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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
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The objectives of the study were to: 1) Brand equity of the product brand from the
consumers buying the Slumberland mattress from the department stores or the modern trade
centers in Bangkok; 2)examine the process of decision-making to purchase Slumberland
mattress from the consumers buying the Slumberland mattress from the department stores or
the modern trade centers in Bangkok. This study is a qualitative research carried out by focus
group discussions. The key informants were in working age of 30 – 50 years who bought the
mattress for themselves or for the others from the department stores or the modern trade
centers in Bangkok.
The results of the study found the relation of brand equity related to 5 aspects of
brand asset as the follow. One, brand royalty was not great. The key informants were rather
switcher and sensitive to price differences. Two, the key informants could recall the brand of
Slumberland and the brand logo in the early priority well. Three, their perception of product
quality was at average to high. Four, the relation of brand equity and the reputation and
product look were at average. And five, other brand assets of the company were great
including trademark, patent and channel of distribution.
In addition, the focus groups informants were asked to discuss about their buying
behavior related to Kotler and Armstrong’s model of buying process.
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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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย ........................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................
สารบัญภาพ ...................................................................................................................................
บทที
บทนํา ...........................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา .............................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ...................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ...........................................................................................
ประโยชน์ทีได้รับ ...............................................................................................
2
วรรณกรรมทีเกียวข้อง .................................................................................................
แนวคิดเรื องตราสิ นค้า ........................................................................................
ความหมายของตราสิ นค้า ...........................................................................
ส่ วนประกอบของตราสิ นค้า .......................................................................
ลักษณะของตราสิ นค้า ................................................................................
หน้าที บทบาท และความสําคัญของตรา ....................................................
ลักษณะของตราสิ นค้าทีแข็งแกร่ ง (Strong brand) ......................................
แนวคิดเรื องคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity)..............................................
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ......................................................................
ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ...................................................................
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค .....................................................
แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจซือ ............................................................
ภาพรวมของธุ รกิจทีนอน....................................................................................
ประวัติความเป็ นมาบริ ษทั สลัมเบอร์แลนด์.........................................................
งานวิจยั ทีเกียวข้อง ..............................................................................................
3
วิธีดาํ เนินการวิจยั .........................................................................................................
ระเบียบวิธีวจิ ยั ....................................................................................................

ส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ

ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ฌ
1
1
2
2

4
5
6
7

31
31
31
34
38
40
42

บทที

หน้า

ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั ............................................................
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั .....................................................................................
แหล่งทีมาของข้อมูล ...........................................................................................
ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ...........................................................................
การตรวจสอบความน่าเชื อถือของข้อมูล.............................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูล .............................................................................................
จรรยาบรรณของผูว้ จิ ยั ........................................................................................
4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ..................................................................................................
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ..........................
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ...........................
การให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภค.................................
กระบวนการตัด สิ น ใจซื อที นอนสลัม เบอร์ แ ลนด์ ข องผู้บ ริ โ ภคที
ซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร..............................................................................
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ..........................................................
สรุ ปผลการศึกษา ................................................................................................
ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty) .............................................................
การรู้จกั ตรา (Brand awareness) ................................................................
คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality) ............................................................
ความเชือมโยงกับตรา (Brand associations) .............................................
สิ นทรัพย์อืนๆ ทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ (Brand assets) ...................................
การอภิปรายผล ...................................................................................................
ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................
ข้อเสนอแนะทีได้จากงานวิจยั ..................................................................
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป .......................................................
รายการอ้างอิง .................................................................................................................................
ภาคผนวก .......................................................................................................................................
ประวัติผวู้ ิจยั ...................................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ซ

52
53
53

69

72
73
73
73

สารบัญภาพ
ภาพที

หน้า
ภาพแสดงลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละลัก ษณะอื นๆของตราที แสดงว่า ตรา
เป็ นยิงกว่าผลิตภัณฑ์ (A Brand is more than a product) ..................................
แบบจําลองแสดงวิธีการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า จากแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้า
ของ Aaker....................................................................................................
แบบจําลอง ขันตอนกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค .............................. 36
ภาพตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ ............................................................................. 41
กระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค .................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฌ

บทที 1
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตราสิ นค้า (Brand) หมายถึง ชือ คํา สัญลักษณ์ การออกแบบ หรื อส่ วนประสมของสิ ง
ดังกล่าว เพือระบุถึงสิ นค้าและบริ การของผูข้ ายทีแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Kotler and Armstrong,
2004 : 285) ประกอบด้วย รู ปร่ างหน้าตาภายนอก คุณประโยชน์ทางกายภาพและทางอารมณ์ คุณค่า
บุคลิ กภาพ วัฒนธรรม (Kotler, 2000) ตราสิ นค้าเป็ นสิ งสําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ เนื องจากตรา
สิ น ค้า สามารถสร้ า งความแตกต่ า งและแสดงประโยชน์ ใ ห้ก ับ สิ น ค้า และบริ ก ารได้ ปั จ จุ บ ัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพัฒนาจนแต่ละธุ รกิจสามารถผลิตสิ นค้าและบริ การ ทีไม่แตกต่างกัน
ทังด้า นคุ ณ ลัก ษณะ (Product Attributes) และความสามารถที จะตอบสนองความต้อ งการ
ของผูบ้ ริ โภค ตราสิ นค้าจึงได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสําคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้าง
ความสําเร็ จทางการตลาด ทุกธุ รกิจควรพิจารณาถึงศักยภาพของตราสิ นค้าของตน เรี ยนรู้ทกั ษะใน
การสร้าง รักษา ปกป้ อง ตลอดจนการพัฒนาตราสิ นค้า (Kotler, 2000: 7)
ตราสิ นค้ามีคุณค่าต่อธุ รกิจ ทังด้านจิตวิทยา ด้านการเงิน และยังเป็ นสิ นทรัพย์ทีกําหนด
มูลค่าราคาเพือซื อ – ขาย ระหว่างบริ ษทั ได้ ตราสิ นค้าทีประสบความสําเร็ จจะสร้างมูลค่าให้กบั
ธุ รกิ จและทําให้ธุรกิ จสามารถดํารงต่อไปได้อย่างยังยืน เมือตราสิ นค้าสะท้อนสิ งผูบ้ ริ โภคคิด รู้สึก
และให้ความสําคัญ จนเกิดเป็ นคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) คุ ณค่าทีเพิมขึนในผลิตภัณฑ์และ
บริ การ (Kotler and Keller, 2009: 783) การบริ หารจัดการเพือให้คุณค่าของตราสิ นค้าเพิมขึนใน
มุ มมองของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ งสําคัญ คุ ณค่าตราสิ นค้าจะแสดงอํานาจของตราทีอยู่ในจิตใจของ
ผูบ้ ริ โภคจากประสบการณ์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมทีผูบ้ ริ โภคได้เห็นและรู้สึก (Kotler and Keller,
2006: 258)
นอกเหนือจากคุณค่าตราสิ นค้าทีมีต่อธุ รกิจแล้ว ตราสิ นค้ายังสร้างความน่าเชื อถือและ
ลดความเสี ยงในการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ตราสิ นค้าทีแข็งแกร่ งนันสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่
กระตุ ้น ให้เ กิ ด ยอดขาย เพิ มผลกํา ไรให้ก ับ ธุ ร กิ จ และความภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า ของผูบ้ ริ โ ภค
(Rohlander, 1999 : 17) ทุ ก ธุ รกิ จต่า งพยายามที จะมอบคุ ณค่า ที เหนื อกว่า ให้ก บั ผูบ้ ริ โภคอย่า ง
ต่อเนืองเพือหวังให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและซื อซํา การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทําให้ธุรกิจ
รู้จกั กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายดียงขึ
ิ น ทังลักษณะ ความคิดเห็น พฤติกรรมการบริ โภคและกระบวนการ
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ตัดสิ นใจเลือกซื อ เพือธุ รกิ จจะสามารถทีจะเลือกเครื องมือการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล (ปณิ ศา ลัญชานนท์,
: 82) หากธุ รกิจไม่เข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวน
ตัดสิ นใจซื ออย่างแท้จริ ง โอกาสทีธุ รกิจจะประสบความสําเร็ จเหนือคู่แข่งขันก็ยอ่ มลดลงไปด้วย
การให้ความสําคัญของคุณค่าตราสิ นค้า การศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื อของผูบ้ ริ โภค เป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึงในการดําเนินธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จอย่างยังยืนใน
ทุกธุ รกิจ รวมถึงธุ รกิจที นอนทีมีมูลค่ารวมของตลาดสู งถึง , ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นตลาด
ระดับบนและระดับล่างตามระดับราคาทีนอน ตลาดทีนอนระดับบนราคาทีนอนตังแต่ , บาท
ขึนไป มีส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ มุ่งเน้นทีนอนเพือสุ ขภาพเป็ นหลัก โดยมีตราสิ นค้าหลัก
ทีแข่งขันในตลาด ดังนี สลัมเบอร์ แลนด์ ซี ลี โอมาส โลตัส ดัลล็อปพิลโล่ เทมเปอร์ และซิ นด้า แต่
ละตราต่างพยายามสร้างตราสิ นค้าและเพิมคุณค่าตราสิ นค้าให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน ทังการพัฒนา
วัตถุดิบและนวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนือง เพือนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีสนองตอบความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคและมุ่งหวังให้เกิดการตัดสิ นใจซืออย่างต่อเนืองจากผูบ้ ริ โภค
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าและกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอน โดยผูว้ ิจยั
เลือกศึกษาตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ เนืองจากเป็ นตราสิ นค้าประเภททีนอนทีได้รับรางวัลสุ ดยอด
ตราสิ นค้าชันนําในธุ รกิจทีนอน (Superbrands) และได้รับการจัดอันดับให้มีความน่าเชือถือในระดับ
ทองคํา (Gold) ให้เป็ นตราสิ นค้าประเภทที นอนอันดับหนึ งที ครองใจผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย
(Thailand Trusted Brand) และผูว้ ิจยั ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายการตลาดของธุ รกิจทีนอน เห็นความสําคัญ
ของตราสิ นค้า พฤติกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค สามารถนําผลของการศึกษาที
ได้ไปศึกษาความเป็ นไปได้ในการบริ หารตราสิ นค้าให้คงอยูต่ ลอดไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพือศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภคที ซื อที นอนสลัม
เบอร์แลนด์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพือศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนของผูบ้ ริ โภคสลัมเบอร์ แลนด์ทีซื อทีนอน
สลัมเบอร์แลนด์จากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครังนีเป็ นการศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตการศึกษาไว้ดงั นี

