อยู่ก็สามารถแชร์ประสบการณ์การใชไ้ด ้ ถา้ซือครังหนา้ก็คงตอ้งขึนกบัว่าสินคา้ตอนนนัตรงตาม
ความตอ้งการหรือเปล่าก็คงพิจารณายหี้อนีก่อน แต่ถา้สินคา้ขาดตลาดก็ตอ้งถามพนกังานวา่รุ่นที
ตอ้งการจะมาเมือไหร่ ถา้อีกนานก็คงจะซือยหีอ้อืนแทนถา้ตอ้งรีบใชง้านนะ” (นา  (นามสมมติ), ) 
   1.1.5 ผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนอยูใ่นกลุ่มทีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้สลมัเบอร์
แลนด์ สามารถเปลียนเป็นตราสินคา้อืน และมีความไวต่อราคาทีนอนในตลาดสูง (Switchers 

or Price Sensitive Indifferent) 

   “แต่เราไม่แน่ใจพอทีจะแนะนาํใครแบบนนันะ เพราะเราวา่แต่ละคนก็ชอบ
ไม่เหมือนกนัน่ะ แลว้ตวัเราเองก็ไม่ไดเ้นน้ยหีอ้นะเวลาซือทีนอนเนีย เราวา่ยีห้อไหนก็ไดไ้ม่เนน้ แต่
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ดูเรืองราคาและดูสเปคทีใกลเ้คียงเทียบกนัน่ะ ครังต่อไปทีจะซือทีนอนก็คงจะเปลียนไปลองยีห้ออืน
บา้ง เราชอบทีจะลองใชย้หีอ้อืนๆบา้งน่ะ” (หนึง (นามสมมติ), ) 

   “พูดถึงสลมัเบอร์แลนด์ผมวา่ใชดี้ทนดีนะ แต่ถา้ซือทีนอนคราวหนา้ผมยงั
ไม่แน่ใจครับ ผมก็อยากลองยีห้ออืนบา้งเหมือนกนั ยิงถา้เกิดให้ผมแนะนาํเพือนผมคงไม่แนะนาํ
ยีห้อไหนเลยนะคงต้องแล้วแต่เพือนว่าเค้าจะชอบยีห้ออะไร ก็ให้เคา้ไปลองดูครับ” (หนุ่ม 
(นามสมมติ), ) 
   1.1.6 ไม่มีผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีอยูใ่นกลุ่มทีมองไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้และ
ตราสินคา้ (No Brand Royalty) 

  .  การรู้จักตรา (Brand awareness)  
  การให้คุณค่าภาพลักษณ์ตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ในมโนทศัน์ของผูบ้ริโภค 

ความสามารถของผูบ้ริโภคในการระบุความแตกต่างของตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ทีเกิดจากการ
จดจาํและระลึกได้ การรู้จกัตรา ความคุ้นเคยในตรา รวมถึงการดึงความทรงจาํเกียวกบัตราเพือ
สนองตอบการบริโภคของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรู้จกัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์และให้คุณค่าว่าเป็นตราสินคา้
ทีภาพลกัษณ์ดี เมือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกันึกถึงตราสินคา้ประเภททีนอนทีจาํหน่ายอยูใ่นตลาดผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกันึกถึงตราสลมัเบอร์แลนด์เป็นอนัดบัหนึงถึงอนัดบัสาม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถจดจาํตรา
สลมัเบอร์แลนดไ์ดแ้ตกต่างกนั ส่วนใหญ่สามารถระบุความแตกต่างของตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์
และโลโกส้ลมัเบอร์แลนด์จากการระลึกถึงไดดี้ และสามารถระบุตราสินคา้ไดถู้กตอ้งเมือทดสอบ
การระลึกถึงตราสินคา้ดว้ยภาพสัญลกัษณ์ตรา (โลโก)้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถจดจาํตราสินคา้สลมั
เบอร์แลนดจ์ากแหล่งขอ้มูลทีแตกต่างกนั โดยไดจ้ากสือโฆษณา นิตยสาร ป้ายโฆษณา และรายการ
วทิย ุ 

  การใหคุ้ณค่าการรู้จกัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ (Brand Awareness) จากการ
สนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้คุณค่าแตกต่างกนัตามทศันะของแต่ละบุคคล โดยสรุประดบัการ
รับรู้ต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดข์องกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบ่งเป็น  ระดบั ดงันี 

  . ไม่มีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีอยูใ่นระดบัทีไม่รู้จกัตราสลมัเบอร์แลนดห์รือไม่รับรู้
ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์(Unawareness of Brand)   

  . กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนใหคุ้ณค่าการรู้จกัตราในระดบัการรู้จกั (Recognition) 

โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัสะทอ้นความคุน้เคยทีมีต่อตราโดยรู้จกัตราสลมัเบอร์แลนด ์ แต่ไม่จดจาํวา่
รับรู้ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดจ์ากแหล่งใด โดยระลึกไดเ้ฉพาะลกัษณะโดยรวมหรือลกัษณะบางส่วน
ของภาพสัญลกัษณ์ตรา (โลโก)้ สลมัเบอร์แลนด ์ 
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   “นกนึกถึงสลมัเบอร์แลนด์ เวนทรี ซีลีค่ะ แต่สนใจดูสลมัเบอร์แลนด์เป็นยีห้อ
แรกเลยนะคะ” (นก (นามสมมติ),  ) 

   “สลมัเบอร์แลนด์ ซีลี ดลัล็อปพิลโล่ โลตสั โอมาส ซาติน แต่ถา้ให้เรียงลาํดบั
ยีห้อทีคิดถึงก่อนหลงัก็ สลัมเบอร์แลนด์ ซิลี ดัลล็อปพิลโล่ ตามลาํดบัค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), 

) 
   “ยหีอ้ทีนอนทีมีในตลาดทีนึกออกก็จะมี ซิลี สลมัเบอร์แลนด ์ โลตสั โอมาส 

ดลัล็อปพิลโล่ ใหเ้รียงลาํดบัคงเป็น ซีลีอนัดบัหนึง สลมัเบอร์แลนดอ์นัดบัสอง โลตสัอนัดบัสามค่ะ” 
(เกรซ (นามสมมติ), ) 

  . ผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนให้คุณค่าการรู้จกัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ในระดบั
การจดจาํตราสินคา้ (Recall) โดยระลึกถึงตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดแ์ละภาพสัญลกัษณ์ตรา (โลโก)้
สลมัเบอร์แลนด์ไดแ้มไ้ม่ตอ้งเห็นตราสินคา้ และสามารถระบุแหล่งขอ้มูลทีเคยรับรู้เกียวกบัตรา
สินคา้สลมัเบอร์แลนดไ์ดอ้ยา่งดี   

 “รู้จกัอยูแ่ค่นีแหล่ะค่ะ สลมัเบอร์แลนด ์ ซีลี ดลัล็อป เคยเห็นโฆษณาใน
แมก็กาซีนบา้ง บิลบอร์ดบา้งนะ โลโกเ้คา้เป็นชือสลมัเบอร์เบอร์สีขาวคลืนๆบนพืนแดงน่ะเคยเห็น 
แลว้ก็ไดย้นิเคา้โฆษณาในวทิยบุา้งนะ” (แนน (นามสมมติ), ) 

 “ใช่ เราก็เพิงไดย้นิเคา้โฆษณางานแฟ็คตอรีเซลลที์กรีนเวฟนะ โลโกเ้คา้ก็
เห็นบ่อยน่ะทีหา้งมนัมีตูไ้ฟโชวข์า้งทีนอนเตม็เลย สีมนัเด่นดว้ยน่ะนะสีแดง มนัก็เลยจาํง่าย” (โน๊ต  
(นามสมมติ), ) 

 “กุง้เห็นในบิลบอร์ดบนทางด่วนทีเป็นรูปหมีนอน และก็เคยเห็นโฆษณา
อนันีในหนงัสือเดคคอเรชนัดว้ยเห็นลงอยูบ่่อยๆนะ ยีห้อทีนอนทีกุง้นึกถึงก็นึกถึงสลมัเบอร์แลนด์
เป็นอนัดบัแรกๆน่ะค่ะ” (กุง้ (นามสมมติ), ) 
   . ไม่มีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใหคุ้ณค่าการรับรู้ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดใ์นระดบั
การครอบครองใจผูบ้ริโภค (Top of Mind) ระดบัทีผูบ้ริโภคจะระลึกถึงตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์
เป็นอนัดบัหนึงเมือเกิดความตอ้งการซือทีนอน 

   . ไม่มีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใหคุ้ณค่าตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ในระดับทีมี
อาํนาจครอบงาํใจผูบ้ริโภค (To Dominant) ระดบัสูงสุดทีผูบ้ริโภครับรู้ต่อตราสินคา้ถึงขนัเรียกชือ
ตราสินคา้กลายเป็นชือสามญัของสินคา้ประเภทเดียวกนั (Generic Name) เช่น แฟ้บ มาม่า   
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

  .  คุณภาพทรัีบรู้ (Perceived quality)  
  คุณภาพทีรับรู้ตามกระบวนการเลือกสรร จดัระเบียบ ตีความหมายทีแตกต่างกนั

ตามแต่ละบุคคล ตามความตอ้งการ ค่านิยม และความคาดหวงัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพือให้คุณค่า
คุณภาพทีรับรู้ของตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์  

  การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผู ้ให้ข ้อมูลหลักส่วนใหญ่รับรู้ว่าตราสินคา้
สลมัเบอร์แลนด์เป็นตราสินคา้ประเภททีนอนทีมีคุณภาพดีปานกลางถึงดีมาก รูปลกัษณ์สวยงาม 
การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและคุณภาพของทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ทีนอนวา่ ทีนอนตราสลมัเบอร์แลนด์เป็นสินคา้ที
ดีมีคุณภาพ แต่ราคาทีนอนสูง 

  การใหคุ้ณค่าคุณภาพทีรับรู้ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัใน
ตราประเภทสินคา้ สรุปรายละเอียดได ้ดงันี 
   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่าด้านคุณภาพทีนอนสลัมเบอร์แลนด์อยู่ใน
ระดบัดีกวา่ตราสินคา้อืน 

