54602741 : สาขาวิชาการประกอบการ
คําสําคัญ : คุณค่าตราสิ นค้า/กระบวนการตัดสิ นใจซือ/ทีนอน
วิ ศ นี เรื องคณะ : การให้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า และกระบวนการตัด สิ น ใจซื อที นอน
สลัมเบอร์ แ ลนด์ของผูบ้ ริ โภคที ซื อที นอนจากห้า งสรรพสิ นค้า หรื อร้ านค้าโมเดิ ร์น เทรด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์. หน้า.
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา (1) การให้คุณค่าตราสิ นค้า
สลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์จากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ( ) กระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอน
จากห้า งสรรพสิ นค้าหรื อร้ านค้า โมเดิ ร์ น เทรดในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการสนทนากลุ่ม
กลุ ่ม ผูใ้ ห้ข อ้ มูล หลัก คือ ผู บ้ ริ โ ภควัย ทํา งาน อายุ - ปี ที ซื อที นอนสลัม เบอร์ แ ลนด์จ าก
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือใช้เองหรื อซือให้ผอู้ ืน
ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ข อ้ มูล หลัก ให้คุ ณค่าตราสิ นค้าตามแนวคิดสิ นทรัพย์ ประการ
ดังนี (1) ด้านความภักดีต่อตราอยูใ่ นระดับทีพอใจต่อตราสิ นค้า สามารถเปลียนตราได้หากมีเหตุผล
ทีเพียงพอหรื อการเปลียนแปลงด้านราคา (2) ด้านการรู้จกั ตรา อยูใ่ นระดับรู้จกั ตราสิ นค้าและจดจํา
ตราสิ นค้าได้ (3) ด้านคุณภาพทีรับรู้ อยูใ่ นระดับดีปานกลางถึงดีมาก ( ) ความเชือมโยงกับตราสิ นค้า
ด้านชือเสี ยงและภาพลักษณ์ดี รู ปลักษณ์พอใช้ถึงดี การรับรู้ ชือเสี ยงระดับโลกและรางวัลต่างๆอยูใ่ น
ระดับตํา (5) สิ นทรัพย์อืนๆ ทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ อยูใ่ นระดับดีทงตราสิ
ั
นค้า สิ ทธิ บตั ร และช่องทาง
การจัดจําหน่าย
กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื อที นอนสลัมเบอร์ แลนด์นันสอดคล้องกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคทัง ขันตอน ตามแนวคิดของ Kotler and Armstrong ดังนี ( ) การรับรู้ถึง
ความต้องการ ( ) การค้นหาข้อมูล ( ) การประเมินผลทางเลือก ( ) การตัดสิ นใจซื อ ( ) พฤติกรรม
ภายหลังการซื อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2555
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ........................................
ง

54602741: MAJOR: ENTREPRENEURSHIP
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WISANEE RUANGKHANA: BRAND EQUITY AND PROCESS OF DECISIONMAKING TO PURCHASE THE SLUMBERLAND MATTRESS ASKED FROM THE
CONSUMERS BUYING THE MATTRESS FROM THE DEPARTMENT STORES OR THE
MODERN TRADE CENTERS IN BANGKOK. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PHITAK
SIRIWONG, Ph.D. 83 pp.
The objectives of the study were to: 1) Brand equity of the product brand from the
consumers buying the Slumberland mattress from the department stores or the modern trade
centers in Bangkok; 2)examine the process of decision-making to purchase Slumberland
mattress from the consumers buying the Slumberland mattress from the department stores or
the modern trade centers in Bangkok. This study is a qualitative research carried out by focus
group discussions. The key informants were in working age of 30 – 50 years who bought the
mattress for themselves or for the others from the department stores or the modern trade
centers in Bangkok.
The results of the study found the relation of brand equity related to 5 aspects of
brand asset as the follow. One, brand royalty was not great. The key informants were rather
switcher and sensitive to price differences. Two, the key informants could recall the brand of
Slumberland and the brand logo in the early priority well. Three, their perception of product
quality was at average to high. Four, the relation of brand equity and the reputation and
product look were at average. And five, other brand assets of the company were great
including trademark, patent and channel of distribution.
In addition, the focus groups informants were asked to discuss about their buying
behavior related to Kotler and Armstrong’s model of buying process.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุ ณาอย่างสู งจากอาจารย์ทีปรึ กษา ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิท กั ษ์ ศิ ริวงศ์ รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุ นนท์ และอาจารย์ ดร.สุ วิชา
วรวิเชียรวงษ์ ทีกรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ คิดเห็นถึงประเด็นในการศึกษา รวมถึงทีท่าน
ได้กรุ ณาสละเวลาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง กรุ ณ าให้คาํ แนะนํา และแนวทางแก้ไ ขแก่ผูว้ ิจยั
ทําให้ผลงานวิจยั ครังนีเสร็ จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิ ทธิ ประสาท
วิชาความรู้แก่ผวู ้ จิ ยั เพือเป็ นพืนฐานในการวิจยั ครังนี
ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ แหล่งประสิ ทธิ ประสาท
วิช าความรู ้ ที ยิ งใหญ่ที มอบโอกาสทางการศึ ก ษาให้ก ับ ผูว้ ิจ ยั ทังในระดับ ปริ ญญาตรี และระดับ
ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยทีผูว้ จิ ยั รู้สึกเป็ นเกียรติภาคภูมิใจและอุ่นใจทุกครังทีได้มาเยือน
ขอขอบคุ ณคณะเจ้าหน้าทีมหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ขอบคุ ณผูด้ าํ เนิ นงานโครงการและ
เจ้าหน้าที MBA ทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือตลอดหลักสู ตรการศึกษา ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทุกท่านและท่านทีมิอาจกล่าวนามได้ทงหมด
ั
ณ ทีนี ขอบคุณเพือนๆทุกคนตังแต่ชนมั
ั ธยม เพือน
มหาวิทยาลัย รวมถึงเพือนร่ วมงานทีคอยช่วยเหลือ ผลักดันและให้กาํ ลังใจอย่างสมําเสมอ ขอบคุณ
คุณเมธิยา กอสนาน เพือนรุ่ นน้องทีเป็ นกําลังใจ ร่ วมแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือ
เกือกูลกันและกันตลอดระยะเวลาทีเรี ยน
ขอขอบคุ ณ แรงสนับ สนุ น จากครอบครั ว ทังจากคุ ณ แม่ นิ จ ริ น ทร์ เรื อ งคณะ คุ ณ ป้ า
ระพินท์ ปองเสงียม รวมถึงแรงสนับสนุนอันแสนยิงใหญ่ กําลังใจ และความเข้าใจจากคุณทนงศักดิ
และเด็กหญิงอนามฤณ เติมฤทธิ กุล สามีและลูก ผูผ้ ลักดันอยู่เบืองหลังให้คว้าโอกาสทางการศึกษา
คอยดูแลเคียงข้างและให้กาํ ลังใจจนทําให้งานวิจยั ฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์
หากงานวิจยั ฉบับนี เกิ ดประโยชน์แก่ผสู้ นใจในเรื องคุณค่าตราสิ นค้าเช่ นเดียวกับผูว้ ิจยั
จะเป็ นความยินดี อย่างยิงสําหรับผูว้ ิจยั ทีได้ทาํ ผลงานวิจยั ฉบับนี ขึน และขอยกคุณความดี ทงหมด
ั
มอบแด่ผูม้ ีพ ระคุ ณ ทุก ท่านที ได้ก ล่า วนามมา หากมีข อ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ ิจยั ขออภัย และ
ขอน้อมรับไว้ ณ ทีนี
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