การวิจยั ในครังนีเป็ นการศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตการศึกษาไว้ดงั นี
3.1 ขอบเขตด้านเนือหา
3.1.1 ศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ ตามแนวคิ ดของ David A.
Aaker (1991)
3.1.2 ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ จาก
ห้า งสรรพสิ นค้า หรื อร้า นค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามแนวคิดกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ขันตอน ของ Kotler and Armstrong (2004)
. ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภค วัยทํางานอายุ – ปี ระดับการศึกษาสู ง
กว่าอนุ ปริ ญญา ระดับรายได้ , - , ต่ อเดื อน ทีซื อที นอนสลัมเบอร์ แลนด์จากร้ านค้า
โมเดิร์นเทรดหรื อห้างสรรพสิ นค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือใช้เองหรื อซื อให้ผอู้ ืน
ผูว้ ิจยั เลื อกกลุ่มลูกค้าวัยทํางาน กําหนดระดับการศึกษาและรายได้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักเนืองจากเป็ นช่วงวัยทีมีวฒ
ุ ิภาวะและศักยภาพในการตัดสิ นใจ และมีอาํ นาจซือสู งกว่าวัยอืน
. ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที
. . ศึกษาวิจยั ตังแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
. . เก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนามในช่ วงเดื อนกุม ภาพันธ์ ถึงเดื อนมี นาคม พ.ศ.
2556
. . นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ภายในเดือนเมษายน
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4. ประโยชน์ ทได้
ี รับ
4.1 ทําให้ทราบถึงคุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ ของลูกค้าวัยทํางานทีซื อทีนอนสลัม
เบอร์ แลนด์ในห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด เขตกรุ งเทพมหานคร ทีแต่ละบุคคลต่างให้
คุ ณ ค่า ตราสิ นค้า สลัมเบอร์ แ ลนด์ต ามความคิด และประสบการณ์ ของตนเอง เพือให้ธุ รกิ จหรื อ
ผูส้ นใจนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพือเป็ นแนวทางในการสร้ า งคุ ณค่าเพิ มให้ตราสิ นค้าและ
เป็ นแนวทางในการรักษาตราสิ นค้าเพือให้คงอยูต่ ่อไป
4.2 เพือทราบกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนของลูกค้าสลัมเบอร์ แลนด์วยั ทํางาน เพือ
ประโยชน์ในการใช้วางแผนพัฒนา ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าและกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์
ของผูบ้ ริ โภคที ซื อที นอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้ านค้าโมเดิ ร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รายงานการวิจยั ทีเกียวข้องทีจะใช้ในการศึกษาดังนี
1. แนวคิดเรื องตราสิ นค้า
2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
4. ภาพรวมของธุรกิจทีนอน
5. ประวัติความเป็ นมาบริ ษทั สลัมเบอร์แลนด์
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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แนวคิดเรืองตราสิ นค้ า
การแข่งขันทางธุ รกิจที รวดเร็ วและรุ นแรงในปั จจุบนั นี ทุกธุ รกิ จต่างพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย พยายามลดต้นทุนการผลิ ตสิ นค้าเพือให้สินค้าราคาถูกลง พัฒนารายการ
ส่ งเสริ มการขายโดยต่างพยายามคิดและเลือกสรรกลยุทธ์ทางการตลาดเพือหวังครอบครองส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดและเพิมช่องทางการจัดจําหน่าย สิ งเหล่านี สามารถสร้างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิจได้
ไม่มากนักในปั จจุบนั ทีเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้าจนทุกธุ รกิจสามารถใช้เวลาไม่นานนักในการ
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ
สิ งหนึ งทีสามารถสร้างให้ผบู้ ริ โภครับรู้ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้ใน
ธุ รกิจคือ “ตราสิ นค้า” ตราสิ นค้าเป็ นมากกว่าแค่ชือ สัญลักษณ์ เครื องหมายการค้า โฆษณา หรื อ
รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์เท่านัน แต่ตราสิ นค้าเป็ นสิ งทีสนองตอบความรู้สึกและความผูกพันของผูบ้ ริ โภค
มีต่อตราสิ นค้านัน ทังเกิดขึนจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การโฆษณา ภาพลักษณ์
สิ นค้า รวมถึ งประสบการณ์ อืนที เกี ยวข้องด้วย โดยมีผูใ้ ห้ความหมายและนิ ยามของตราสิ นค้าไว้
แตกต่างกันตามทัศนะ ดังนี
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. ความหมายของตราสิ นค้ า
สมาคมการตลาดแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American Marketing Association :
AMA) ได้ให้คาํ นิ ยามของตราสิ นค้า (Brand) ดังนี ตราสิ นค้า คือ ชื อ (Name) ถ้อยคํา (Term)
เครื องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) หรื อการออกแบบ (Design) หรื อการผสมผสานกันทังหมด
ของสิ งเหล่านี โดยมีจุดมุ่งหมายเพือแสดงถึงสิ นค้า (Product) หรื อการบริ การ (Service) ของผูข้ าย
หรื อกลุ่มผูข้ ายว่าคืออะไรและใช้เพือสร้างความแตกต่างจากสิ นค้าของคู่แข่งรายอืนอย่างไร
ตราสิ นค้า หมายถึง “ชือ (Name) คํา (Term) เครื องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol)
หรื อการออกแบบ (Design) หรื อส่ วนผสมของสิ งดังกล่าวรวมกัน ซึ งถูกสร้างขึนเพือในการระบุถึง
สิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ ายรายใดรายหนึ ง หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ ง รวมทังแสดงความแตกต่างของ
สิ นค้าหรื อบริ การทีมีต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี ตราสิ นค้ายังสามารถสื อความหมายได้ ระดับ คือ
คุณลักษณะ (Attribute) คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า (Value) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ
(Personality) และผูใ้ ช้ (User)” (Tybout and Calkins, 2003)
คอตเลอร์ ( Kotler, 2003) ได้ใ ห้ค วามหมายเกี ยวกับ ตราสิ น ค้า ว่า หมายถึ ง ชื อ
สัญลักษณ์ โลโก้ของสิ งใดสิ งหนึ งทีบอกว่า สิ นค้า บริ การสิ งนันเป็ นของใคร แตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไร ต่อมา ได้ขยายขอบเขตว่า ตราสิ นค้าต้องสามารถจําแนกได้ 4 อย่าง คือ ( ) รู ปร่ างหน้าตา
ภายนอกทีจะทําให้เกิดการจดจํา (Attribute) ( ) บอกคุณประโยชน์ (Benefit) ( ) ทําให้รู้สึกว่าใช้
แบรนด์นีแล้วภาคภูมิใจ (Value) ( ) มีบุคลิกภาพ (Personality)
คอตเลอร์ สรุ ปถึงการสร้างตราสิ นค้าว่า สิ งทีจะต้องทําทังหมดได้แก่ การค้นหาการ
วางตําแหน่งหลัก การวางตําแหน่งคุณค่า และข้อเสนอด้านคุณค่าโดยรวม ทังนี เพือเปิ ดโอกาสให้
บริ ษทั หนึงได้แสดงให้เห็ นว่าเหตุ ใ ดข้อเสนอโดยรวมของตนจึ งเหนื อกว่า ข้อเสนอโดยรวมของ
คู่แข่ง และสิ งที ต้องทําต่อไป คือ ใช้ผลิ ตภัณฑ์ในการสร้ างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า ให้แข็งแกร่ ง
ขึนมาเพือให้เห็นภาพของคุณค่าทีลูกค้าเป้ าหมายคาดหวังจะได้รับ (Kotler, 2000)
Van Auken (2002) นิยามว่า ตราสิ นค้า คือการสร้างความเป็ นตัวตนของสิ นค้า บริ การ
หรื อองค์กร ตราสิ นค้าก็เหมือนคนทีต้องมีบุคลิก มีคุณลักษณะ และมีชือเสี ยง ตราสิ นค้าเหมือน
คนตรงทีว่า มีคนชืนชม มีคนรัก คนเราอาจจะคิดถึงตราสิ นค้า เป็ นเพือนสนิทหรื อแค่คนรู้จกั เป็ นที
พึงพาได้หรื อพึงพาไม่ได้ มีหลักการหรื อเป็ นนักฉวยโอกาส ใส่ ใจคนอืนหรื อฉาบฉวย น่าอยูใ่ กล้
หรื อไม่น่าอยูใ่ กล้ ตราสิ นค้าก็เหมือนคนทีอาจจะมีการเปลียนแปลงบ้างแต่ความเป็ นแก่นแท้ตอ้ ง
ไม่เปลียน
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อาดัม มอร์ แกน (Morgan, 1999) ได้อธิ บายเพิมเติมเกียวกับ “ตราสิ นค้า” หรื อยีห้อที
จะประสบความสําเร็ จและก้าวหน้านัน ล้วนแต่ตอ้ งมีเอกลักษณ์ทีเด่นชัดหรื อมีความโดดเด่นในตัว
ของมันเอง และความโดดเด่นนี จะเป็ นสิ งทีแสดงให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้วา่ ตราสิ นค้านี มีบุคลิกลักษณะ
อย่า งไร อยู่ตรงไหนในตลาดหรื อกล่า วอีก นัย หนึ งว่า ตราสิ นค้า ที ประสบความสําเร็ จจะต้องมี
บุคลิกลักษณะพิเศษทีแตกต่างจากตราสิ นค้าอืนๆ เป็ นลักษณะเฉพาะตัว ทีสามารถแข่งขันกับตรา
สิ น ค้า อื นๆ ได้อ ย่า งเต็ม ภาคภูมิ เพราะผูบ้ ริ โ ภคจะเลื อ กตราสิ น ค้า ที มี ค วามโดดเด่ น และเกิ ด
ความรู ้สึกว่าเมือใช้สินค้านันแล้วจะทําให้เขาโดดเด่นมีเอกลักษณ์ตามสิ นค้านันไปด้วย
ตราสิ นค้าคือ “องค์รวมของตัวแปรทุกอย่างทีประกอบกันเพือสร้างความหมายให้กบั
ั ญา มงคลศิริ,
สิ นค้าหรื อบริ การ และเป็ นความหมายทีอยู่ในใจความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค” (ศรี กญ
2547)
กล่ า วโดยสรุ ปได้ว่า ตราสิ นค้า คือ เครื องหมาย ชื อ สัญลักษณ์ สิ งใดสิ งหนึ งหรื อ
ทังหมดเพือสื อความหมายของสิ นค้าหรื อบริ การของธุ รกิจนันๆ มีความสําคัญเป็ นอย่างยิงสําหรับ
การแข่งขันทางธุ รกิจ ทังในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน การสร้างความผูกพันและการสื อสาร
ถึงผูบ้ ริ โภค ตราสิ นค้าใดทีเป็ นทีรู้จกั ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ โภคในระดับสู ง ตราสิ นค้านันจะ
มีโอกาสประสบความสําเร็ จเหนื อคู่แข่งขันและเป็ นส่ วนหนึ งทีจะช่วยให้ธุรกิจดํารงต่อไปได้อย่าง
ยังยืน
. ส่ วนประกอบของตราสิ นค้ า
สิ งหนึ งที ทําให้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของตราสิ นค้านันเกิ ดความแตกต่างจากตรา
สิ นค้าอืน คือ ส่ วนประกอบของตราสิ นค้า (Brand elements) โดยมีส่วนประกอบ ดังนี
2.1 ชือตราสิ นค้า (Brand name) หมายถึง คํา (Word) ตัวอักษร (Letter) และ (หรื อ)
ตัวเลข (Number) ทีสามารถอ่านออกเสี ยงได้ (Etzel, Walker and Station, 2007: 667) การตังชือตรา
นันสามารถมาจากรู ปแบบทีแตกต่างกัน ตังชื อตราจากชื อบุคคล เช่ น ชื อผูก้ ่อตังบริ ษทั ตังชือตรา
จากสถานที เช่น ถินกําเนิดของตราสิ นค้านัน ชือตราทีมาจากสัตว์ เช่น จากัวร์ หรื อชือตราทีมาจาก
สิ งของ หรื ออืนๆ
2.2 เครื องหมายตรา (Brand mark) เป็ นส่ ว นหนึ งของตราที ปรากฏในรู ป ของ
สัญลักษณ์ แบบ สี หรื อตัวอักษร ทีสามารถรับรู้ แต่ไม่สามารถออกเสี ยงได้ (Etzel, Walker and
Stanton, 2007 : 667) เช่น รู ปดอกบัวสัญลักษณ์ของธนาคารกรุ งเทพ
2.3 โลโก้ (Logo) ส่ วนหนึงของชือตราหรื อเครื องหมายตรา หรื อทังสองสิ งร่ วมกัน
เพือใช้ในการโฆษณา เช่น โลโก้ตวั อักษร Slumberland สี ขาวรู ปคลืนบนพืนสี แดง โลโก้ของทีนอน
สลัมเบอร์แลนด์
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2.4 เครื องหมายการค้า (Trademark) ชื อหรื อเครื องหมายตราที ธุ รกิ จจดทะเบีย น
การค้าและได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
2.5 สโลแกน (Slogan) หมายถึง ข้อความทีแสดงถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง ใช้สโลแกนว่า “คุม้ ค่าทุกนาทีดูทีวสี ี ช่องสาม”
. ลักษณะของตราสิ นค้ า
ตราสิ นค้า (Brand) ประกอบด้วย ลักษณะของผลิตภัณฑ์และลักษณะอืนๆของตราที
ทําให้ตราเกิดความแตกต่างจากตราอืน ความแตกต่างนี เป็ นทังเรื องของเหตุผลทีสามารถสัมผัสได้
เกียวข้องกับการทํางานของตราหรื อการแสดงออกด้านอารมณ์ หรื อเป็ นสิ งทีไม่สามารถสัมผัสได้ที
เกียวข้องกับตรานัน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ปณิ ศา มีจินดา ( :12) ได้สรุ ปลักษณะของตราสิ นค้า
ทีแสดงว่าตราสิ นค้าเป็ นยิงกว่าผลิ ตภัณฑ์ (A Brand is more than a product) โดยปรับปรุ งจาก
แนวคิดของ David A. Aaker (1996: 74) และ Kotler and Keller (2006:344) ดังรายละเอียดในภาพที
1 คือ ตราประกอบด้วยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะอืนๆของตราสิ นค้า ดังนี
. ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ (Product characteristics) เป็ นคุ ณลักษณะต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ คือ
1.1 ประโยชน์หลัก (Core product) ประโยชน์พืนฐานของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ทีผูบ้ ริ โภคได้รับจากการซื อสิ นค้าโดยตรง
1.2 รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible product) ลักษณะทางกายภาพทีผูบ้ ริ โภคสัมผัส
หรื อรับรู้ได้
1.3 ผลิตภัณฑ์ทีคาดหวัง (Expected product) คุณสมบัติและเงือนไขทีผูซ้ ื อคาดหวัง
จะได้รับและใช้เป็ นข้อตกลงจากการซื อสิ นค้า
1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) ผลประโยชน์เพิมเติมทีจะได้รับจากการ
ซื อสิ นค้า
1.5 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential product) คุณสมบัติทีมีการเปลียนแปลงเพือ
สนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
. ลักษณะอืนๆ ของตรา (Brand’s other characteristics) ประกอบด้วย
2.1 ความเกียวข้องกับองค์การ (Organizational associations) ความเชื อมโยงของ
ผูบ้ ริ โภคกับตราขององค์การ
2.2 บุคลิกตรา (Brand personality) เป็ นลัก ษณะทางกายภาพของผลิ ตภัณฑ์ที
กําหนดขึน มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะนิสัยบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคทีส่ งผลให้ผูผ้ ลิตมีการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะตามนัน บุคลิกตรายังสามารถใช้เป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคด้วย
2.3 สัญลักษณ์ตรา (Symbols) เครื องหมายทีแสดงลักษณะของตราใดตราหนึง
เช่น ตราสัญลักษณ์รูปดาวของปั มนํามันคาลเท็กซ์
ตราสิ นค้า (Brand)
. ลักษณะอืนๆของตราสินค้ า (Brand’s other characteristics)