   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนหนึงให้คุณค่าตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ด้านคุณสมบติั
พิเศษทีการรองรับสรีระและระบบสปริงทีไม่ถูกรบกวนจากผูที้นอนดว้ย รวมถึงบางส่วนให้คุณค่า
กบัชนัวสัดุทีพิเศษ เช่น ขนมา้ ขนแกะ ยางพาราแท ้
   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดใ์นดา้นทีคุณสมบติั
ถูกตอ้งตามทีระบุ โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากชนัวสัดุทีระบุในฉลากและจากการทดลองก่อนการซือ 
   . ส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่าคุณภาพทีรับรู้วา่ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์น่าเชือถือในดา้น
ความสมาํเสมอของคุณภาพของสินคา้ส่วนหนึงเพราะการรับประกนัทีนาน  –  ปีตามแต่ละรุ่น 

   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดว์า่ทนทาน 

   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพการบริการจากการจดัส่งโดยส่วนใหญ่
ใหค้วามเห็นวา่พอใช ้ ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บบริการหลงัการขายเนืองจากสินคา้ยงัไม่มีปัญหา มีส่วน
นอ้ยทีรับรู้การบริการหลงัการขายจากส่วนของการเปลียน-คืนสินคา้ โดยใหคุ้ณค่าคุณภาพการบริการ
หลงัการขายในระดบัดี  
   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่าคุณภาพดา้นความงาม ความประณีต รูปลกัษณ์
ในระดบัดี มีเพียงบางส่วนใหคุ้ณค่าดา้นรูปลกัษณ์ภายนอกในระดบัพอใช ้

   . ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนหนึงใหคุ้ณค่าด้านราคาว่าเป็นสินคา้คุณภาพดีโดยแสดง
จากราคาทีนอนทีอยูใ่นระดบัสูง แต่ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่าการรับรู้คุณภาพดา้นราคาวา่
ราคาสูงเมือเปรียบเทียบกบัคุณภาพสินคา้  
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   “สลมัเบอร์แลนดก์็ดีกว่าหลายยีห้อนะ ถา้พิจารณาจากคุณภาพการตดัเยบ็ทีนอน 
รูปลกัษณ์ภายนอก ชนัวสัดุ และเนือผา้ ก็ถือวา่รูปลกัษณ์สวยงามพอใช้ไดน้ะ การออกแบบอาจจะ
ไม่ค่อยดูทนัสมยัเท่าทีควรเท่าไหร่ คุณภาพทีนอนดีปานกลางพอใชไ้ด ้แต่ถา้เทียบกบัราคาก็ถือว่า
แพงเลยนะ” (เกรซ (นามสมมติ), ) 

   “ทีนอนสลมัเบอร์แลนดส์าํหรับนก นกวา่มนัหรูหรา มีสไตล ์ และก็คงทนนะคะ 
รู้สึกวา่วสัดุทีใชคุ้ณภาพดีกวา่ยหีอ้อืนดว้ย นกวา่คุม้ค่าคุม้ราคานะคะเพราะไดที้นอนทีตรงตามความ
ตอ้งการเคา้ก็ระบุสเปคไวข้า้งทีนอนอยูแ่ลว้นะคะ นกวา่คุณภาพดีถึงแมจ้ะจ่ายแพงกวา่แต่ก็ยนิดีจ่าย
ค่ะ” (นก  (นามสมมติ), ) 
   “เรากลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วทีนอนแต่ละยีห้อมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะ 
สลมัเบอร์แลนด์เป็นทีนอนทีคุณภาพดีนะแต่ราคาแตกต่างจากยหีอ้อืนมากเลย” (โนต้ (นามสมมติ), 

) 
   “พีแมววา่ทีนอนสลมัเบอร์แลนดข์องรุ่นทีพีแมวซือไปนีดูดี สวยน่านอน คุณภาพ
ก็ดีนะใชง้านดีมากเลย รูปลกัษณ์มนัก็สวยโดดเด่นนะ พีแมววา่คุม้ค่านะถึงราคาจะสูงกวา่ทีนอน
ทวัไปแต่ก็คุม้กบัราคานะ” (พีแมว (นามสมมติ), ) 
   “ผมวา่มนัต่างจากคู่แข่งนะ ตรงทีมนัรองรับสรีระพอดี ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไป ผมวา่
คุม้ค่านะ เพราะวา่นอนแลว้ไม่ปวดหลงั แลว้ก็ทนดว้ยนะ” (แมน (นามสมมติ), )  
  .  ความเชือมโยงกบัตรา (Brand associations)  

  การให้คุณค่าด้านความเชือมโยงกบัตรา ทงัด้านรูปลกัษณ์ นวตักรรม คุณภาพ 
ความมีชือเสียงหรือเป็นระดบัโลก โดยความเชือมโยงกบัตราสลมัเบอร์แลนดเ์ป็นสิงทีตราสลมัเบอร์แลนด์
ยืนหยดัในใจผูบ้ริโภค ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้ทศันะไวแ้ตกต่างทงัจากการวดัภาพลกัษณ์ทีเชือมโยง
กบัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดท์งัทางออ้มและทางตรง สรุปไดด้งันี 

  จากการสนทนากลุ่มเพือวดัคุณค่าด้านความเชือมโยงกบัตราสินคา้โดยทางออ้ม 
(Indirect Approaches) ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัเปรียบตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์
เสมือน สิงของ สัตว ์ผูค้น หรือนิตยสาร โดยให้บรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็นทีมีต่อตรา ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัเปรียบตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์เสมือนบุคคลมีชือเสียง โดยให้ทศันะว่าตราสินคา้  
สลมัเบอร์แลนดเ์ป็นตราสินคา้ทีนอนทีมีชือเสียงมานาน รูปลกัษณ์ระดบัพอใชถึ้งระดบัดี ภาพลกัษณ์ดี 
ราคาสูง ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่เขา้ใจถึงความแตกต่างของสินคา้สลมัเบอร์แลนด์เมือเปรียบเทียบ
กบัคู่แข่งทีระดบัราคาแตกต่าง    
    “พีเบิร์ดมงัคะ อยูม่านานเหมือนสลมัเบอร์แลนด์เลยไม่ไดห้ล่อเท่าไหร่แต่ เสียงดี 
คนชอบถึงไดอ้ยูไ่ดน้านค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), )  
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  “หนูเลือกณเดชเลย หนา้ตาดี นิสัยดีนะเท่าทีรู้ ทีสาํคญันะค่าตวัสูง สลมัเบอร์แลนด์
เลยค่ะ แต่หนูก็เขา้ใจนะดาราค่าตวัแพงๆจะไปเทียบตวัประกอบไดไ้ง ทีนอนสลมัเบอร์แลนดข์อง
เคา้ก็ตอ้งดีกวา่คู่แข่งแหล่ะนะหนูวา่ ก็แพงกวา่ซะขนาดนนัน่ะ” (ไก่ (นามสมมติ), ) 
   ผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหคุ้ณค่าดา้นความเชือมโยงกบัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์จากการ
วดัภาพลกัษณ์ทีเชือมโยงกบัตราทางตรง (Direct Approaches) โดยการสนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ไดใ้ห้ความคิดเห็นตลอดจนทศันคติทีมีต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดว์า่ เป็นตราสินคา้ทีมีชือเสียง
มานาน คุณภาพดี เชือถือได ้รูปลกัษณ์สวยงามในระดบัพอใชถึ้งระดบัดีมาก  

  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิตและนวตักรรมใหม่ของ
ทีนอนสลมัเบอร์แลนดน์อ้ยมาก ในดา้นความมีชือเสียงหรือการเป็นระดบัโลก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วน
ใหญ่ไม่ทราบว่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีชือเสียงไดรั้บการยอมรับจากประเทศองักฤษมากกว่า 

 ปี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนนอ้ยมากทีทราบวา่ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไดรั้บรางวลัประเภททีนอน 
ดดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นสุด
ยอดตราชนันาํในธุรกิจทีนอน (Superbrands) และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นตราสินคา้ประเภทที
นอนอนัดบัหนึงทีครองใจผูบ้ริโภคในประเทศไทย (Thailand Trusted Brand)  
   “สลมัเบอร์แลนด์เป็นสินคา้ทีดีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานนะ แต่พวกนวตักรรม
การผลิตสลมัเบอร์แลนด์เนียเห็นเรืองป้องกนัไรฝุ่ นกบัระบบสปริง แต่ไม่เคยเห็นกิจกรรมทาง
การตลาดของสลมัเบอร์แลนดที์จะโปรโมทนวตักรรมใหม่ๆเลยนะ” (นาํ (นามสมมติ), )   
   “ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ดีพอใช้ได้นะคะ เค้าก็มีนวตักรรมใหม่ๆออกตลาด
ต่อเนืองอยูเ่รือยนะ เคยไดย้ินเคา้โฆษณาทางวทิยแุละก็แมก็กาซีนอยูบ่่อยๆ และก็เห็นเคา้มีกิจกรรม
ทางการตลาดอยูบ่า้งนะเคยเห็นในงานโฮมโปรเอ็กซ์โปกบังานบา้นและสวนแฟร์ค่ะ” (เกรซ (นาม
สมมติ), ) 
   “ไม่ทราบเรืองนวตักรรมเลยนะคะ แต่ปกติถ้าไม่ได้อยู่ช่วงทีจะซือทีนอนเราก็
ไม่ไดติ้ดตามข่าวสารเรืองพวกนี ก็เลยไม่ทราบเรืองนวตักรรมต่างๆของสลมัเบอร์แลนด์เลยค่ะ ยิง
เรืองรางวลัต่างๆนีไม่ทราบเลยค่ะ” (นก (นามสมมติ), ) 
   “ทราบว่ามีชือเสียง น่าเชือถือครับ แต่เรืองรางวลัไม่เคยทราบเลย ก็เพิงจะทราบ
เดียวนีแหล่ะครับ” (แมน (นามสมมติ), ) 
   “รู้จกัสลมัเบอร์แลนด์เคา้ก็มีชือเสียงอยูแ่ลว้นะ แต่ไม่ทราบเลยวา่มีชือเสียงมาจาก
องักฤษ น้องพีซีเคา้ก็เคยบอกเหมือนกันนะคะว่าสลมัเบอร์แลนด์ได้รับรางวลั แต่ไม่ทราบจาํ
รายละเอียดไม่ไดจ้ริงๆวา่ไดรั้บรางวลัอะไรจากสถาบนัไหนค่ะ” (ผงึ (นามสมมติ), ) 
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  .  สินทรัพย์อนืๆทบีริษัทเป็นเจ้าของ (Brand assets)  
  การใหคุ้ณค่าสินทรัพยอื์นๆทีบริษทัเป็นเจา้ของ คุณค่าเหล่านีเกิดไดจ้ากสินทรัพย์