2.1 ความเกียวข้องกับองค์กร
(Organizational associations)
2.8 ประเทศที เป็ น
แหล่งผลิต
(Country of origin)

2.7 ภาพลักษณ์
ของผูใ้ ช้
(User imagery)

2.2 บุคลิกตรา
(Brand personality)

. ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
characteristics)
1.1 ประโยชน์หลัก (Core benefit)
1.2 รู ปลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Tangible
product)
1.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที คาดหวัง (Expected
product)
1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product)
1.5 ศัก ยภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Potential

. ผลประโยชน์ดา้ นการ
แสดงออกส่วนตัว
(Self-expressive benefits)

. สัญลักษณ์ตรา
(Symbols)
2.4 ความสัมพันธ์
ระหว่างตรากับลูกค้า
(Brand customer
relationships)

2.5 ผลประโยชน์ดา้ นอารมณ์
(Emotional benefits)

ภาพที ภาพแสดงลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละลัก ษณะอื นๆของตราที แสดงว่า ตราเป็ นยิงกว่า
ผลิตภัณฑ์ (A Brand is more than a product)
ทีมา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ปณิ ศา มีจินดา, การบริ หารตราเชิ งกลยุทธ์ และการสร้ างคุณค่ าตรา
(กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ธรรมสาร จํากัด,

)
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2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตรากับลูกค้า (Brand-customer relationships) เป็ นความ
เกียวข้องระหว่างลูกค้ากับตราในด้านต่างๆ ทีลูกค้าพอใจ
2.5 ผลประโยชน์ดา้ นอารมณ์ (Emotional benefits) เป็ นความรู้สึกต่าง ๆ ได้แก่
ความสุ ข ความโกรธ ความกลัว ความเสี ยใจ ความกล้า หาญ ความสงสารของผูบ้ ริ โภค ซึ งเป็ น
ช่องทางในการติดต่อระหว่างผูบ้ ริ โภคกับตรา
2.6 ผลประโยชน์ ด้านการแสดงออกส่ วนตัว (Self-expressive benefits) ความ
ภูมิใจในการใช้สินค้าทีชือตราเป็ นทีนิยม เช่น ความภาคภูมิใจทีเป็ นเจ้าของรถยนต์ ปอร์เช่
2.7 ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ (User imagery) เป็ นการแสดงออกของตราทีมีผลต่อผูใ้ ช้
เช่น ผูถ้ ือกระเป๋ าแอร์เมส เบอร์ กิน จะเป็ นผูด้ ูดี มีรสนิยม
2.8 ประเทศทีเป็ นแหล่งผลิต (Country of origin) ประเทศแหล่งผลิตทีแตกต่างจะ
บ่ง บอกถึ ง การได้รับ ความนิ ย มที แตกต่า ง เช่ น สิ นค้า เครื องหนังจากอิตาลี ไ ด้รับ การยอมรั บ ว่า
สวยงาม ทนทาน คุณภาพดี
นอกจากนี เสรี วงษ์มณฑา (
:98) ได้ให้ทศั นะเกียวกับลักษณะตราสิ นค้า (Brand
Character) ไว้เพิมเติม ดังนี
1. ตราสิ นค้า มี บุคลิ กภาพทียังยืน (Durable Personality) ประกอบด้วยการรวมกัน
ทางด้านคุ ณค่าทางกายภาพ (Physical Value) และคุ ณค่าด้านการใช้สอย (Functional Value)
ตลอดจนคุณค่าด้านจิตวิทยา (Psychological Value)
2. ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซือสิ นค้าเพราะมีความรู้ทีถูกต้องและความพึงพอใจเกียวกับตรา
สิ นค้า
3. ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสิ งทีสร้างในโรงงาน แต่คุณค่าตราสิ นค้า เกิดขึ นเป็ นภาพพจน์ใน
สมองของมนุษย์ (Perceptual Image)
4. ผลิ ตภัณฑ์สามารถเลียนแบบกันได้ แต่คุณค่าของตราสิ นค้าในสมองของมนุ ษ ย์
ไม่อาจเลียนแบบกันได้เพราะเป็ นเอกลักษณ์ทีอยูใ่ นสมองของผูบ้ ริ โภคทียากจะเลียนแบบได้
. หน้ าที บทบาท และความสํ าคัญของตรา
ตราสิ นค้า มี หน้าที บทบาท และความสํา คัญทางการตลาดเป็ นอย่างมาก นอกจาก
สร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของตราสิ นค้านันๆแล้ว ตราสิ นค้ายังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันด้วย
ตราสิ นค้าไม่เพียงมีประโยชน์ต่อธุรกิจและองค์กรเท่านัน ตราสิ นค้ายังมีบทบาทและความสําคัญต่อ
ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของหน้าทีบทบาทและความสําคัญของตรา
สิ นค้าไว้แตกต่างกัน ดังนี
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คอตเลอร์ได้กล่าวว่าตราสิ นค้าว่ามีความสําคัญอย่างยิง เพราะหากสิ นค้าหรื อบริ การ
ไม่มีตราสิ นค้าปรากฏแล้วอาจถูกมองเป็ นเพียงสิ นค้าชินหนึงเท่านัน ราคาจะมีความสําคัญต่อการ
ตัดสิ นใจซื ออย่างมากแต่แค่ตราสิ นค้าเพียงอย่างเดี ย วไม่เพียงพอ ตราสิ นค้าควรตอบคําถามได้วา่
ตราสิ นค้านันมีความสําคัญอย่างไร ตราสิ นค้านันก่อให้เกิดการเกียวพันและความคาดหวังอะไรบ้าง
รวมถึงระดับความพึงพอใจทีตราสิ นค้าสร้างขึนมีมากแค่ไหน (Kotler and Keller, 2009)
เสรี วงษ์มณฑา ( ) กล่าวว่า ตราสิ นค้าที เข้มแข็ง ทํา ให้ร้านค้ายินดี ทีจะรับซื อ
สิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้านันเอาไว้ขายและให้พืนทีทีดี แก่ สินค้าภายใต้ตราสิ นค้าดังกล่ าวในร้านค้า
ตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายมีความชืนชอบจะสามารถเพิมอํานาจการต่อรองให้เจ้าของสิ นค้า
ในการเจรจาต่อรองกับร้านค้าปลีกได้ ทําให้สินค้าภายใต้ตราสิ นค้าดังกล่าวกระจายไปยังผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างทัวถึง สะดวกสําหรับผูบ้ ริ โภคเพราะหาซื อได้ง่าย ทําให้สินค้าภายใต้ตราสิ นค้าดังกล่าวขาย
ได้มากขึน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ปณิ ศา มีจินดา ( : 15 - 17) ได้กล่าวว่าหน้าทีของตรา
(Brand function) คือ การนําเสนอผลประโยชน์ดา้ นหน้าทีของผลิตภัณฑ์ (Functional benefits)
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค การนําเสนอผลประโยชน์จากตราต้องดีเท่ากับคู่แข่งขันและต้องดีกว่ามากกว่าของคู่
แข่งขัน ตราจะนําเสนอผลประโยชน์ทงในรู
ั ปของสิ งทีจับต้องได้ (Tangible) ในด้านเหตุผล (Rational)
และสิ งที จับ ต้องไม่ไ ด้ (Intangible) ในด้า นอารมณ์ (Emotional) ผลประโยชน์ท ังสองนี ต้อ ง
สอดคล้องกันเพือนําเสนอบุคลิ กตราทีมีลษั ณะเป็ นหน่วยเดียว (A unified brand character or
personality) สิ งสําคัญทีสุ ดทีตราจะประสบความสําเร็ จ คือ คุณค่าทีตรานําเสนอต้องมากกว่าคุณค่าทีคู่
แข่งขันนําเสนอ และต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
บทบาทและความสําคัญของตราสิ นค้าทังต่อผูบ้ ริ โภคและธุรกิจ สรุ ปได้ ดังนี
. บทบาทของตราทีสําคัญต่อผูบ้ ริ โภค ดังนี
1.1 แสดงถึงแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์ (Source of product)
1.2 แสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Brand responsibility)
1.3 เป็ นผูร้ ับประกันผลิตภัณฑ์ (Endorser)
1.4 ทําให้ลดต้นทุน (Cost reduction)
1.5 เป็ นสัญลักษณ์ดา้ นความเชื อถือ (Reliable symbol) แบ่งเป็ น ลักษณะใหญ่
ดังนี
1.5.1 ผลิตภัณฑ์ทีสามารถตรวจสอบได้
1.5.2 ผลิตภัณฑ์ทีมีประสบการณ์
1.5.3 ผลิตภัณฑ์ทีมีความน่าเชือถือ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

11
1.6 เป็ นสิ งเร้าให้ลูกค้าซื อ (Driver)
1.7 เป็ นสัญญาณแห่ งคุ ณภาพ (Signal of quality) และเป็ นการนําเสนอสิ งทีมี
คุณค่า (Silver bullets)
1.8 แสดงประโยชน์ของตราให้แก่ลูกค้า (Brand benefits)
1.9 ลดความเสี ยงของลูกค้า (Risk reduction)
ผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญกับความเสี ยงในการบริ โภคมากมายในการเลือกบริ โภคสิ นค้า
หรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคจึงมักเลือกบริ โภคตราทีเป็ นทีรู้จกั โดยเฉพาะอย่างยิงตราทีผูบ้ ริ โภคมีความชอบ
มาจากประสบการณ์ในอดีต ตราสิ นค้าจึงเป็ นเครื องมือสําคัญอย่างหนึงในการหลีกเลียงความเสี ยง
สําหรับผูบ้ ริ โภค
. ความสําคัญของตราต่อธุ รกิจ ดังนี
2.1 ทําให้ง่ายต่อการควบคุมหรื อการติดตามผล (Simplify handling or tracking)
2.2 เป็ นสิ งทีได้รับการปกป้ องตามกฎหมาย (Legally protection)
2.3 เป็ นสัญญาณของระดับคุณภาพ (Signal of quality)
2.4 แสดงความเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเอกลักษณ์ (Uniqued product associations)
2.5 สร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive advantage)
2.6 สร้างผลตอบแทนทางการเงิน (Financial returns)
2.7 อธิบายถึงสิ งทีนําเสนอ (Describe offerings)
2.8 นําเสนอทีมีความชัดเจน (Clarify offerings
2.9 เพิมโอกาสการขยายตราของบริ ษทั (Brand extensions)
. ลักษณะของตราสิ นค้ าทีแข็งแกร่ ง (Strong brand)
ทุกธุ รกิจพยายามสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นทีจดจําในตลาด เพือหวังเพิมอํานาจให้กบั ตรา
สิ นค้าของตนเองจากการครอบครองใจผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดการซือซําและเพิมส่ วนแบ่งทางการตลาด
ทีมากขึน แต่การแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบนั ทุกธุ รกิจต่างเร่ งระดมผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาด
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพือให้ตราสิ นค้าของตนเป็ นทีจดจําขณะทีตราสิ นค้าทีแข่งขันในตลาด
สิ นค้าและบริ การในสิ นค้าแต่ละประเภทมีเพิมขึนมาก ตราสิ นค้าทีแข็งแกร่ งเท่านันจึงจะเป็ นตรา
สิ นค้าทีประสบความสําเร็ จและมีชือเสี ยงทีดีเป็ นทีจดจําในตลาด ลักษณะของตราสิ นค้าทีแข็งแกร่ ง
สรุ ปได้ ดังนี
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. มีลกั ษณะของชือตราทีดี (Good brand name) โดยมีรายละเอียด ดังนี
5.1.1 แสดงลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ เช่ น คุณประโยชน์ การใช้งาน หรื อ
การทํางาน
5.1.2 ง่ายต่อการออกเสี ยง สะกดคํา และจดจํา
5.1.3 มีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง คือ ไม่ใกล้เคียงกับชือตราของคู่แข่งขัน
5.1.4 สามารถปรับใช้กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่ทีจะปรับเข้าไปในสายผลิตภัณฑ์ได้
5.2 สามารถนําไปจดทะเบียนเพือให้ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายได้
5.3 สามารถสร้างภาพลักษณ์ตรา (Brand Image) ได้
5.4 มีการส่ งมอบผลประโยชน์ตามทีผูบ้ ริ โภคต้องการอย่างแท้จริ ง โดยตรานันจะต้อง
มีประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริ โภค
5.5 มีอตั ลักษณ์ตรา (Brand identity) ตราทีมีลกั ษณะเด่นไม่แพ้ตราของคู่แข่งขัน
5.6 มีตาํ แหน่งตรา (Brand position) ทีชัดเจนและเหมาะสม และต้องเป็ นตําแหน่งที
มีคุณค่าในจิตใจของผูบ้ ริ โภค มีความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน
5.7 มีระบบตรา (Brand system) ทีดี มีการจัดกลุ่มตราและการจัดลําดับขันตราที
สมเหตุสมผล หากกลุ่มตราที มี ชือย่อยหลายตราในหลายตรานันต้องสร้ างภาพลักษณ์ ที มี ค วาม
สอดคล้องและทําให้เกิดพลัง
5.8 มีการสร้างอํานาจตรา (Brand leverage) สามารถขยายตราและพัฒนาโปรแกรม
ตราโดยใช้ตราเดิมทีมีพลัง และทําให้ตราใหม่หรื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ติดตลาดง่ายขึน รวมถึงเป็ นการ
สร้างพลังให้กบั ตราสิ นค้าเดิมด้วย
5.9 มีการติดตามประเมินผลคุณค่าตราอย่างสมําเสมอ (Tracking brand equity) มีการ
วิเคราะห์ถึ ง การรู ้ จ ัก (Awareness) การรั บรู ้ ในคุ ณภาพ (Perceived quality) ความภัก ดี ในตรา
(Brand loyalty) และการสร้างความเชื อมโยงกับตรา (Brand associations) และตรวจสอบความ
เหมาะสมพร้อมรักษาคุณค่าตราไว้
5.10 มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบตรา (Brand responsibility) โดยเป็ นผูจ้ ดั การตราหรื อ
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ เพือบริ หารโปรแกรมการสื อสารตราอย่างต่อเนื องให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ ทุกเครื องมือต้องสอดคล้องกัน ไม่ขดั แย้งกันในตําแหน่งตรา
5.11 ผูจ้ ดั การตราทีแข็งแกร่ งจะต้องเข้าใจความหมายของตรา (Brand meaning) ทีส่ ง
มอบให้ผบู้ ริ โภคโดยมีการวิจยั ถึงความต้องการ ความชอบหรื อความไม่ชอบเกียวกับตรา เพือให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคอย่างไร
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5.12 มีการลงทุนในตรา (Invest in brands) ทังตราใหม่หรื อตราเดิ มอย่างต่อเนื อง
โดยมีความสอดคล้องกัน และตราต้องได้รับการสนับสนุ นด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างเพียงพอ
เพือสร้างโปรแกรมการตลาดทีเหมาะสม
5.13 มีการกําหนดราคาทีเหมาะสม (Suitable price) การกําหนดราคาตรานัน ต้อง
สอดคล้องกับการรับรู ้คุณค่าตราในสายตาลูกค้า
5.14 มีการลงทุนด้านการสื อสารตราและกิจกรรมทางการตลาดร่ วมกัน (Intergrated
marketing) เพือสร้างคุณค่าตรา
การศึกษาแนวคิ ดเรื องตราสิ นค้า ในหลากหลายด้าน ผูว้ ิจยั ได้เห็นความสําคัญของ
ตราสิ นค้าทีมิได้เป็ นเพียงแค่ชือของผลิตภัณฑ์และบริ การเท่านัน ตราสิ นค้ามีบทบาททีสําคัญต่อธุ รกิจ
และผูผ้ ลิตสิ นค้า ตราสิ นค้าได้รับการปกป้ องตามกฎหมายสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน สร้ า งผลตอบแทนทางการเงิน และมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึ ก การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
อีกด้วย ตราสิ นค้าทีสามารถเสนอสิ งทีเหนือกว่าคู่แข่งขันและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีจะเป็ นตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภครู้สึกไว้วางใจและมีแนวโน้มทีจะซื อสิ นค้าหรื อบริ การตรา
สิ นค้านันซํา ตราสิ นค้าทีแข็งแกร่ งทีมีการส่ งมอบผลประโยชน์ตามทีผูบ้ ริ โภคต้องการอย่างแท้จริ ง
จะเป็ นตราสิ นค้าทีประสบความสําเร็ จในธุ รกิจต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ความรู ้เกียวกับแนวคิดทางด้านตราสิ นค้าและความสําคัญของตราสิ นค้าที
มีต่อธุ รกิจเพือนํามากําหนดแนวคําถามในการสนทนากลุ่มเพือนําไปสู่ การตอบวัตถุประสงค์ในการ
วิจยั ครังนี
. แนวคิดเรืองคุณค่ าตราสิ นค้ า (Brand Equity)
การบริ หารตราสิ นค้าเป็ นส่ วนสําคัญที ธุ รกิจให้ความสนใจ การบริ หารสิ นค้าหรื อ
บริ การทีมีพลังและอํานาจเพียงพอจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กบั กระแสการเปลียนแปลงได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตราสิ นค้าใดทีสามารถดํารงอยูใ่ นตลาดได้ในระยะเวลายาวนาน มันคง ตรา
สิ นค้านันจะได้รับการยอมรับว่าเป็ นตราสิ นค้าทีแข็งแกร่ ง ตราสิ นค้านันจะเป็ นทรัพย์สินทีมีคุณค่า
มหาศาลของธุ รกิ จ โดยนักวิชาการต่างๆได้กล่าวถึงคุณค่าตราสิ นค้าและนิ ยามคุณค่าตราสิ นค้าไว้
แตกต่างกัน ดังนี
. ความหมายคุณค่ าตราสิ นค้ า (Brand Equity)
คุณค่าตรา (Brand Equity) เป็ นคุณค่าทีเพิมขึนมาในผลิตภัณฑ์และบริ การ เป็ น
การสะท้อนถึ งวิธีทีผูบ้ ริ โภคคิ ด รู ้ สึก และแสดงโดยการให้ความสําคัญต่อตราเช่ นเดี ยวกับราคา
ส่ วนครองตลาด และความสามารถในการทํากําไร คุณค่าตราเป็ นสิ นทรัพย์ทีไม่สามารถจับต้องได้
มีคุณค่าทางด้านจิตวิทยาและทางด้านการเงินต่อบริ ษทั (Kotler and Keller, 2009 : 783)
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Knapp (2000) ได้ให้ความหมายว่า คุ ณค่าตราสิ นค้า เป็ นการรับรู้โดยรวมของ
ผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตราสิ นค้า รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสิ นค้า สถานภาพทางการเงิน
ความภักดีของลูกค้า ความพึงพอใจ และคุณค่าโดยรวมทีมีต่อตราสิ นค้า เกียวข้องกับความรู้สึกของ
ผูบ้ ริ โภค ลูกค้า พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ ทังหมดทีมีต่อตราสิ นค้า
ตราสิ นค้าแต่ละตราจะมีอาํ นาจและคุ ณค่าแตกต่างกันไป บางตราสิ นค้าไม่เป็ น
ทีรู ้จกั ของผูบ้ ริ โภค ในขณะทีบางตรามีการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคสู งมาก โดยทีการรับรู้นีสามารถวัดได้
จากการจดจําและการระลึ กได้ ซึ งระดับการรับรู้ จะเริ มตังแต่ การรู้จกั ในตรา การยอมรั บในตรา
การชอบในตรา และความภักดีในตรา Aaker (1996)
Van Auken (2002) กล่าวถึงการสร้างพลังของตราสิ นค้า การทําให้สินค้าภายใต้
ตราสิ นค้านันมีคุณค่าทีเป็ นเอกลักษณ์ทีโดดเด่น เรี ยกว่าคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) นิยามได้
ดังนี คุณค่าตราสิ นค้า คือ ทุกสิ งทุกอย่างทีเกียวข้องกับ ตราสิ นค้าทีจะเพิมหรื อลดคุณค่าของสิ นค้า
หรื อบริ การ บางคนก็มองว่าเป็ นคุณค่าทางการเงินของตราสิ นค้า หมายถึง ทําให้สินค้าขายได้แพง
ขึนหรื อถูกลง บางคนก็บอกว่า เป็ นสี งทีทําให้ผบู้ ริ โภคมีความภักดีต่อสิ นค้า ทําให้ขายสิ นค้าค้าได้
แพงขึนเพราะตราสิ นค้ามีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ โดยความหมายนี จะมอง คุณค่าตราสิ นค้าใน
ด้านบวกเพียงอย่างเดียว บางคนก็บอกว่า เป็ นสิ งทีเปิ ดโอกาสให้องค์กรสามารถใช้ตราสิ นค้าขยาย
ตลาดด้วยสิ นค้าหรื อบริ การประเภทใหม่
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 99-100) ให้ความหมายว่า คุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand
Equity) หมายถึง การทีตราสิ นค้าของบริ ษทั มีความหมายเชิ งบวกในสายตาของลูกค้าซึ งเป็ นผูซ้ ื อ
ซึ งเป็ นหน้าทีของนักการตลาดจะต้องพยายามสร้างคุณค่าตราสิ นค้าให้มากทีสุ ดเท่าทีมากได้ กล่าวคือ
การทีคนมีความรู ้เกียวกับตราสิ นค้า มีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสิ นค้าและมีผลก่อให้เกิด
พฤติกรรมของตราสิ นค้านัน คุณค่าของตราสิ นค้าจะเกิดขึนก็ต่อเมือผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยกับตราสิ นค้ามี
ความรู ้สึกทีดีต่อตราสิ นค้าอย่างมันคง จดจําตราสิ นค้านันได้ดว้ ยคุณลักษณะทีไม่ซากั
ํ บตราสิ นค้าอืน
กิ ตติ สิ ริพลั ลภ (2542) ได้ให้คาํ นิ ยาม มูลค่าความเป็ นสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้า
(Brand Equity) คือ ตราสิ นค้าทีแสดงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ งกับผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นการรับรู้ถึง
คุณภาพ สร้างความภักดีในตัวสิ นค้าจนบริ โภคมองตราสิ นค้าดุจดังเป็ นเพือนสนิ ท และทําให้ตรา
สิ นค้านันสามารถเพิมคุ ณค่าให้กบั เจ้าของตราสิ นค้านัน ทังในด้านมูลค่า ที เป็ นตัวเงิ นหรื อเป็ น
สิ นทรัพย์ทีจับต้องไม่ได้ ซึ งสามารถแบ่งความเป็ นสิ นทรัพย์เหล่านันได้เป็ น แนวคิดหลัก คือ
1. มูลค่าทีเป็ นตัวเงิ น (Monetary Value) ความเป็ นสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้า คือ
การทีตราสิ นค้าหนึงสามารถขายได้ในราคาทีสู งกว่าสิ นค้าชนิดเดียวกันคุณสมบัติเหมือนกันแต่ไม่มี
ตราสิ นค้า
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2. มูลค่าที จับ ต้องไม่ไ ด้ (Intangible) ความเป็ นสิ นทรั พ ย์ของตราสิ นค้า ทีสร้ า ง
คุณค่า ทีจับต้องไม่ได้แก่ผบู ้ ริ โภคได้มากกว่าสิ นค้าชนิดเดียวกันแต่ไม่มีตรา
3. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived Quality) ความเป็ นสิ นทรัพย์ของตราสิ นค้า คือ ตรา
สิ นค้าทีผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้ถึงคุณภาพหรื อภาพพจน์ของตราสิ นค้านันเป็ นอย่างดี
ศิริวรรณ เสรี รัต น์ (
: ) ได้ใ ห้ค วามหมายคุ ณ ค่า ตราสิ นค้า ว่าเป็ นคุ ณค่า
ผลิตภัณฑ์ทีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาลูกค้า การทีตราสิ นค้าของบริ ษทั มีความหมายเป็ นเชิง
บวกในสายตาของผูซ้ ือ คุณค่าตราสิ นค้าจะสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันดังนี
1. บริ ษทั จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้เพราะการรู้จกั ตราสิ นค้า (Brand
Awareness) และมีความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
2. บริ ษทั จะมีสภาพคล่องทางการค้า ในการต่อรองกับผูจ้ ดั จําหน่ายและผูค้ า้ ปลีก
เพราะลูกค้าคาดหวังว่า คนกลางจะจัดหาตราสิ นค้าไว้ขาย
3. บริ ษทั จะสามารถตังราคาได้สูงกว่าคู่แข่งขันเพราะตราสิ นค้ามีคุณภาพการรับรู้
ได้สูงกว่าคู่แข่งขัน
4. บริ ษทั สามารถขยายตราสิ นค้า ได้ม ากขึ นเพราะชื อตราสิ นค้าสามารถสร้ า ง
ความเชือถือได้สูง ดังนันตราสิ นค้าจะช่วยให้บริ ษทั เลียงการแข่งขันทางด้านราคาได้
สุ วิมล แม้นจริ ง (2546 : 175) ได้กล่าวว่าคุณค่าของตราสิ นค้าสามารถเพิมมูลค่า
ภายในตัวเองโดยไม่จาํ เป็ นต้องลงบันทึกทางบัญชี โดยเห็นได้จากมูลค่าการซื อขายหุ ้นทีอยูใ่ นตลาด
ทีสู งกว่ามูลค่าทางบัญชี ค่าของตราสิ นค้าอาจออกมาในทางลบก็ได้ และสามารถเปลียนแปลงมูลค่า
ได้ตลอดเวลา ค่าของตราสิ นค้าทีสู งขึนก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในทางการแข่งขัน ดังนี
1. บริ ษทั สามารถลดต้นทุนในการทําตลาดลง
2. บริ ษทั มีศกั ยภาพในการต่อรองกับผูจ้ ดั ส่ งและช่องทางการจัดจําหน่ายมากขึน
3. บริ ษทั สามารถตังราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงกว่าคู่แข่งขัน
4. บริ ษทั สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีความเกียวเนืองกับตราทีมีอยูแ่ ล้วได้ง่าย
5. ค่าของตราสิ นค้าจะเป็ นตัวกีดกันคู่แข่งขันรายใหม่ทีจะเข้าสู่ ตลาด
6. ค่าของตราสิ นค้าจะแยกผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างชัดเจนจากคู่แข่ง
7. ค่าของตราสิ นค้าสามารถยืดอายุวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขันตอนออกไปได้
สรุ ปความหมายของคุ ณค่า ตราสิ นค้าได้ว่าคุ ณค่าตราสิ นค้าเป็ นผลกระทบทาง
การตลาดทีเกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของตราสิ นค้า และคุณค่าตราสิ นค้าเป็ นคุณค่าทีเพิมเข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของตราสิ นค้านันๆ คุณค่าตราเกิดขึนจากการทีผูบ้ ริ โภคเกิดความรู้สึกทีดีกบั
ตราสิ นค้า รับรู้เอกลักษณ์อนั โดดเด่นทีต่างจากคู่แข่งขัน ทําให้คู่แข่งหรื อสิ นค้าทดแทนอืนไม่สามารถ
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แทนทีตราสิ นค้านันได้ ตราสิ นค้าทีมีคุณค่าจะเป็ นสิ งทีสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการตลาด
และเพิมมูลค่าให้กบั ธุ รกิจ ทุกธุ รกิจจึงควรให้ความสําคัญในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้าให้อยู่ในใจ
ของผูบ้ ริ โภค เพือให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายรู้จกั ตราสิ นค้าเป็ นอย่างดี มีขอ้ มูลทีถูกต้องเกียวกับตรา
สิ นค้า รับรู้ ในสิ งที แตกต่างอย่างโดดเด่น และเป็ นหนึ งในใจผูบ้ ริ โภคทีสิ นค้าและคู่แข่งรายใดก็
ไม่สามารถทดแทนได้
. องค์ ประกอบของคุณค่ าตราสิ นค้ า
ความสําคัญของคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) ในสายตาและความรู้สึกของ
ผูบ้ ริ โภคทีมีความสําคัญต่อธุรกิจ ทําให้คุณค่าตราสิ นค้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการในมุมมอง
ทีแตกต่างกันออกไปบางประการ แนวคิดทีรวมส่ วนการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค (Perceptual Part) และ
ส่ วนของพฤติกรรม (Behavioral Part) ไว้ดว้ ยกัน เป็ นทีรู ้จกั และนํามาพัฒนาเพือศึกษาต่ออย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ แนวคิดและแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าของ David A. Aaker (1991) ศาสตราจารย์
ด้านการตลาดแห่ งมหาวิท ยาลัย UC-Berkerley ที ได้ก ล่ า วถึ ง คุ ณค่าตราสิ นค้า ว่าประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ 5 ประการ มีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี
. ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty)
2. การรู้จกั ตรา (Brand awareness)
3. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality)
4. ความเชือมโยงกับตรา (Brand associations)
5. สิ นทรัพย์อืนๆ ทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ (Brand assets)
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. ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty) คือ ความพึงพอใจทีสมําเสมอหรื อการซื อ
ตราเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึง (Schiffman and Kanuk. 2007 : 220) หรื อเป็ นความ
ตังใจซื อซําและให้การสนับสนุนตราทีพอใจและมีการใช้บริ การอย่างสมําเสมอในอนาคต คุณค่า
ตราสิ นค้าเกิ ดจากการทีผูบ้ ริ โภคมีความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การของธุ รกิ จนัน เมือซื อไปแล้ว
พึงพอใจ ทําให้เกิดความภักดีและซื อชํา ทําให้ธุรกิจมีผลกําไรในระยะยาวเป็ นสิ งหนึงทีสะท้อนให้
เห็นศักยภาพทางการตลาดของตราสิ นค้า
. ผลจากความภักดีต่อตรา (Brand loyalty) มี ดังนี
1.1.1 สามารถลดต้นทุนการตลาด (Reduced marketing costs) เมือลูกค้ามี
ความภักดี ต่อตราสิ นค้า รับรู ้ และรู ้ จกั ตราสิ นค้าเป็ นอย่างดี ธุ รกิ จสามารถประหยัดต้นทุนในการ
สื อสารการตลาด ลดการใช้งบโฆษณา ทําให้ลดต้นทุนการตลาดลงได้
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1.1.2 ทําให้เกิดสภาพคล่องทางการค้า (Trade leverage) เมือผูบ้ ริ โภคเกิด
ความภักดีต่อตราสิ นค้าทําให้เกิดการซื อซํา ธุ รกิจทีเป็ นเจ้าของตราสิ นค้านันจะเกิดยอดขาย ผลกําไร
และเกิดสภาพคล่องทางการค้า
1.1.3 จูงใจลูกค้าใหม่ (Attracting new customers) ผูบ้ ริ โภคทีภักดีต่อตรา
สิ นค้าจะบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในมุมมองทีดีและส่ งผลต่อการจูงใจผูบ้ ริ โภครายใหม่ ทํา
ให้ลดการลงทุนด้านโฆษณาและส่ งเสริ มการตลาด การจูงใจผูบ้ ริ โภครายใหม่ ดังนี ( ) การสร้างให้
รู้จกั ตรา (Create awareness) ผูบ้ ริ โภครายใหม่รู้จกั ตรามากขึนจากการบอกต่อของผูบ้ ริ โภคเดิม ( )
การสร้างความเชือมัน (Reassurance) ผูบ้ ริ โภครายใหม่เกิดความมันใจในตราสิ นค้าจากการบอกต่อ
ของผูบ้ ริ โภคเดิม
1.1.4 ยืดเวลาตอบสนองต่ออุปสรรคทางการแข่งขัน (Time to respond to
competitive threats) เมือผูบ้ ริ โภคภักดีต่อตราสิ นค้า เป็ นอุปสรรคต่อคู่แข่งขันเดิมและคู่แข่งขันใหม่
ทําให้การแข่งขันของคู่แข่งเป็ นไปด้วยความยากลําบาก
. ทัศนะเกียวกับการวัดความภักดี (Measurement of Loyalty) มี ทัศนะ
ดังนี
1.2.1 ทัศนะด้านพฤติกรรมศาสตร์ (The behavioral approach) ความภักดี
ด้านพฤติกรรม (Behavioral loyalty) ถือหลักการบริ โภคอย่างต่อเนื องมีสัดส่ วนของการอุปถัมภ์
หรื อความน่าจะเป็ นของการซือ ความถีในการซือ โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของส่ วนครองตลาด
1.2.2 ทัศนะด้านทัศนะคติ (The Attitudinal approach) ความภักดีดา้ นทัศนะคติ
(Attitudinal loyalty) เป็ นรู ป แบบความผูก พันด้านจิตวิท ยาหรื อความพอใจ เป็ นสิ งที เกิดขึ น
นอกเหนือจากพฤติกรรม หรื อเป็ นการวัดระดับความรู้สึกหรื อทัศนคติทีมีต่อตราสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
1.2.3 ทัศนะทีใช้ประกอบกัน (The composite approach) ความภักดีดา้ น
พฤติกรรม (Behavioral loyalty) และความภักดีดา้ นทัศนคติ (Attitudinal loyalty) ร่ วมกันเป็ นทัศนะ
ทีว่า ความภักดีทีแท้จริ งนัน ผูบ้ ริ โภคต้องมีทศั นะคติทีพอใจต่อตราสิ นค้าร่ วมกับมีพฤติกรรมการ