ต่างๆทีบริษทัเป็นเจา้ของ เช่น ตราสินคา้ เครืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ รวมถึงช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดใ้หท้ศันะเกียวกบัสินทรัพยใ์นดา้นต่างๆ ดงันี 

  . .  ตราสินคา้  
   การใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัให้คุณค่าวา่เป็นตรา

สินคา้ประเภททีนอนทีมีคุณค่าเชือถือได ้ส่วนหนึงยอมรับและให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีกลุ่มผลิตภณัฑ์อืนนอกเหนือจากที
นอน เช่น ฐานรองทีนอน หมอน และชุดเครืองนอน โดยส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลวา่หากตราสินคา้สลมั
เบอร์แลนด์ขยายตราไปยงัผลิตภณัฑ์อืนในสายผลิตภณัฑ์ใกล้เคียงกนัก็ยงัให้การยอมรับว่าเป็น
ผลิตภณัฑที์ดีมีคุณค่าเชือถือได ้ 

“เปิลว่าแบรนด์เคา้ดีมีคุณภาพ ถา้เกิดว่าเคา้ขายพวกเครืองนอนเพิมเปิลก็
พร้อมจะอุดหนุนเคา้นะคะ เพราะค่อนขา้งมนัใจในคุณภาพเคา้ค่ะ” (เปิล (นามสมมติ), ) 

“ผมไม่เคยทราบว่าเคา้ขายเครืองนอนนะครับ แต่ทราบว่ามีฐานรองขาย
ดว้ยเพราะว่าเห็นตวัโชวที์ห้างสวยดีเลยถามนอ้งพนกังานขายเคา้บอกวา่มีขายดว้ย แต่ผมไม่ไดซื้อ
นะเพราะวา่ผมมีเตียงแลว้ แต่ถา้เกิดเปลียนเตียงใหม่คราวหนา้ผมก็อาจจะดูเปลียนเป็นแบบฐานรอง
เคา้ก็ไดน้ะครับ ผมวา่ก็ดูแขง็แรงดีดว้ย” (แมน (นามสมมติ), ) 

“พีแมวไม่รู้ว่าเค้ามีเครืองนอนขายนะไม่งันก็ซือมาแล้วล่ะเพราะซือ
หมอนยางพาราเคา้เพิมมาเหมือนกนัใบละสามพนักว่าบาทแน่ะ แต่ก็นอนสบายดีทงัทีนอนทงั
หมอนน่ะล่ะ นอ้งคนขายก็บริการดีดว้ยนะพีแมววา่ แลว้ของเคา้มีขายทุกทีเชือถือไดน้ะ” (พีแมว 
(นามสมมติ), ) 
   1.5.2 สิทธิบตัร  

   การใหคุ้ณค่าด้านสิทธิบตัรผูใ้ห้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ทราบและให้คุณค่า
ดา้นสิทธิบตัรเกียวกบัระบบสปริงของทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ โดยทราบจากรายละเอียดสิทธิบตัรดงักล่าว
พนกังานขายสินคา้หนา้ร้าน ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิบตัรทีตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไดรั้บ
ในดา้นอืนๆ  

“อย่างทีบอกไปว่ายีห้อสลมัเบอร์แลนด์เคา้เชือถือไดน้ะ มีชือเสียงมานาน 
เห็นวา่ทีนอนเคา้มีสิทธิบตัรเรืองสปริงทีไม่เหมือนยีห้ออืนดว้ยนะ นิดวา่เป็นยีห้อทีดีทีเดียว แลว้เคา้
มีขายทุกห้างน่ะ โฮมโปร โฮมเวิร์คก็มี ถา้มีปัญหาเคา้ก็น่าจะดูแลเราดีดว้ยนะเพราะสาขาทีเคา้ขาย
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เยอะก็สะดวกไง แต่นิดไม่เคยรู้วา่เคา้มีเครืองนอนขายดว้ยนะนึกวา่มีไวแ้ถมอยา่งเดียว” (นิด (นาม
สมมติ), ) 
   1.5.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

   ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ให้คุณค่าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทีครอบคลุม
ทวัประเทศของตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ โดยเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อสลมัเบอร์แลนด์ในดา้นการ
ขายและมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภคในดา้นการบริการหลงัการขาย   
     “ไม่ทราบค่ะ คิดว่าขายแต่ทีนอนอยา่งเดียว เฉพาะทีนอนเคา้ก็มีขายทวัไป
หมดเลยนะคะ ไปไหนก็เจอสลมัเบอร์แลนด์ แต่ก็ดีเหมือนกนัเพราะเคา้รับประกนัตงั  ปี ถา้เกิดมี
ปัญหาจะตอ้งเคลมจะไดไ้ม่ลาํบาก” (เกรซ (นามสมมติ), ) 
 2. กระบวนการตัดสินใจซือทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของผู้บริโภคทีซือทนีอนจาก
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษากระบวนตดัสินใจซือทีนอนของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้
หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภค  ขนัตอน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธ์นสาร, ) 
 

  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ ตามลาํดบั
กระบวนการตดัสนใจซือของผูบ้ริโภค สรุปประเด็นได ้ดงันี 

 .  ขนัตอนที  การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา 
(Problem recognition) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรับรู้ความตอ้งการของตนเองเป็นขนัแรกของการตดัสินใจซือ 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกักาํหนดความตอ้งการบริโภคทีนอนทีแตกต่างกนัตามแต่ละบุคคลโดยความตอ้งการ

การรับรู้
ถึงความ
ต้องการ
ปัญหา 

 
การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมนิผล
ทางเลอืก 

การ
ตดัสินใจ
ซือ 

พฤตกิรรม
ภายหลงั
การซือ 
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ภายในนีบางส่วนเกิดขึนภายในใจผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเอง แต่ส่วนใหญ่ความตอ้งการของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัเกิดจากสิงกระตุน้ เช่น ความตอ้งการหลบัสบาย บรรเทาอาการปวดหลงั บรรเทาอาการภูมิแพ ้
รายการส่งเสริมการขายทีน่าสนใจ เมือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีความตอ้งการถึงระดบัหนึงความตอ้งการ
เหล่านนัไดก้ลายเป็นสิงกระตุน้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสนองตอบต่อสิงกระตุน้โดยแตกต่างตามวิธีและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

  ผูใ้หข้้อมูลหลักส่วนใหญ่กาํหนดตราสินค้าทีตอ้งการ รูปลกัษณ์ของทีนอนที
ตอ้งการ คุณสมบติัต่างๆของทีนอนทีตอ้งการ เช่น ระดบัความนุ่มความแน่นของทีนอน คุณสมบติั
การป้องกนัไรฝุ่ น ทีนอนยางพาราแท ้ ทีนอนระบบสปริงแยกอิสระ ระดบัราคาของทีนอนทีผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัสามารถจ่ายได ้ โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่กาํหนดคุณสมบติัของทีนอนและระดบั
ราคาทีนอนทีตอ้งการเป็นหลกั 

   “ทีนอนทีอยากไดเ้นียพีก็อยากไดที้มนันุ่ม สบาย ไม่ปวดหลงั วสัดุทีใชท้าํทีนอน
ตอ้งไม่เก็บฝุ่ นนะ อยากไดที้มนักวา้งๆใหญ่ๆหนาๆหน่อย จะมีลายหรือไม่มีก็ไดน้ะพีไม่ไดเ้นน้ตรง
นันอยู่แลว้ ยงัไงเราก็ตอ้งปูผา้ปูทีนอนอยู่แลว้ใช่ป่ะ แต่ราคาก็ไม่ควรเกิน ,  บาทนะพีว่า” 
(พีแมว  (นามสมมติ), ) 
    “อยากไดที้นอนทีมีรูปลกัษณ์สวยงามและราคาปานกลางอยูใ่นระดบัทีรับไดแ้ละ
ตรงกบัความตอ้งการค่ะ” (เกรซ (นามสมมติ), ) 
    “อยากไดที้นอนทีนิมพอสมควร นอนแลว้ไม่ปวดหลงัค่ะ ราคาประมาณสองสาม
หมืนนะคะ” (เปิล (นามสมมติ), ) 
    “นิดอยากไดที้นอนทีมนัทนๆ มีอายกุารรับประกนัสินคา้นานๆ และมีคุณสมบติั
ทีดีต่อสุขภาพ ป้องกนัไรฝุ่ น มีความยดืหยุน่เหมาะกบัสรีระน่ะ แต่ราคาก็ตอ้งเหมาะสมดว้ยนะ แลว้
ก็ตอ้งดูพวกโปรโมชนัของแถมดว้ย” (นิด (นามสมมติ), ) 
    “ผมเลือกทีนอนจากขนาดทีตอ้งการ แลว้ดูวา่วสัดุทาํมาดีหรือเปล่าครับ เช่นเป็น
ยางพาราแทห้รือเป็นยางสังเคราะห์ รวมถึงวา่รองรับสรีระไดดี้แค่ไหน นอนแลว้สบายมยั สามารถ
ใชง้านไดน้านมยั อยากไดแ้บบชวักปัป์ชวักลัป์ครับ (หวัเราะ) แต่รูปลกัษณ์ผมไม่ค่อยสนใจเพราะ
ผมใชผ้า้ปูทีนอนครับ” (แมน (นามสมมติ), ) 
  .  ขนัตอนที  การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรับรู้ความ
ตอ้งการทีนอนของตนเองแลว้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคน้หาวิธีการทีทาํใหค้วามตอ้งการดงักล่าวไดรั้บความ
พึงพอใจ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ไม่ตดัสินใจซือทีนอนทนัทีทีตอ้งการ ส่วนใหญ่หาขอ้มูลจาก
หลายแหล่งประกอบกนัก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยขึนกบัขอ้มูลทีหาไดแ้ละความพอใจหลงัจาก
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คน้หาขอ้มูลเพือประกอบการตดัสินใจซือในภายหลงั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคน้หาขอ้มูลจากภายในและ
คน้หาขอ้มูลจากภายนอก ดงันี 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนหาขอ้มูลเกียวกบัทีนอนทีตอ้งการจากคน้หาขอ้มูลภายใน
(Internal search)โดยทบทวนถึงประสบการณ์การใช้ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์จากในอดีต หรือ
ทบทวนประสบการณ์จากการใชที้นอนตราสินคา้อืนในอดีตมาเปรียบเทียบ 