ซื อซําด้วย
1.3 ระดับความภักดีต่อตราสิ นค้า
ระดับความภักดีต่อตราสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึงทีสะท้อนการตอบสนองต่อตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งระดับความภักดีต่อตราสิ นค้าได้หลายระดับ โดยแต่ละระดับจะมี
สัดส่ วนผูบ้ ริ โภคทีแตกต่างกันและมีการตอบสนองต่อตราสิ นค้าทีต่างกัน สรุ ปกลุ่ มผูบ้ ริ โภคได้
ดังนี
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1.3.1 กลุ่มทีมีความภักดีสูงสุ ด คือ กลุ่มทียึดมันจะซื อตราสิ นค้า (commit
Buyer)
1.3.2 กลุ่มทีชอบตราสิ นค้า รู้สึกต่อตราสิ นค้าเสมือนเป็ นเพือน (Liked the
Brand Consider it a friend)
1.3.3 กลุ่มผูบ้ ริ โภคทีพอใจต่อตราสิ นค้า แต่สามารถเปลียนใจได้หากราคา
เปลียนแปลง (Satisfied Buyer with switching cost)
1.3.4 กลุ่ ม ทีพอใจต่อตราสิ นค้า และไม่ เปลี ยนตราถ้า ไม่ มี เหตุ ผลจู งใจที
เพียงพอ (Satisfied Habitual Buyer No Reason to change)
1.3.5 กลุ่มทีไม่มีความภักดีต่อตราสิ นค้า สามารถเปลียนตราและมีความไว
ต่อราคา (Switchers or Price Sensitive Indifferent) เป็ นกลุ่มทีสามารถเปลียนใจได้ง่ายทีสุ ด
1.3.6 กลุ่มทีมองไม่เห็ น ความแตกต่า งของสิ นค้า ในแต่ละตราสิ นค้า (No
Brand Royalty)
คุ ณค่าของสิ นค้าเกิดขึ นจากการสร้ างให้ผูบ้ ริ โภคเห็นคุ ณค่าในตราสิ นค้า
นัน ตราที มีผูภ้ กั ดี จะทํา ให้ส ามารถลดต้นทุน การตลาดได้ เนื องจากผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูท้ าํ หน้า ที
โฆษณาหรื อบอกต่อทําให้ธุรกิจสามารถลดงบประมาณการโฆษณาลงได้
2. การรู้จกั ตรา (Brand awareness) ภาพลักษณ์ ของตราในสมองของผูบ้ ริ โภค
(Perceptual image) หรื อความสามารถของผูบ้ ริ โภคทีระบุ ความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การ เกิด
จากการจดจําและระลึกได้ในการทํางานของตรา (Kotler and Keller,
: ) การสร้างให้เกิด
การรู้ จกั ตรา คื อ การสร้ า งให้ความคุ น้ เคยในตรา การรู้ จกั ตรา ประกอบด้วย ( ) การจดจําตรา
(Brand recognition) ความสามารถของผูบ้ ริ โภคที รับรองการรู้ จกั ตรา ( ) การระลึ กถึงตราได้
(Brand Recall)ความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการดึ งความทรงจําเกี ยวกับตรา เพือใช้ประโยชน์
ตอบสนองความต้องการในสถานการณ์การซื อและการใช้
. ผลจากการสร้างให้เกิดการรู้จกั ตรา (Brand awareness) มีดงั นี
2.1.1 เป็ นเครื องมือทีสําคัญสําหรับสร้างความผูกพัน (Anchor to which
other associations) การรู ้จกั ตรานําไปสู่ การเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคุน้ เคย และเกิดความผูกพัน
กับตราในทีสุ ด
2.1.2 สามารถสร้างความดึงดูดใจ (Can be attached) หากตรามีคุณค่า
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตราจะสามารถดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคได้
2.1.3 ช่วยสร้างความคุน้ เคยหรื อความชอบ (Familiarity or liking) ตราที
ผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยทีมีคุณภาพดีส่งผลต่อความชอบของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตรานัน
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2.1.4 เป็ นสัญลักษณ์ของความผูกพันทีสําคัญ (Signal of substance or
commitment) เมือผูบ้ ริ โภครู ้จกั ตราจนจําได้ขึนใจ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความผูกพันกับตราโดยเลือกซื อ
ตราสิ นค้านันซําทุกครังทีผลิตภัณฑ์นนหมดลง
ั
2.1.5 ทําให้ตราได้รับการพิจารณา (Brand to be considered) เมือผูบ้ ริ โภค
รู ้จกั ตราใดตราหนึงเป็ นอย่างดี ทุกครังทีจะซื อสิ นค้าชนิดนัน ผูบ้ ริ โภคจะเลือกตราทีรู้จกั มาพิจารณา
เป็ นอันดับต้นๆ
2.2 ระดับการรับรู้ต่อตราสิ นค้า
ระดับการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตราสิ นค้าสามารถแบ่งได้ ระดับ ดังนี
2.2.1 ไม่รับรู้ตราสิ นค้า (Unawareness of Brand) ผูบ้ ริ โภคไม่รับรู้หรื อไม่
รู ้จกั ตราสิ นค้า ไม่คุน้ กับตรา ตราสิ นค้าทีระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับนี เป็ นระดับการ
รับรู้ ทีมีปัญหา เนื องจากผูบ้ ริ โภคไม่สามารถจดจําตราสิ นค้าหรื อโลโก้ได้ สาเหตุอาจเกิ ดจากการ
สื อสารของตราทีไม่เพียงพอ หรื อลักษณะโลโก้โดดเด่นไม่เพียงพอ
2.2.2 การรู ้ จ กั (Recognition) การรู ้ จ กั ตราสิ น ค้า สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง
ความคุน้ เคยทีผูบ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้าในช่วงเวลาทีผ่านมา โดยไม่จาํ เป็ นต้องจดจําได้วา่ เคยเห็นตรา
สิ นค้าจากแหล่งใด มีความแตกต่างจากตราสิ นค้าอืนอย่างไร
2.2.3 การจดจําตราสิ นค้า ( Recall) ผูบ้ ริ โภคจดจําตราสิ นค้าได้นนขึ
ั นกับว่า
ตราสิ นค้านันอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ การจดจําตราสิ นค้าได้หมายถึงโอกาสทีตราสิ นค้านันจะ
ถู ก ซื อและโอกาสในการแข่ง ขันกับ คู่แข่ง โดยการจดจํา ตราสิ น ค้า มีค วามสัม พันธ์ก บั การรู ้ จ กั
ตราสิ นค้าโดยตรง
2.2.4 อันดับการครอบครองใจผูบ้ ริ โภค (Top of Mind) อันดับในใจ
ผูบ้ ริ โภคเกิดจากความสามารถในการสร้างการรับรู้ (Awareness) ทีเป็ นสิ งทียากขึนในตลาดปั จจุบนั
เนืองจากจํานวนตราสิ นค้าทีเพิมขึน ทําให้ผบู้ ริ โภคได้รับข่าวสารทางการตลาดจํานวนมากทุกวัน
2.2.5 การมีอาํ นาจครอบงําใจผูบ้ ริ โภค (To Dominant) เมือตราสิ นค้ามี
อํานาจครอบครองใจผูบ้ ริ โภคตราสิ นค้านันจะส่ งผลให้ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคสู ง
อย่า งไม่มี ขี ด จํา กัด หากการรับ รู ้ ตราสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคสู ง ขึ นไปอาจถึ ง ระดับ ที ตราสิ นค้า นัน
กลายเป็ นชื อสามัญของสิ นค้าประเภทเดียวกัน (Generic Name) ได้ เช่น การเรี ยกตราสิ นค้ามาม่า
แทนบะหมีกึงสําเร็ จรู ปทุกชนิด
การสร้างให้เกิดการรู้จกั ตราเป็ นการเพิมความคุน้ เคยในตราโดยการเปิ ดรับ
ซําทําให้จาํ ตราได้ดีขึน ยิงผูบ้ ริ โภคมีประสบการณ์การรู ้จกั ตรามากก็มีแนวโน้มทีจะจําตราได้มาก
ขึ นด้วย ความท้า ทายของการสร้ า งให้เกิ ดการรู้ จกั ตราสิ นค้า จึ งเป็ นสิ งสํา คัญ การที จะสร้ า งให้
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ผูบ้ ริ โภครับรู้หรื อรู้จกั ตราสิ นค้านันอาจต้องใช้เวลานานเพือให้สินค้าผ่านสายตาผูบ้ ริ โภคจนกระทัง
เกิดการซื อและใช้ ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้วา่ ตราสิ นค้านันเป็ นตราทีดีหรื อไม่ดว้ ยการตัดสิ นใจของตนเอง
3. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality) การรับรู้ (Perception) เป็ นการกระบวนการ
ทีบุคคลเลือกสรร (Selects) จัดระเบียบ (Organizes) และตีความ (Interprets) เกียวกับสิ งกระตุน้
(Stimulus) โดยอาศัยประสาทสัมผัส เพือสร้ างภาพทีมีความหมายออกมา หรื อหมายถึง วิธีการที
บุคคลมองสิ งทีอยูร่ อบตัว แต่ละบุคคลได้รับสิ งกระตุน้ อย่างเดียวกัน เงือนไขอย่างเดียวกัน แต่แสดง
การรู ้ จกั การเลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมายแตกต่างกัน การรับรู้เป็ นกระบวนการของ
แต่ละบุคคลทีเกียวข้องกับความต้องการ (Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation)
โดยอิทธิพลของสิ งเหล่านีจะส่ งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
. ผลจากคุณภาพทีรับรู้ในตราสิ นค้า (Perceived quality) มีดงั นี
3.1.1 เป็ นเหตุจูงใจให้ซือ (Reason to buy) คุณภาพตราสิ นค้าเป็ นเหตุจูงใจ
ทีสําคัญมากของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซือตราสิ นค้า
3.1.2 สร้ างความแตกต่า งและเป็ นการกํา หนดตํา แหน่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์
(Differentiate – Position) คุณภาพของสิ นค้าทีมีความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขันและตําแหน่งตรา
สิ นค้าทีชัดเจนสามารถจูงใจให้ผบู้ ริ โภคซือตราสิ นค้านัน
3.1.3 มีผลต่อราคา (Price) หากผูบ้ ริ โภครับรู้ว่าตราสิ นค้ามีคุณค่าสู งธุ รกิ จ
สามารถตังราคาสิ นค้าหรื อบริ การทีสู งขึนได้
3.1.4 ทําให้สมาชิกเกิดความสนใจในช่องทางจัดจําหน่าย (Channel member
interest) คุณภาพทีรับรู้ของตราสิ นค้าทําให้เป็ นทีสนใจของคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่าย
3.1.5 เป็ นการขยายตรา (Extensions) ผูผ้ ลิตสามารถขยายตราสิ นค้า ไปยัง
ผลิตภัณฑ์อืนได้
. เกณฑ์ในการรับรู้คุณภาพ
ผูบ้ ริ โภคพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การจากความหลากหลาย
ของข้อมูล (Information cues) ทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนัน เช่น ราคา ภาพลักษณ์ของ
ร้าน สิ งแวดล้อม ภาพลักษณ์ตรา รวมถึงข่าวสารการส่ งเสริ มการตลาด สัญญาณเหล่านี เป็ นเกณฑ์ใน
การรับรู้คุณภาพ โดยพิจารณาได้ ประการ ดังนี
3.2.1 การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Perceived quality of products) เป็ น
สัญญาณทีเกียวข้องกับลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด สี การออกแบบ บางครังผูบ้ ริ โภคใช้ลกั ษณะ
ทางกายภาพประกอบการพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
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3.2.2 การรับรู้คุณภาพของบริ การ (Perceived quality of services) การ
ประเมินคุ ณ ภาพของการบริ การยากกว่ า การประเมิ น คุ ณ ภาพของผลิตภัณฑ์เนืองจากลักษณะ
เฉพาะตัวของการบริ ก ารที มี ล ัก ษณะที ไม่ ส ามารถจับ ต้องได้ (Intangibility) ไม่ แน่ น อนหรื อ
เปลียนแปลงได้ (Variability) ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) และไม่สามารถแบ่งแยกการ
ให้บริ การได้ (Inseparability) โดยการบริ การจําเป็ นต้องผลิตและบริ โภคในขณะเดียวกัน