   “ไม่ดูเวปเลยค่ะ ไม่ไดถ้ามใครดว้ยค่ะ ก็เลือกจากทีเคยใช ้และเห็นโฆษณาบา้งนะ
คะ ก็เขา้ไปดูในห้างเลยว่ามีรุ่นอะไร โปรโมชนัอะไร เพราะถึงแมว้่าเราจะรู้วา่แต่ละรุ่นดียงัไง แต่
มนัตอ้งลองนอนถึงจะรู้วา่เหมาะกบัเรามยั” (นา (นามสมมติ), ) 
   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลภายนอก (External search) โดยมีรายละเอียด
แต่ละแหล่งขอ้มูล ดงันี 

 . แหล่งบุคคล (Personal sources) ผูใ้ห้ข้อมูลหลกับางส่วนหาขอ้มูลจากแหล่ง
บุคคลโดยถามเพือน หรือสอบถามคนในครอบครัว 

    “เคยนอนทีบา้นคุณแม่มาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าหลบัสบายดีไม่เมือยหลงัค่ะ ถาม
คุณพอ่คุณแม่ท่านก็บอกวา่ดีพอจะซือทีนอนของตวัเองก็สนใจทีดูสลมัเบอร์แลนดก่์อนนะคะ ก็ถาม
รายละเอียดแต่ละรุ่นจากนอ้งพซีีทีหนา้ร้านก็ไดข้อ้มูลพอทีจะใหต้ดัสินใจไดน้ะคะ” (ผงึ (นามสมมติ),

) 
   . แหล่งการคา้ (commercial source)ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลจาก
แหล่งการคา้ เช่น กเูกิลเสิร์ช เวปไซตพ์นัธ์ุทิพย ์เวปไซตบ์ริษทัทีนอนพร้อมเปรียบเทียบขอ้มูลหลาย
ตราสินคา้ บางส่วนหาขอ้มูลจากร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย ห้างสรรพสินคา้และร้านคา้โมเดิร์นเทรด 
รวมถึงหาขอ้มูลและทดลองนอนบนสินคา้ตวัอยา่งทีงานแสดงสินคา้ เช่น งานโฮมโปรเอ็กซ์โป งาน
บา้นและสวนแฟร์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่หาขอ้มูลและไดข้อ้มูลทีละเอียดมากขึนจากพนกังาน
ขายสินคา้หนา้ร้าน 

     “อยา่งทีบอกไปนะวา่อยากไดที้นอนดีๆทนๆราคาทีเหมาะสม ก็เลยหาขอ้มูล
ในพนัธ์ุทิพยก่์อนนะดูพวกทีเคา้มีประสบการณ์ทีเคา้มาโพสกนัเอาไวน้ะ แลว้ก็ไปดูพวกแค็ตตาล็อก
ในห้างแลว้คุยกบัน้องพนกังานขายอีกที ก็ไดล้องนอนดว้ยไดต้ดัสินใจง่ายขึนน่ะ” (นิด (นามสมมติ), 

) 
  “ใชว้ิธีไปทดสอบดว้ยตวัเองเหมือนกนัค่ะ ไปดูทีงานโฮมโปรเอ็กซ์โปรน้อง

พนกังานขายเก่งๆให้ความรู้เราเยอะเชียวค่ะ โปรโมชนัเคา้ก็แข่งกนัเยอะดี แต่มาซือทีโฮมโปรแถว
บา้นนะคะโปรโมชนัเดียวกนัผอ่นศูนยเ์ปอร์เซ็นตไ์ดด้ว้ยค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), ) 
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     “ก็หาขอ้มูลจากในอินเตอร์เน็ตค่ะ แหมเดียวนีเวลาอยากรู้อยากหาขอ้มูลอะไร
ก็หาในอินเตอร์เน็ตหมดนะ แต่วา่ก็มีไปดูตามหา้ง ตามงานเอก็ซ์โปบา้งพวกงานโฮมโปรเอก็โปร 
บา้นและสวนแฟร์ก็มีมาออกงานกนัเยอะนะ แต่จริงๆแลว้ซือทีนอนเนียไม่ตอ้งใหใ้ครมาแนะนาํใคร
หรอกนะเราก็หาขอ้มูลของเราเองได้ง่ายๆแลว้มนัก็ตอ้งทดลองนอนดว้ยไง ถามพนักงานหน้า
ร้านน่ะไดข้อ้มูลเยอะทีสุดแลว้” (หนึง (นามสมมติ), )  
   . แหล่งชุมชน (Public Source) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกับางส่วนการหาขอ้มูลจากแหล่ง
ชุมชน เช่น สือมวลชนเพราะคิดวา่เป็นขอ้มูลทีแพร่หลายเชือถือได ้

. แหล่งประสบการณ์ (Experiential source) ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไม่คน้หาขอ้มูลจาก
แหล่งประสบการณ์ เนืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคิดวา่ไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบการใชสิ้นคา้ใน
สินคา้ประเภททีนอน 

. แหล่งทดลอง (Experimental source) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไม่คน้หาขอ้มูลจากแหล่ง
ทดลอง เนืองจากเห็นวา่ไม่มีหน่วยงานทีน่าเชือถือทีรับผดิชอบตรวจสอบหรือทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์
โดยตรง 

    “หนูถามพนกังานขายทีนอนในหา้งก็ชอบเชียร์สินคา้ของตวัเอง ก็เลยกลบัมาหา
ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตก็หาในกูเกิลนีแหล่ะค่ะ แลว้ก็อ่านขอ้มูลทีเคา้เขียนในแม็กกาซีนหนูว่าพวก
สือมวลชนนีก็น่าเชือถืออยูค่่ะเคา้คงไม่กลา้เอาชือเสียงเคา้ไปเสียงชมถา้สินคา้ไม่ดีจริงน่ะ พูดถึงเคา้
น่าจะมีพวกหน่วยงานทีเชือถือไดดู้แลมาตรฐานหรือทดสอบทีนอนบา้งนะ ให้หนูได้ตรวจสอบ
ขอ้มูลไดบ้า้งวา่จริงไม่จริงจะไดต้ดัสินใจไดง่้ายขึนน่ะ” (ไก่ (นามสมมติ), ) 
  .  ขนัตอนที  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมือผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัไดข้อ้มูลเกียวกบัทีนอนทีตอ้งการมาแลว้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทาํความเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ประเมินผล
ทางเลือกก่อนตดัสินใจ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักาํหนดเกณฑ์ในการประเมิณผลโดยวิธีการประเมิณผล
ทางเลือกแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคลตามแต่ละสถานการณ์การบริโภค สรุปประเด็นและแนวทาง 
การประเมิณผล ตามกระบวนการประเมิณผลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงันี 

2.3.1 คุณสมบติัของทีนอน (Product attibutes)  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพิจารณาคุณสมบติั
ทีนอนทีตอ้งการวา่มีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง เช่น ความนุ่มหรือความแน่นของทีนอนทีตอ้งการ ชนั
วสัดุของทีนอน รูปแบบการตดัเยบ็ทีนอน รวมถึงตราสินคา้ทีนอนทีตอ้งการ 

2.3.2 ผูใ้หข้้อมูลหลักให้นาํหนักความสาํคัญของคุณสมบัติทีนอนตามตอ้งการ
รวมถึงการจดัลาํดบัความสาํคญัของคุณสมบติัทีแตกต่างกนั ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ให้นาํหนกักบั
คุณสมบติัทีนอนเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยระดบัราคาทีนอน รูปแบบการตดัเย็บทีนอน และตราสินคา้
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ตามลาํดบั การให้นาํหนกัและจดัอนัดบัความสําคญัตามแต่ความตอ้งการของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละ
บุคคล 

2.3.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนหนึงมีความเชือเกียวกบัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ แต่
ไม่ถึงระดบัทีมีส่วนในการตดัสินใจซือ ส่วนน้อยมากทีมีความเชือในตราสลมัเบอร์แลนด์และมี
ส่วนในการตดัสินใจซือ ความเชือเกียวกบัตราสินคา้ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตามแต่ละบุคคลสามารถ
เปลียนแปลงไดเ้สมอ 

2.3.4 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักใช้ทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลทีแตกต่างกนัตามทศันะคติ โดยส่วนใหญ่เริมจากกาํหนดรายละเอียดคุณสมบติัทีนอนที
ตอ้งการจากนนัเปรียบเทียบคุณสมบติักบัทีนอนตราอืน ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนนอ้ยทีตดัสินใจซือโดย
พิจารณาจากคุณสมบติัทีนอนตรงตามความตอ้งการทีกาํหนดโดยไม่เปรียบเทียบกบัตราสินคา้อืน 

   “นานๆ ซือทีซือแลว้ก็ตอ้งใช้อีกนานดว้ย ก็ดูทีคุณสมบติัทีนอนก่อนเลยเพราะเป็น
คนชอบทีนอนนุ่มแน่น ก็จะลองนอนดูก่อนว่านอนแล้วเป็นยงัไง แล้วตวัเองแต่งงานแล้วเลย
ตอ้งการทีนอนทีเวลาคนนึงลุกจากทีนอนหรือพลิกตวัแลว้คนทีนอนไม่รู้สึกถึงความเคลือนไหวนะ 
ราคาทีรับไดก้็ไม่เกิน ,  บาทค่ะ แลว้ค่อยไปเลือกว่ายีห้อไหนมีแบบทีเราตอ้งการมงั เราก็เอา
มาเปรียบเทียบกนัดูแลว้ค่อยตดัสินใจค่ะ” (กอ้ย (นามสมมติ), ) 
    “อยากไดที้นอนทีราคาไม่เกิน ,  บาท หนานุ่มกาํลงัดี นอนแลว้ไม่ปวดหลงั
ไม่เมือยตวั ก็คิดถึงสลมัเบอร์แลนด์ก่อนยีห้ออืนนะคะ แต่เวลาทีเลือกจริงก็ดูจากคุณสมบติัก่อน 
แลว้ดูราคาและรายการส่งเสริมการขายตามลาํดบัค่ะ ก็เปรียบเทียบซีลี ดลัล็อป ทีระดบัเดียวๆกนั
ก่อนตดัสินใจเลือกค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), ) 
   “ผมไม่ไดดู้ราคาครับ แฟนผมเคา้ใชส้ลมัอยูเ่คา้วา่ดี ผมก็ไปลองทดลองนอนของ
สลมัดูเลยเลือกรุ่นไดผ้มก็ตดัสินใจซือเลยครับ ผมก็ดูสเปคทีผมว่าดีแน่นๆดูทนดี ผมทดลองนอน
แลว้วา่มนัก็ดูโอเค ผมก็ซือ” (ปัน (นามสมมติ), ) 
   “รายการส่งเสริมการขายก็สําคญันะคะ แต่จะดูเรืองสเปคทีนอนเป็นหลกัก่อนค่ะ
แล้วก็ดูรูปแบบทีชอบลายผา้แต่ละรุ่นการเย็บแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะคะ ดูพวกคุณสมบติั 
รูปลกัษณ์แลว้ถึงจะดูเรืองราคาและโปรโมชนัตามมา ก็เทียบสลมัเบอร์แลนดก์บัซีลีค่ะ” (แนน (นาม
สมมติ), ) 

 “ผมดูเรืองคุณสมบติัก่อนนะครับ แต่วา่นนัแหล่ะมนัก็ตอ้งเหมาะสมกบัราคาดว้ย
ไม่ใช่แพงเว่อร์ อนันนัก็ไม่ไหว ผมก็ไปเทียบๆดูหลายๆยีห้อทีห้างนันแหล่ะครับ” (หนุ่ม (นาม
สมมติ), ) 
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  .  ขนัตอนที  การตดัสินใจซือ (Purchase decision) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตดัสินใจซือ
คุณค่าจากการประเมิณผลในขนัตอนที  โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่กาํหนดความพอใจในทีนอน
ทีเป็นทางเลือก แลว้ตดัสินใจซือโดยเลือกทีนอนทีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัชอบหรือพอใจมากทีสุด โดยที
นอนหรือตราสินคา้ทีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตดัสินใจซือสามารถแตกต่างจากตราสินคา้ทีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ตงัใจซือโดยแตกต่างไปตามทศันคติของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและสถานการณ์ในการซือในแต่ละครัง 

   “ความจริงพีไม่ไดต้งัใจซือยหีอ้นีหรอกนะเห็นราคามนัแพงมากน่ะ แต่พอฟังนอ้ง
พนกังานขายเคา้แนะนาํสเปคทีนอนมนัก็ดีนะ แลว้สงสารน้องเคา้ดว้ยเคา้อธิบายอยู่ตงันานพีก็เลย
ตดัสินใจซือ พอซือนะก็ซือเคา้ซะหลายอยา่งเลย” (พีแมว (นามสมมติ), ) 
   “จริงๆตงัใจเขา้ไปดูซีลีค่ะสวยดี เคา้โชวเ์ป็นช็อปใหญ่เลยในเซ็นทรัล แต่วา่ราคา
แพงมากเป็นแสนเลย เยอะเกิน แลว้พอทดลองนอนแลว้มนันุ่มมากเกินนอนแลว้จม นอนไม่หลบั
แน่ๆเวลาอีกคนขยบัตวั แต่พอมาลองนอนสลมัเบอร์แลนด์แลว้ไม่รู้สึกแฮะ ให้แฟนลองกลิงๆดูก็ที
นอนก็ไม่พะเยบิพะยาบอ่ะ ราคาก็สมเหตุสมผลตามทีตงับตัเจท็ไว ้ก็เลยมาลงเอยทีสลมัเบอร์แลนด์” 
(กอ้ย (นามสมมติ), )  
   “ตงัใจไปดูสลมัเบอร์แลนด์อยูแ่ลว้นะคะ พอเขา้ไปก็ไม่มีโอกาสออกมาหรอกค่ะ
ก็ฟังขอ้มูลน้องพีซีเคา้จนตดัสินใจซือรุ่นทีพอใจน่ะค่ะ นอ้งเคา้ก็ปิดการขายเสร็จสรรพ” (ผึง (นาม
สมมติ), ) 
   “ตอนคิดถึงก็คิดถึงยีห้อนีแหล่ะค่ะ แต่พอจะซือก็เทียบกบัยีห้ออืนดว้ย สุดทา้ยก็
ซือยีห้อนีอยู่ดี รู้สึกว่าทดลองนอนแลว้มนัซพัพอร์ทหลงัมากกวา่ยีห้ออืนค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ),

) 
   “ไม่ไดร้ะบุยหีอ้ไหนตอนไปซือนะคะ ก็หาขอ้มูลอยูน่านพอสมควร แลว้ไดข้อ้มูล
จากนอ้งพนกังานหน้าร้านก็ละเอียดดีทดลองนอนแลว้ก็พอใจ ก็ลงตวัทียีห้อนีแหล่ะ” (หนึง (นาม
สมมติ), ) 
  .  ขนัตอนที  พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post purchase felling) คุณค่าจากการ
บริโภคหลงัจากซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์และได้ทดลองใช้ทีนอนมาระยะหนึงแลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัมีประสบการณ์เกียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วน
ใหญ่เปรียบเทียบคุณค่าทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ทีได้รับจริงหลงัจากการบริโภคกบัความคาดหวงั
ก่อนซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด ์

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์
ใน  กรณีหลกั ดงันี 

  . ความพึงพอใจภายหลงัการซือ (Post purchase satisfaction) ระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีมีต่อทีนอนสลมัเบอร์แลนด์สามารถแบ่งไดห้ลายระดบั เช่น พึงพอใจ พึงพอใจ
อยา่งมาก รู้สึกไม่พอใจ โดยระดบัความพึงพอใจสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีมี
ต่อทีนอนสลมัเบอร์แลนดเ์ปรียบเทียบกบัคุณค่าทีนอนสลมัเบอร์แลนดที์ไดรั้บจริง  

   ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ และมีผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วนทีพอใจจนถึง
ระดบัพึงพอใจมาก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่รู้สึกวา่คุม้ค่า และสามารถสนองตอบความตอ้งการได้
ดีตามทีคาดหวงั เช่น หลบัสบาย  

   มีผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพียงส่วนนอ้ยทีรู้สึกไม่พึงพอใจในช่วงแรกของการบริโภคที
นอนสลมัเบอร์แลนด์เพราะรู้สึกคุณค่าทีไดรั้บตาํกว่าความคาดหวงั แต่หลงัจากไดรั้บบริการหลงั
การขายก็รู้สึกพึงพอใจทีนอนสลมัเบอร์แลนดใ์นทีสุด  

     “ดีนะเนียทีพีเลือกยีห้อนีเพราะสงสารนอ้งคนขายน่ะ ทีนอนพีหลบัสบายมาก
พีชอบมาก (ลากเสียงยาว) เมือก่อนแทบจะไล่แฟนพีไปนอนทีอืนเลยเคา้พลิกตวับ่อยพีรําคาญ แต่
พอซือทีนอนไปนะพีหลบัสนิทเลยเวลาเคา้พลิกตวันีพีไม่รู้สึกเลยนะ” (พีแมว (นามสมมติ), ) 
    “พอใจสิคะ กวา่จะตดัสินใจก็หาขอ้มูลอยู่นานเพราะทีนอนหลงันึงไม่ใช่ถูกๆ
กว่าจะเปลียนทีก็อีกเป็นสิบปีก็เลือกอยูน่านค่ะ จริงแลว้พอใจตรงรับประกนัเคา้ดว้ยนะเคา้รับประกนั
ตงั  ปีอ่ะ” (ไก่ (นามสมมติ), ) 
    “แฮปปีนะครับ เพราะราคาก็ไม่ไดแ้พงเว่อร์จนซือไม่ไหว นอนแลว้ก็ไม่ไดมี้
ปัญหาอะไรหลบัสบายดี ก็แฮป็ปีนะครับ” (หนุ่ม (นามสมมติ), ) 
   2. การกระทาํภายหลงัการซือ (Post Purchase actions) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่
ใชที้นอนสลมัเบอร์แลนด์และรู้สึกพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ โดยมีบางส่วนพึงพอใจถึงระดบัทีมีโอกาส
กลบัมาซือทีนอนสลมัเบอร์แลนดอี์กครัง  
    มีผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนทีรู้สึกไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ในครังแรกโดยตอ้งการ
คืนทีนอนสลมัเบอร์แลนด ์แต่ไดรั้บบริการหลงัการขายโดยการเปลียนรุ่นสินคา้จนรู้สึกพึงพอใจขึน
ในทีสุด 