3.2.3 การรับรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่างราคาและคุณภาพ (Perceived pricequality relationship) งานวิจยั จํานวนหนึ งสนับสนุ นว่าผูบ้ ริ โภคเชื อว่าราคาเป็ นตัวชี คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคกําหนดคุณสมบัติในคุณภาพทีแตกต่างกันสําหรับผลิตภัณฑ์ทีคล้ายคลึงกันใน
ราคาทีแตกต่างกัน หลายธุ รกิจจึงใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพในการกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
ความเข้าใจถึงคุณภาพของผูบ้ ริ โภค ไม่จาํ เป็ นต้องเกิดขึนบนพืนฐานความรู้
เกี ยวกับตราสิ นค้าอาจเป็ นเพียงแค่ความเข้าใจต่อคุณสมบัติของสิ นค้าอันเกิ ดจากการรับรู้ ขอ้ มูล
ข่า วสาร หรื อ ความรู ้ สึ ก ที มีต่อ ตราสิ น ค้า ความเข้า ใจต่อ คุณ ภาพในสายตาผูบ้ ริ โ ภคยัง หมาย
รวมถึงผูท้ ีไม่เคยใช้สินค้า ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง หรื อไม่เคยเข้ารับบริ การอีกด้วย
. การวัดคุณภาพของตราสิ นค้าและตราบริ การ
เนืองจากลักษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างกันของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ การวัด
คุณภาพตราสิ นค้าและตราบริ การจึงมีองค์ประกอบทีแตกต่างกัน ดังนี
. . การวัดการรับรู้คุณภาพในตราสิ นค้า ดังนี
3.3.1.1 คุณภาพ (Performance)
3.3.1.2 คุณสมบัติพิเศษ ( Feature) คือ คุณสมบัติพิเศษทีเพิมขึนเป็ น
พิเศษเพือสร้างจุดเด่นให้กบั สิ นค้า
3.3.1.3 การเป็ นไปตามคุ ณ สมบัติ ที ระบุ (Comformance with
Specification) เพือลด หรื อป้ องกันข้อบกพร่ องของสิ นค้า
3.3.1.4 ความน่าเชือถือ (Reliability) ความสมําเสมอของคุณภาพสิ นค้า
3.3.1.5 ความทนทาน (Durability) สะท้อนถึงความประหยัดจากการ
ใช้สินค้า
3.3.1.6 ความสามารถในการให้บริ การ (Serviceability) ช่วยสร้างความ
มันใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
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3.3.1.7 ความเหมาะเจาะและประณี ต (Fit and Finish) เป็ นสิ งทีบ่งบอก
ถึงความรู ้สึก ทีมีต่อคุ ณภาพ เป็ นมิติทีผูบ้ ริ โภคมองเห็ นและตัดสิ นใจได้จากการเห็นสิ นค้า มีผล
โดยตรงต่อความเชือถือทีมีกบั คุณภาพด้านอืนด้วย
3.3.1.8 ราคา (Price) ราคาทีสู งกว่าเป็ นตัวแปรหนึงทีสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับต่อคุณภาพทีดีของสิ นค้า
. . การวัดการรับรู้คุณภาพในตราบริ การ มีองค์ประกอบ ดังนี
3.2.2.1 สิ งทีจับต้องได้ (Tangible) การให้บริ การทีชัดเจนจนผูบ้ ริ โภค
มองเห็นได้
3.2.2.2 ความน่าเชือถือ (Reliability) ความสมําเสมอของคุณภาพการ
ให้บริ การ
3.2.2.3 ความสามารถในการให้บริ การ (Competence)
3.2.2.4 การตอบสนอง (Responsiveness) ปฏิกิริยาโต้ตอบไปยังผูบ้ ริ โภค
3.2.2.5 ความเอาใจใส่ และความรู้สึกร่ วม (Empathy) ความเอาใจใส่
ขององค์กรทีมีต่อผูบ้ ริ โภค
3.2.2.6 ราคา (Price)
เมือผูบ้ ริ โภครับรู้ในคุณภาพของตราก็จะเกิดความภักดี ในตราและมี
การซื อซํา การรับรู ้ ในคุ ณภาพของตราทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความไว้วางใจ แต่การสร้ างการรับรู้ ใน
คุณภาพเป็ นสิ งทีทําได้ยาก เนืองจากการรับรู้ในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน รวมถึงคุณภาพทีแต่
ละบุคคลรับรู้อาจแตกต่างจากคุณภาพทีเป็ นจริ งได้
. ความเชือมโยงกับตรา (Brand associations) คุ ณค่าตราสิ นค้าจะเกิดจากความ
เชือมโยงทีผูบ้ ริ โภคมีต่อตรา ความเชื อมโยงเหล่านีอาจรวมถึงรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
คุ ณภาพ ความเป็ นสากลระดับโลก การมุ่งที ผูบ้ ริ โภค ความมี ชือเสี ยง การแถลงข่าว หรื อการมี
สัญลักษณ์เฉพาะตัว ความเชือมโยงกับตราเป็ นสิ งทีธุ รกิจต้องการให้ตรายืนหยัดในใจลูกค้า
. ผลจากความเชือมโยงกับตรา (Brand association) มีดงั นี
4.1.1 เป็ นกระบวนการให้ความช่วยเหลือหรื อเป็ นข้อมูลทีสามารถนํากลับมา
ใช้ได้ (Help process or Retrieve) ผูบ้ ริ โภคทีมีความเชื อมโยงกับตราจะบอกต่อ แนะนํา หรื อให้
ความช่ วยเหลื อกับผูบ้ ริ โภครายใหม่ และทุกครังทีผูบ้ ริ โภคจะซื อสิ นค้าประเภทนันผูบ้ ริ โภคจะ
พิจารณาตราสิ นค้านันเป็ นอันดับต้นๆ
4.1.2 เป็ นเหตุจูงใจให้ซือ (Reason to buy) เมือผูบ้ ริ โภคเกิดความเชือมโยง
กับตราสิ นค้าใดก็เป็ นเหตุจูงใจให้ผบู้ ริ โภคซือตราสิ นค้านัน
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4.1.3 เป็ นการสร้างความรู้สึกทีดี (Create positive) ความผูกพันของผูบ้ ริ โภค
ในแง่บวกต่อตราสิ นค้า ก่อให้เกิดความรู้สึกทีดีต่อตราทุกครังทีใช้ตรานัน
4.1.4 เป็ นการสร้างทัศนคติและความรู้สึกทีดี (Attitude –Feeling) ความ
เชือมโยงทีดีจะนําไปสู่ การสร้างทัศนคติเชิงบวกและความรู้สึกทีดีของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตราสิ นค้านัน
4.1.5 ทําให้เกิดการขยายตรา (Brand extension) ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื อมโยง
กับตราสิ นค้าใด เมือต้องการซื อสิ นค้าใหม่จะนึ กถึงตราสิ นค้านันและเจาะจงซื อตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภค
รู้สึก ผูกพัน
. ความเชือมโยงกับองค์การ
ความเชือมโยงกับองค์การของผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึงทีสามารถสร้างคุณค่า
ให้กบั ตราสิ นค้าได้ ดังนี
4.2.1 องค์การ (Organization) ภายในแต่ละองค์การจะประกอบด้วย วัฒนธรรม
และค่านิ ยมในวัฒนธรรม (Culture Values) บุคคล (People) โปรแกรม (Programs) สิ นทรัพย์หรื อ
ทักษะ (Assets or Skills) และความมีวิสัยทัศน์ (Visibility) สิ งเหล่านีจะทําให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่า
ขององค์การและทําให้เกิดความผูกพัน
4.2.2 ความเชื อมโยงกับองค์การ (Organizational associations) เป็ นส่ วน
หนึ งของลักษณะเด่นของตรา คือ องค์ก ารควรมีก ารปฏิบ ตั ิก ารด้า นต่า งๆ เช่น การปรับ ตัวต่อ
สภาพแวดล้อ ม (Environmentally sensitive) การมุ่ง ความสัม พัน ธ์ก บั ชุ ม ชน (community
orientation) การสร้ า งคุ ณ ภาพที รับ รู ้ใ ห้แ ก่ลูก ค้า (Perceived quality) การสร้า งนวัต กรรม
(Innovative) การให้ความสําคัญต่อลูกค้า (Concern for customers) การสร้างสิ งต่างๆ ให้ปรากฏเห็น
ความสําเร็ จ (Presence Success) ความเป็ นท้องถินกับความเป็ นสากล (Local vs. Global) โดยจะทํา
ให้เกิดสิ งต่างๆ ตามมา ดังนี
4.2.2.1 คุณค่าสําหรับลู ก ค้า หรื อความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Value
proposition or customer relationship)
4.2.2.2 ความเชื อถื อ (Credibility) ด้วยการสร้ า ง ความเชี ยวชาญ
(Expert) ความไว้วางใจ (Trustworthy) ความชอบ (Liked) และ
4.2.2.3 วัฒนธรรมภายใน (Internal culture) คือ วัฒนธรรมทีมีความ
ชัดเจน (Clarity) รวมถึงมีการนําวัฒนธรรมใหม่ทีดีเข้ามาใช้
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. การวัดภาพลักษณ์ความเชือมโยงกับตรา สามารถทําได้ ดังนี
4.3.1 การวัดทางตรง (Direct Approaches) จากการสอบถามผูบ้ ริ โภคให้
แสดงความรู ้ สึก ความคิดเห็ น ตลอดจนทัศนคติทีตนเองมีต่อตราสิ นค้าโดยตรง วิธีนีมักประสบ
ปั ญหาทีผูบ้ ริ โภคไม่สามารถอธิ บายความรู้ สึกของตนเองได้อย่างชัดเจน เพราะกังวลว่าจะสร้ าง
ภาพลักษณ์ทีไม่ดีแก่ตนเอง
4.3.2 การวัดทางอ้อม (Indirect Approaches) เป็ นวิธีการวัดภาพลักษณ์ ที
เชื อมโยงกับตราสิ นค้าทีได้รับความนิยมใช้ จากการกําหนดกลุ่มคําให้ผบู ้ ริ โภคเลือกเพือบรรยาย
ความรู้สึก ความคิดเห็น และทัศนคติทีมีต่อตราสิ นค้า ประกอบด้วยหลายวิธี ดังนี
4.3.2.1 การแสดงความเชือมโยงโดยอิสระ ( Free Association)
4.3.2.2 การตีความจากภาพ (Picture Interpretation)
4.3.2.3 การเปรี ยบตราสิ นค้าเสมือนสิ งของ เช่น สัตว์ นิตยสาร ( The
Brand as a an animal magazine)
4.3.2.4 การเจาะลึกถึงประสบการณ์การใช้ (In - depth look as the use
experience)
4.3.2.5 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจซื อ ตัดสิ นใจใช้
4.3.2.6 การแสดงความเชือมโยงโดยอิสระ (Free Association)
4.3.2.7 ความเข้าใจต่อความแตกต่างของราคาสิ นค้า (How Brands are
perceived Differently)
4.3.2.8 ตัวเลือกทีผลักดันคุณค่าส่ วนตัว (Personal Values driving choice)
. สิ นทรัพย์อืนๆ ทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ (Other proprietary brand assets) ตราสิ นค้า
เป็ นสิ น ทรัพ ย์ที บริ ษ ทั เป็ นเจ้า ของโดยมีล กั ษณะเช่ นเดี ย วกันกับ สิ ท ธิ บตั ร เครื องหมายการค้า
ลิขสิ ทธิ ตราสิ นค้าสามารถทําให้เกิดข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้ (Competitive advantage) และ
ทําให้เพิมคุณค่าในตราสิ นค้าได้
. คุณค่าตราสิ นค้า เกิดคุณค่าได้จากสิ งต่างๆ ดังนี
5.1.1 เครื องหมายการค้า (Trademarks) เครื องหมายการค้าจะช่วยรักษาคุณค่า
ตราสิ นค้าโดยป้ องกันความสับสนของผูบ้ ริ โภคหากมีคู่แข่ง ทีใช้ชือตราสิ นค้า สัญลักษณ์ หรื อบรรจุ
ภัณฑ์ทีคล้ายคลึงกัน
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5.1.2 สิ ทธิ บตั ร (Patent) ช่ วยป้ องกันคู่แข่งทางการค้าโดยตรง เพื อมิให้
จัดทําสิ นค้าทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันออกสู่ ตลาด
5.1.3 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution Channel) ตราสิ นค้าทีมีผล
ประกอบกาทีดีจะมีอาํ นาจในการต่อรอง และควบคุมช่องทางการจัดจําหน่ายได้ดี
. ผลร่ วมกันของการสร้ างคุณค่ าตราสิ นค้ า ประการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ปณิ ศา มีจินดา ( : 46 - 54) ได้กล่าวถึ งผลกระทบ
ร่ วมกันของการสร้ างคุ ณค่าตราสิ นค้าโดยองค์ประกอบสิ นทรั พย์ทงั ประการตามแนวคิดของ
David A. Aaker (1996: 9) โดยแสดงในภาพที แบบจําลองแสดงวิธีการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า จาก
แบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (1996 :9) สรุ ปรายละเอียด ดังนี
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. สามารถลดต้นทุนการตลาด (Reduced marketing costs)
. ความภักดีต่อตรา
(Brand loyalty)