    “พอใจค่ะพอใจ สวยถูกใจดว้ย นอนสบายดว้ย ชอบเลยล่ะค่ะ คราวหนา้ก็น่าจะ
ซือยหีอ้นีอีกนะคะ เดียวรอดูอีกทีค่ะ” (แนน (นามสมมติ), ) 
    “ตอนแรกผมไม่ชอบครับ ตอนทีไปซือผมลองนอนแป็ปเดียวนึกว่าโอเคผมก็
ซือ แต่พอกลบัมานอนจริงๆมนัเมือยตวัมากครับลองนอนอยู ่ -  วนัมนัยิงแยม่าก ผมเลยโทรหาเขา้
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บริษทั เคา้ก็บอกว่ารุ่นทีผมซือสําหรับคนตวัใหญ่นาํหนกั  โลขึนไป แต่ผมตวัเล็กทีนอนมนัแข็ง
เกินผมเลยเมือย คือพนกังานขายเคา้ก็ไม่เห็นบอกผมนะ แต่ก็ยงัดีทีบริษทัเคา้ยอมเปลียนรุ่นให้ผม 
เป็นอีกรุ่นนึงราคาเท่ากนัแต่พอนอนนีคนละเรืองเลยครับ ก็ถือว่าผมโชคดีมากทีบริษทัเคา้รับผิดชอบ
ตรงนีใหอ่้ะครับ” (ปัน (นามสมมติ), ) 
   3. พฤติกรรมการใช้และการกาํจัดภายหลังการซือ (Post purchase use and 

disposal) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกคนยงัใช้ทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ในปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่ตงัใจใช้ที
นอนจนกวา่ทีนอนหมดอายุการใช้งานและการรับประกนัทีประมาณ  –  ปี หลงัจากเลิกใช้ที
นอนหลงัปัจจุบนันีแลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ทิงทีนอนโดยให้บริษทัทีนอนใหม่เก็บไปกาํจดั 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกับางส่วนนาํไปบริจาค เช่น บริจาคให้วดัสวนแกว้ บริจาคให้ผูย้ากไร้ และมีบางส่วน
ยกใหผู้อื้นใชต่้อ เช่น แม่บา้น  
    “ใชจ้นกวา่จะหมดรับประกนั ก็จะยกใหว้ดัสวนแกว้ค่ะ เผือเคา้ใชท้าํประโยชน์
อยา่งอืนไดบ้า้งค่ะ” (หนึง (นามสมมติ), ) 
    “พีไม่กล้าให้ใครต่อค่ะเรานอนมาแล้วตงันานจนมนัสภาพแลว้อ่ะ พีก็คงให้
บริษทัเคา้เก็บไปทิงใหน่้ะค่ะ” (พีแมว (นามสมมติ), ) 
    “ยกให้แม่บา้นนะคะ เพราะอีก  ปี ยงัไม่น่าจะเสียหายมากมายอะไร ให้
แม่บา้นเคา้เอาไปใชต่้อไดบุ้ญดีค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), ) 
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บทท ี  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรืองการให้คุณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์
ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ
ศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคและศึกษากระบวนการตดัสินใจซือทีนอน
สลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภค ทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวธีิวจิยัแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์และกระบวนการตดัสินใจซือ
ทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภค ทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรดใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้ให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ ตามแนวคิดและ
แบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ยสินทรัพย ์  ประการ ดงันี 

 . ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty) 
  การให้คุณค่าความภกัดีต่อตราอยูใ่นระดบัทีพึงพอใจต่อตราและสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์
แต่ไม่ภกัดีถึงระดบัทีบอกต่อหรือแนะนาํตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ให้กบัผูอื้น เนืองจากเห็นวา่การ
กาํหนดคุณสมบติัหรือการตดัสินใจเลือกซือทีนอนเป็นเรืองความพึงพอใจของแต่ละบุคคล รวมถึงมี
ความผกูพนักบัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ตาํ โอกาสในการซือซาํในครังต่อไปไม่แตกต่างจากตรา
สินคา้อืนและพร้อมพิจารณาตราสินคา้อืนหากมีผลิตภณัฑห์รือเงือนไขทีดีกวา่ 
 . การรู้จักตรา (Brand awareness) 

  การให้คุณค่าด้านการรู้จักตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์อยู่ในระดับการรู้จักตรา 
(Recognition) และระดบัจดจาํตราสินคา้ (Recall) โดยนึกถึงตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ในอนัดบั
หนึงถึงอนัดบัสามเมือนึกถึงตราสินคา้ประเภททีนอน สามารถจดจาํตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ไดดี้
จากผลิตภณัฑ ์สือโฆษณา นิตยสาร ป้ายโฆษณา รายการวทิยุ 
 . คุณภาพทรัีบรู้ (Perceived quality)  
  คุณค่าดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดว์า่เป็นตราสินคา้ประเภททีนอน
ทีมีคุณภาพระดับดีปานกลางถึงระดับดีมาก รูปลักษณ์สวยงาม เมือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์
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ระหว่างคุณสมบติัสินคา้กบัราคาผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่รับรู้ว่าสลมัเบอร์แลนด์เป็นตราสินคา้ที
สินคา้ดีแต่ราคาสูง 
 . ความเชือมโยงกบัตรา (Brand associations)  

  การให้คุณค่าความเชือมโยงกับตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ ว่ามีชือเสียงมานาน 
รูปลกัษณ์ดี คุณภาพดี เชือถือได ้แต่มีโอกาสรับทราบขอ้มูลด้านบริษทั ด้านผลิตภณัฑ์ และด้าน
นวตักรรมการผลิตน้อยมาก และไม่ทราบว่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีชือเสียงทีดีมีตน้กาํเนิดมา
จากประเทศองักฤษและไม่ทราบถึงรางวลัทีตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดไ์ดรั้บในประเทศไทย 
 . สินทรัพย์อนืๆ ทบีริษัทเป็นเจ้าของ (Brand assets)  
  ใหคุ้ณค่าสินทรัพยอื์นทีบริษทัเป็นเจา้ของ ทงัดา้นตราสินคา้ สิทธิบตัรของสลมัเบอร์แลนด ์
และช่องทางการจดัจาํหน่ายทีครอบคลุมทวัประเทศ พร้อมทงัยอมรับว่าตราสินคา้เชือถือไดห้าก
ขยายตราสินคา้ไปยงัผลิตภณัฑอื์นในกลุ่มผลิตภณัฑที์ใกลเ้คียงกนั 
  การให้คุณค่าตราสินคา้แมว้่าเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนัหรือสินคา้ต่างชนิดกนั ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัต่างก็แสดงความคิดเห็นและให้คุณค่าทีแตกต่างกนัไปตามทศันะและประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล ในการศึกษาการใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์นี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดใ้ห้คุณค่าตรา
สินคา้สลมัเบอร์แลนดใ์นทศันะทีแตกต่างไปตามความพึงพอใจ ความคาดหวงั และประสบการณ์ที
แต่ละบุคคลมีต่อตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์
  กระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจาก
ห้างสรรพสินค ้าหรือร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามลําดับและแนวคิด
กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  ขนัตอน ดงันี    

  ขนัตอนที  การรับรู้ความตอ้งการของตนเองเป็นขนัแรกของการตดัสินใจซือโดย
แตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล ความตอ้งการเกิดจากสิงกระตุน้และภายนอก เช่น ความตอ้งการหลบั
สบาย บรรเทาอาการปวดหลงั เมือความตอ้งการถึงระดบัหนึงความตอ้งการนนักลายเป็นสิงกระตุน้
ให้ตอบสนองต่อสิงกระตุน้ตามแต่วิธีและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่กาํหนดคุณสมบติั
ของทีนอน ระดบัราคาทีนอน ตราสินคา้ทีตอ้งการเป็นหลกั 

  ขนัตอนที  การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมือรับรู้ความตอ้งการทีนอนของ
ตนเองแลว้จึงหาวิธีทีให้ความตอ้งการไดรั้บความพึงพอใจ โดยหาขอ้มูลเกียวกบัทีนอนทีตอ้งการ
จากคน้หาขอ้มูลภายใน เช่น ทบทวนถึงประสบการณ์การใช้ทีนอนในอดีต และคน้หาขอ้มูลจาก
ภายนอก โดยคน้หาจากแหล่งการคา้ แหล่งบุคคล แหล่งชุมชน โดยไม่ปรากฏการหาขอ้มูลจาก
แหล่งประสบการณ์และแหล่งทดลอง 
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  ขนัตอนที  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมือไดข้อ้มูล
เกียวกบัทีนอนทีตอ้งการมาแลว้ก็ทาํความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกก่อนตดัสินใจ โดยวิธีการ
ประเมิณผลแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคลตามแต่ละสถานการณ์การบริโภค ดงันี 

1. พิจารณาคุณสมบติัทีนอนทีตอ้งการ เช่น ความนุ่มหรือความแน่นของทีนอน ชนั
วสัดุของทีนอน รูปแบบการตดัเยบ็ทีนอน รวมถึงตราสินคา้ทีตอ้งการ โดยแตกต่างกนัไปตามความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

2. ใหน้าํหนกัความสาํคญัและจดัลาํดบัความสาํคญัของคุณสมบติัทีตอ้งการ ส่วนใหญ่
ให้นาํหนกักบัคุณสมบตัิทีนอน ระดบัราคาทีนอน รูปแบบการตดัเยบ็ทีนอน และตราสินคา้
ตามลาํดบั โดยการใหน้าํหนกัและจดัลาํดบัความสาํคญันนัแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล 

3. ความเชือเกียวกบัตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีคุณค่าในระดบัหนึง แต่ส่วนใหญ่ไม่
ถึงระดบัทีมีส่วนในการตดัสินใจซือ  

4. ทศันคติในการเลือกตราสินคา้แตกต่างกนัตามกระบวนการประเมินผลของแต่ละ
บุคคล ส่วนใหญ่เริมจากกาํหนดรายละเอียดคุณสมบติั ราคา และเปรียบเทียบกบัตราอืน  มีเพียง
ส่วนนอ้ยทีตดัสินใจซือโดยไม่เปรียบเทียบตราอืน 

  ขนัตอนที  การตดัสินใจซือ (Purchase decision) ผูใ้หข้อ้มูลหลกัตดัสินใจซือทีนอน
ทีให้คุณค่าจากการประเมิณผลในขนัตอนที  โดยเลือกทีนอนทีพอใจทีสุด ตราทีตดัสินใจซือ
สามารถแตกต่างจากตราทีตงัใจซือได ้ตามทศันคติและสถานการณ์ในการซือแต่ละครัง 
  ขนัตอนที  พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post purchase felling) เมือเปรียบเทียบ
ความรู้สึกพึงพอใจจากการใชง้านจริงหลงัซือและใชที้นอนระยะหนึงกบัความคาดหวงัก่อนการซือ 
ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ คุม้ค่า หลบัสบาย เป็นไปตามทีคาดหวงั มีส่วนน้อยทีไม่พึงพอใจใน
ช่วงแรกของการซือแต่หลงัจากได้รับบริการหลงัการขายก็รู้สึกพึงพอใจในทีสุด โดยพฤติกรรม
ภายหลงัการซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด ์ดงันี 

1. ส่วนใหญ่พึงพอใจจนถึงระดบัพึงพอใจมาก รู้สึกวา่คุม้ค่าสนองตอบความตอ้งการ
ไดดี้ตามทีคาดหวงั 

2. หลงัการซือทุกท่านยงัคงใช้ทีนอนสลมัเบอร์แลนด์อยู่ มีส่วนน้อยทีไม่พึงพอใจ
ตอ้งการคืนสินคา้ในครังแรกแต่ไดรั้บบริการเปลียนรุ่นสินคา้จนพอใจและใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

3. ส่วนใหญ่ตงัใจใช้ทีนอนจนหมดอายุการรับประกันและอายุการใชง้าน หลงัจาก
เลิกใชที้นอนหลงัปัจจุบนัเลือกใหบ้ริษทัเก็บไปกาํจดั บริจาค และยกใหผู้อื้นใชต่้อ 
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การอภิปรายผล 
 การวจิยัครังนีอภิปรายผลเป็น  ประเด็น เรียงลาํดบัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
 วตัถุประสงค์ท ี  เพือศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ของผูบ้ริโภคทีซือที
นอนสลมัเบอร์แลนดจ์ากหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลสรุป
ทีไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่มถึงการใหคุ้ณค่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์สอดคลอ้งกบั 
Knapp (2000) ให้ความหมายคุณค่าตราสินคา้เป็นการรับรู้โดยรวมของผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้ 
รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของสินคา้ สถานภาพทางการเงิน ความภกัดีของลูกคา้ ความ
พึงพอใจ และคุณค่าโดยรวมทีมีต่อตราสินคา้ ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้คุณค่าตราสินคา้ตามแนวคิดคุณค่า
ตราสินคา้ประกอบดว้ยสินทรัพย ์  ประการ ตามแนวคิดของ Aaker (1991) ดงันี ดงันี (1) ดา้นความ
ภกัดีต่อตรา มีความภกัดีต่อตราระดบัทีพอใจต่อตราสินคา้ แต่สามารถเปลียนตราสินคา้ได้หากมี
เหตุผลทีเพียงพอ หรือเมือเกิดการเปลียนแปลงดา้นราคา (2) ดา้นการรู้จกัตรา อยู่ในระดบัรู้จกั
ตราสินคา้และจดจาํตราสินคา้ สามารถระลึกถึงตราและจดจาํโลโกไ้ดดี้ (3) ดา้นคุณภาพทีรับรู้  รับรู้
คุณภาพตราสินคา้ ในระดบัดีปานกลางถึงดีมาก ( ) ความเชือมโยงกบัตราสินคา้ดา้นชือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ดี รูปลกัษณ์พอใช้ถึงดี แต่การรับรู้ชือเสียงระดบัโลกรางวลัต่างๆอยู่ในระดบัตาํ 
(5) สินทรัพยอื์นๆ ทีบริษทัเป็นเจา้ของ อยู่ในระดบัดีทงัตราสินคา้ สิทธิบตัร และช่องทางการจดั
จาํหน่าย   

 ผูบ้ริโภคใหคุ้ณค่าตราสินคา้ในสินทรัพยท์งั  ประการ ส่งผลให้เกิดความเชือมนัในตรา
สินคา้ การตดัสินใจซือสินคา้ และความรู้สึกพึงพอใจหลงัการใชสิ้นคา้ เกิดความภกัดีต่อตรา และมี
โอกาสเกิดการซือสินคา้ซาํต่อไปในอนาคต  

 วัตถุประสงค์ที 2 เพือศึกษากระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคทีซือทีนอนจากห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร ลาํดบั
และกระบวนการตดัสินใจเลือกซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์นนัสอดคลอ้งไปตามลาํดบัและกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทงั  ขนัตอน ของ Kotler and Armstrong ไดอ้ธิบายไว ้ดงันี ( ) การรับรู้
ถึงความตอ้งการ เป็นกระบวนแรกของการตดัสินใจซือโดยแต่ละบุคคลรับรู้ความตอ้งการของตนเอง 
เช่น การทีผูบ้ริโภครับรู้ความตอ้งการทีนอนและกาํหนดคุณสมบติัทีตอ้งการ ( ) การคน้หาขอ้มูล 
เพือให้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองจนพอใจ ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆตามที
ตอ้งการ เช่น การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งบุคคล แหล่งการคา้ และแหล่งชุมชน แต่ไม่ให้ความสําคญั
กบัแหล่งประสบการณ์และแหล่งทดลอง ( ) การประเมินผลทางเลือก โดยแตกต่างตามแต่ละบุคคล
กระบวนการประเมินผล ดงันี กาํหนดคุณสมบติัของทีนอน ให้นาํหนกัความสําคญัและจดัอนัดบั
ความสําคญั พิจารณาความเชือเกียวกบัตราสินคา้ และใชท้ศันคติเลือกตราสินคา้ ( ) การตดัสินใจ
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ซือตามความพอใจ ตราสินคา้ทีตดัสินใจซือสามารถต่างไปจากความตงัใจซือไดขึ้นกบัทศันคติและ
สถานการณ์ ( ) พฤติกรรมภายหลงัการซือ ผูบ้ริโภคพึงพอใจภายหลงัการซือ และใช้ทีนอนจน
หมดอายกุารรับประกนัและอายกุารใชง้าน จากนนัจะบริจาค ยกให้ผูอื้นใชต่้อ และให้บริษทัเก็บไป
กาํจดัต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

 . ข้อเสนอแนะทไีด้จากงานวจัิย 
  คุณค่าตราสินคา้เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงทีทาํใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งยงัยนื ธุรกิจควรให้

ความสนใจในการสร้างและรักษาคุณค่าตราสินคา้ ตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคให้คุณค่าและสามารถขึนสู่
ระดบัสูงสุดในใจของผูบ้ริโภคไดก่้อนตราสินคา้อืน ตรานนัจะมีอาํนาจเหนือตราทีตาํกวา่ทนัที  

  การให้ความสําคญักบัการวดัคุณค่าตราสินคา้ยงัอยู่ในขอบเขตทีจาํกดั การวดัคุณค่า
ตราสินคา้ส่วนใหญ่ใชเ้พียงแนวความคิดคุณค่าตราสินคา้เขา้มาเป็นส่วนหนึงของการวดัความรู้สึก
ผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้ การสอบถามเรืองคุณภาพสินคา้ และราคาสินคา้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกั
ตอบคาํถามดว้ยความรู้สึกทีตอ้งการสินคา้ทีมีคุณภาพสูงในระดบัราคาตาํ ทาํให้การวดัคุณค่าตราสินคา้
โดยใชเ้พียงแนวคิดคุณค่าตราสินคา้มาวดัความรู้สึกของผูบ้ริโภคนนัแตกต่างจากการบริโภคจริงใน
ตลาดอยูม่าก  

  การวดัคุณค่าตราสินคา้ทีไดผ้ลทีดีนาํไปใชง้านไดจ้ริงจึงควรวดัคุณค่าตราสินคา้โดย
เปรียบเทียบกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซือสินคา้ โดยวดัคุณค่าทงัความสนใจ
ซือ ตงัใจซือ รวมถึงสอบถามถึงพฤติกรรมการบริโภคในอดีต โดยให้ลกัษณะการวดัคุณค่าเสมือน
การบริโภคสินคา้จริงในตลาด เมือธุรกิจทราบวา่ตราสินคา้ของตนมีคุณค่าอยูใ่นระดบัใดก็สามารถ
กาํหนดกลยุทธ์การตลาดทีเหมาะสมต่อไปได ้เมือตราสินคา้ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความภกัดี
จากผูบ้ริโภคในระดบัสูงแลว้ธุรกิจก็มีโอกาสขยายตราไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์อืนและมีโอกาสเติบโต
อยา่งยงัยนืต่อไปดว้ย 
 . ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 

2.1 การศึกษาการให้คุณค่าตราสินคา้และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผลการวจิยัทีไดอ้าจไม่แพร่หลายในกลุ่มผูบ้ริโภค
จาํนวนมาก ผูส้นใจสามารถศึกษาวิจยัในบริบทความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซือ โดยศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกนั เพือให้ได้
ขอ้มูลผูบ้ริโภคและการบริโภคในเชิงลึกรวมถึงครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคในเชิงกวา้งมากขึน 
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2.2 ผูส้นใจสามารถศึกษาความสัมพนัธ์ระดบัลึกระหวา่งคุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ โดยศึกษาวิจยัผลิตภณัฑ์หรือบริการอืน ทีไดรั้บ
การจดัอนัดบัใหเ้ป็นอนัดบัหนึงจากมุมมองของผูบ้ริโภค 

2.3 การศึกษาแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้แบบสินทรัพย ์  ประการ ผูส้นใจสามารถ
กาํหนดแบบจาํลองคุณค่าเพือศึกษาคุณค่าตราสินคา้อืน ทีมีพฤติกรรมการบริโภคและกระบวนการ
ตดัสินใจซือไม่แตกต่างกบัผลิตภณัฑที์นอน ศึกษาผลิตภณัฑที์นอนตราสินคา้อืน หรือศึกษาเปรียบเทียบ
ตราสินคา้ทงักลุ่มผลิตภณัฑที์นอน 
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แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
 

การใหคุ้ณค่าตราสินคา้และกระบวนการตดัสินใจซือทีนอนสลมัเบอร์แลนดข์องผูบ้ริโภค 

ทีซือทีนอนจากหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

. ข้อมูลพนืฐานทวัไปของผู้ให้ข้อมูลหลกั 
         1.1 เพศและอายขุองผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
        1.2 ระดบัการศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

        1.3 อาชีพและระดบัรายไดข้องผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

. ข้อมูลเชิงลกึในการสัมภาษณ์ 
         2.1 การตดัสินใจเลือกซือทีนอนตราสลมัเบอร์แลนด์ 

2.1.1 คุณสมบติั รูปลกัษณ์ และระดบัราคาทีนอนทีผูใ้หข้อ้มูลสนใจ 

2.1.2 ตราสินคา้ทีนอนใดทีผูใ้หข้อ้มูลสนใจ 

2.1.3 ทีนอนตราสลมัเบอร์แลนด์มีคุณสมบติั รูปลกัษณ์ และระดบัราคา ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้หข้อ้มูลหรือไม่ 

2.1.4 ผูใ้ห้ขอ้มูลไดห้าขอ้มูลสินคา้ประเภททีนอนก่อนการซือหรือไม่ ถา้หาขอ้มูล
ก่อนหาขอ้มูลจากแหล่งใดบา้ง เช่น เวปไซตใ์ด แคตตาล็อกสินคา้ หรือแหล่งอืนๆแหล่งใด 

2.1.5 ก่อนทีผูใ้ห้ขอ้มูลจะซือทีนอนไดมี้ผูแ้นะนาํรายละเอียดเกียวกบัทีนอนหรือ
แนะนาํตราสินคา้ประเภททีนอนให้หรือไม่ ผูแ้นะนาํเกียวขอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลอย่างไร และแนะนาํ
ตราสินคา้ใด 

2.1.6 ก่อนการตดัสินใจซือทีนอนผูใ้ห้ขอ้มูลไดห้าขอ้มูลและเปรียบเทียบตราสินคา้
ใดบา้ง ตราสินคา้ใดทีตอ้งการพิจารณาเป็นตราแรก  

2.1.7 ตราสินคา้ทีนอนทีมีพรีเซนเตอร์เป็นนกัร้องหรือนกัแสดงทีเราชืนชอบ มีผล
ต่อการซือหรือไม่  

2.1.8 เมือตอ้งการจะซือทีนอนไดร้ะบุสถานทีซือหรือไม่ เหตุใดจึงซือทีนอนทีร้าน
โมเดิร์นเทรด หรือหา้งสรรพสินคา้ สถานทีจดัจาํหน่ายมีผลกบัการตดัสินใจหรือไม่ 

2.1.9 การให้ขอ้มูลและการบริการของพนักงานขายมีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ 
ละเอียดเพียงพอตามทีตอ้งการหรือไม่ 
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2.1.10 รูปลกัษณ์และคุณสมบติัของทีนอน ราคาสินคา้ สถานทีจดัจาํหน่ายและ
แสดงสินคา้ และรายการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ ผูใ้ห้ขอ้มูลตดัสินใจเลือกซือ
ทีนอนจากความสาํคญัขอ้ใดมากทีสุด 

2.1.11 เงือนไขการชาํระเงินและรายการผอ่นชาํระสินคา้ รวมถึงรายการส่งเสริมการ
ขายของบตัรเครดิตมีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ อยา่งไร  

2.1.12 ชือเสียงทีน่าเชือถือของตราสินคา้และรางวลัต่างๆทีตราสินคา้เคยไดรั้บมีผล
ต่อการตดัสินใจหรือไม่ 

2.1.13 ระยะเวลาการรับประกนัสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจหรือไม่อยา่งไร 

2.1.14 นอกเหนือจากคุณสมบติัทีกล่าวมาทงัหมดแลว้ มีเหตุผลอืนๆทีผูใ้ห้ขอ้มูล
ตดัสินใจเลือกทีนอนสลมัเบอร์แลนด์หรือไม่ อยา่งไร 

2.1.15 หลงัจากทีได้ซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์แลว้รู้สึกว่าคุม้ค่ากว่าทีคาดหวงัไว้
หรือไม่ อยา่งไร 

2.1.16 คิดวา่พอใจกบัทีนอนสลมัเบอร์แลนดที์ใชใ้นปัจจุบนัหรือไม่ คิดวา่จะเปลียน
ทีนอนใหม่เมืออายกุารใชง้านกีปี  

2.1.17 ถา้ผูใ้หข้อ้มูลจะเปลียนทีนอนใหม่ในครังหน้าจะทาํอย่างไรกบัทีนอนเดิม 
ยกใหผู้อื้นใชต่้อ บริจาค หรือทิง โดยวธีิใด 

        2.2 การใหคุ้ณค่าของตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดที์ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซือ โดยใชแ้บบจาํลอง
คุณค่าตราสินคา้  (Brand Equity) โดย David A. Aaker. เป็นแนวทางในการกาํหนดแนวคาํถาม 

                2.2.1 ความภกัดีต่อตรา (Brand Loyalty) 

2.2.1.1 ถา้ตอ้งบรรยายถึงตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์ให้กบัผูอื้นฟัง จะบรรยาย
วา่อยา่งไร       

2.2.1.2 ถ้าผูใ้ห้ขอ้มูลจะซือทีนอนครังหน้าจะซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์อีก
แน่นอนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

2.2.1.3 ถา้ตอ้งแนะนาํทีนอนให้เพือนสนิท จะแนะนาํตราสินคา้ใดให้เพือน 
เพราะเหตุใด 

2.2.1.4 ถา้ในการซือทีนอนครังหน้า ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ไม่มีสินค้าที
ตอ้งการในขณะนนั ผูใ้ห้ขอ้มูลจะรอเพือจะซือทีนอนสลมัเบอร์แลนด์ หรือจะซือตราสินคา้อืนทีมี
คุณสมบติัใกลเ้คียงกนัแทน เพราะเหตุใด 
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2.2.1.5 คู่แข่งในประเภทเดียวกนัมีตราสินคา้ใดน่าสนใจบา้ง และถา้ตราสินคา้
นนัมีสินคา้ทีคุณสมบติัดี มีราคาทีเหมาะสม ครังต่อไปทีจะซือทีนอนจะมีโอกาสทีจะเปลียนไปซือ
ตราสินคา้คู่แข่งหรือไม่ เพราะอะไร 

                . .  การรู้จกัตรา (Brand Awareness) 

2.2.2.1 ถา้นึกถึงตราสินคา้ประเภททีนอนมีตราสินคา้ใดบา้ง 

2.2.2.2 ถา้นึกถึงตราสินคา้ประเภททีนอนจะนึกตราสินคา้ใดเป็นอนัดบั    
และ อนัดบั  

2.2.2.3 ทดสอบความสามารถในการจดจาํสัญลกัษณ์ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์
(ใชรู้ปแบบตราสินคา้เพือทดสอบ) 

2.2.2.4 ผูใ้หข้อ้มูลเคยพบเห็นตราสินคา้สลมัเบอร์แลนดที์ใดบา้ง โปรดระบุ 

                . .  คุณภาพทีรับรู้ (Perceived Quality) 

2.2.3.1 เมือนึกถึงรูปลกัษณ์ การออกแบบ คุณภาพและความทนทานของที
นอนสลมัเบอร์แลนด ์ผูใ้หข้อ้มูลรู้สึกอยา่งไรบา้ง   

2.2.3.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกว่าทีนอนสลมัเบอร์แลนด์มีคุณภาพดีแตกต่างจากตรา
สินคา้อืนหรือไม่ อยา่งไร  

2.2.3.3 เมือเปรียบเทียบกับราคาทีจ่ายเพือซือทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ ผูใ้ห้
ขอ้มูลรู้สึกคุม้ค่าคุม้ราคาหรือไม่ อยา่งไร 

                        . . .  บริการหลงัการขายของสลมัเบอร์แลนดเ์ป็นอยา่งไร  
    2.2.4 ความเชือมโยงกบัตรา (Brand Association) 

2.2.4.1 ผูใ้หข้อ้มูลรู้สึกวา่ทีนอนสลมัเบอร์แลนดมี์สินคา้ทีตรงตามความตอ้งการ
มากกวา่ตราสินคา้อืนหรือไม่ อยา่งไร 

2.2.4.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลมนัใจว่าตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีนวตักรรมใหม่ออกสู่
ตลาดอยา่งสมาํเสมอหรือไม่ ทราบถึงนวตักรรมใดของสลมัเบอร์แลนดบ์า้งโปรดอธิบาย 

2.2.4.3 ผูใ้หข้อ้มูลเคยไดรั้บทราบกิจกรรมทางการตลาดใดของตราสินคา้สลมั
เบอร์แลนด ์บา้ง โปรดระบุ 

2.2.4.4 ผูใ้ห้ข้อมูลรู้สึกว่าตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์เป็นตราสินค้าทีดี มี
ชือเสียง และมีคุณค่าควรแก่การเลือกซือหรือไม่ อยา่งไร 

2.2.4.5 ผูใ้ห้ขอ้มูลเคยทราบถึงรางวลัทีตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์เคยได้รับ
หรือไม่ เช่น รางวลั Super Brand และ รางวลั Trusted Brand 
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            . . .  ถา้ใหเ้ปรียบเทียบตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด ์ เป็น คน สัตว ์สิงของ จะ
เปรียบเป็นอะไร เพราะอะไร 

                2.2.5 สินทรัพยอื์นๆของตรา    
2.2.5.1 ผูใ้หข้อ้มูลทราบหรือไม่วา่ตราสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีสินคา้อะไรบา้ง

นอกเหนือจากผลิตภณัฑที์นอน 
2.2.5.2 ทราบหรือไม่วา่ทีนอนตราสลมัเบอร์แลนด์มีชือเสียงไดรั้บการยอมรับ

ในระดบัสากลกวา่  ปี 

2.2.5.3 ทราบหรือไม่ว่าทีนอนสินคา้สลมัเบอร์แลนด์มีส่วนครองตลาดเป็น
อนัดบั  ต่อเนืองมากวา่  ปี        
          2.3 ความคิดเห็นและขอ้แนะนาํเกียวกบัสินคา้ ตราสินคา้ และการบริการของสลมัเบอร์แลนด์ 
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