. ทําให้เกดสภาพคล่องทางการค้า (Trade leverage)
. จูงใจลูกค้าใหม่ (Attracting new customers)
. . การสร้างให้รู้จกั ตรา (Create awareness)
. . การสร้างความเชือมัน (Reassurance)
1.4 ยืดเวลาการตอบสนองต่ออุปสรรคทางการแข่งขัน
(Time to respond to competitive threats)

. การรู้จกั ตรา
(Brand awareness)

การสร้างคุณค่า
ตรา (Brand
equity)
ประกอบด้วย

3. คุณภาพทีรับรู้
(Perceived quality)

4. ความเชือมโยงกับ
ตรา (Brand
associations)

5. สิ นทรัพย์ทีเป็ น
กรรมสิ ทธิอืนๆ (Other
proprietary brand assets)

2.1 เป็ นเครื องมือทีสําคัญสําหรับสร้างความเชือมโยง
(Anchor to which other associations)
2.2 สามารถสร้างความดึงดูดใจ (Can be attached)
2.3 ช่วยสร้างความคุน้ เคยและความชอบ (Familiarity –
Linking)
2.4 เป็ นสัญลักษณ์ของความผูกพันทีสําคัญ
(Signal of substance/Commitment)
2.5 ทําให้ตราได้รับการพิจารณา (Brand to be considered)

3.1 เป็ นเหตุจูงใจให้ซือ (Reason-to-buy)
3.2 สร้างความแตกต่าง/เป็ นการกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
(Differentiate/Position)
3.3 มีผลต่อราคา (Price)
3.4 ทําให้สมาชิกเกิดความสนใจในช่องทางการจัด
จําหน่าย
(Channel member interest)
3.5 เป็ นการขยายตรา (Extensions)
4.1 เป็ นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ/เป็ นข้อมูลที
สามารถนํา กลับมาใช้ได้ (Help process/Retrieve
information)
4.2 เป็ นเหตุจูงใจให้ซือ (Reason-to-buy)
4.3 เป็ นการสร้างความรู้สึกทีดี (Create positive)
4.4 เป็ นการสร้างทัศนคติทีดี (attitude/Felling)
. เป็ นการขยายตรา (Brand extension)
5.1 ทําให้เกิดข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
(Competitive advantage)

6. การสร้างคุณค่าให้กบั
ผูบ้ ริ โภค
โดยการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค
(Provides value to customer
by enhancing customer’s)
. ทําให้เกิดการตีความ/
การประมวลผลข้อมูล
(Interpretation/Processing
of information)
. ทําให้เกิดความเชือมัน
ในการตัดสิ นใจซือ
(Confidence
in the purchase decision)
. ด้วยการใช้หลักความ
พึงพอใจ (Use
satisfaction)

7. การจัดหาคุณค่าให้กบั ธุรกิจ
โดยการยกระดับ (Provides
value to firm by enhancing)
7.1 สร้างประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลของโป
รกแกรมการตลาด
(Efficiency and
effectiveness of
marketing programs)
7.2 การสร้างความภักดี
ต่อ
ตรา (Brand loyalty)
7.3 พิจารณาราคา/กําไร
(Prices/margin)
7.4 การขยายตรา
(Brand
extensions)
7.5 การขยายสาย
ผลิตภัณฑ์
(Line extensions)
7.6 สภาพคล่องทาง
การค้า
(Trade leverage)
7.7 ข้อได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน (Competitive

ภาพที แบบจําลองแสดงวิธีการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า จากแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker
ทีมา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ ปณิ ศา มีจินดา, การบริ หารตราเชิ งกลยุทธ์ และการสร้ างคุณค่ าตรา
( กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ธรรมสาร จํากัด, 2554)
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6.3.1 การสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค (Provides value to
customer by enhancing customer’s) ดังนี
6.3.1.1 ทําให้เกิดการตี ค วามและการประมวลผลข้อ มู ล (Interpretation
Processing of information) เมือผูบ้ ริ โภคมองเห็นคุณค่าในตราสิ นค้าจะมีผลต่อการตีความทีดีและ
การบอกต่อในมุมมองทีดีให้กบั ผูบ้ ริ โภครายใหม่
6.3.1.2 ทําให้เกิดความเชือมันในการตัดสิ นใจซือ (Confidence in the purchase
decision) ผูบ้ ริ โภคมองเห็นคุณค่าในตราสิ นค้าทําให้เกิดความเชือมันในตราสิ นค้า
6.3.1.3 การใช้หลักความพึงพอใจ (Use satisfaction) ผูบ้ ริ โภคเห็นคุณค่า
ตราสิ นค้า ทําให้เกิดความพึงพอใจภายหลังการใช้ เกิ ดความภักดีและซื อซํา และจะส่ งผลต่อกําไร
ของธุรกิจในระยะยาว
. . การจัดหาคุณค่าให้กบั ธุ รกิจโดยการยกระดับ (Provides value to firm by
enhancing) ดังนี
6.3.2.1 สร้างประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของโปรแกรมการตลาด (Efficiency
and effectiveness of marketing programs) เมือผูบ้ ริ โภคเห็นคุณค่าในตราสิ นค้าจะส่ งผลต่อการซื อ
ซําและการบอกต่อ ทําให้ยอดขายเพิมขึน ต้นทุนทางการตลาดตําลง และมีกาํ ไรสู งขึน
6.3.2.2 การสร้างความภักดีต่อตรา (Brand Loyalty) เมือผูบ้ ริ โภคเห็นคุณค่า
ในตราสิ น ค้า จะส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ใ นด้า นทัศ นคติ โ ดยเกิ ด ความรู้ สึ ก ที ดี แ ละความภัก ดี ด้า น
พฤติกรรมโดยการซือซํา
6.3.2.3 การตังราคาและกําไร (Prices and margins) เมือผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
ภักดีดา้ นพฤติกรรมโดยการซื อซําจะส่ งผลต่อยอดขายทีสู งขึน ต้นทุนทางการตลาดลดลง ธุ รกิจ
สามารถตังราคาได้สูงขึนและทําให้เกิดกําไรสู งขึน
6.3.2.4 การขยายตรา (Brand extensions) ตราสิ นค้าใดก็ตามทีลูกค้ามองเห็น
คุณค่าจะสามารถขยายตรานันเพิมเติมได้ดว้ ยการเพิมสิ นค้าใหม่โดยใช้ชือตราสิ นค้าเดิม
6.3.2.5 การขยายสายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Line extensions) สามารถขยายสาย
ผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เดิมโดยใช้ชือตราเดิม เช่น การเพิมขนาด กลิน สี บรรจุภณั ฑ์แบบต่างๆ
6.3.2.6 สภาพคล่องทางการค้า (Trade leverage) จากการทีผูบ้ ริ โภคมองเห็น
คุณค่าตราสิ นค้าจนนําไปสู่ การซื อซํา และส่ งผลต่อสภาพคล่องของยอดขายและกําไร
6.3.2.7 ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) คุณสมบัติ
ของคุ ณค่า ตราสิ นค้าส่ งผลให้เกิ ดข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันที เหนื อกว่าคู่ แข่งขัน และเป็ นข้อ
ได้เปรี ยบทีตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
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. การวัดคุณค่ าตราสิ นค้ า
การบริ หารตราสิ นค้า ที มี ป ระสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ี เกี ยวข้องในธุ รกิ จควรรู ้ ถึ ง คุ ณค่า ที
แท้จริ งของตราสิ นค้าทีเพิมขึนเพือจะสามารถบริ หารตราสิ นค้าเหล่านันให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ การ
วัดคุ ณค่าตราสิ นค้าจึงเป็ นสิ งสําคัญทีต้องมีกระบวนการในการวัดทีน่ าเชื อถือ ทังการวัดคุณค่าตรา
สิ นค้าของตนเองและคู่แข่งขัน เพือให้สามารถสรุ ปข้อมูลทีเป็ นประโยชน์และทันสถานการณ์ของ
ตราสิ นค้าในขณะนัน (Keller, 1998) วิธีวดั คุณค่าตราสิ นค้าสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที
ใช้วิธี ว ดั ทางด้า นการเงิ น (Financial Measures) และกลุ่ ม ที เน้น วิธี ก ารวัด ทางด้า นผูบ้ ริ โ ภค
(Consumer-Related Measures) โดยสรุ ปได้ ดังนี
. . กลุ่มทีใช้วธิ ีวดั ทางด้านการเงิน (Financial Measures)
นักวิจยั ส่ วนหนึ งศึกษาวิธีวดั คุณค่าตราสิ นค้าโดยใช้วิธีวดั ทางด้านการเงิ น
โดยศึกษาความเคลื อนไหวของราคาในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละนํา มาใช้วดั ความเปลียนแปลงของ
คุณค่าตราสิ นค้า เช่น Simon และ Sullivan ได้ใช้ความเคลือนไหวของราคาในตลาดหลักทรัพย์มา
ใช้วดั ความเปลี ยนแปลงของคุณค่าตราสิ นค้า โดยอ้างถึ งว่าการปรับตัวของราคาบริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์สามารถสะท้อนถึงแนวโน้มของตราสิ นค้าในอนาคตได้
การวัดคุณค่าตราสิ นค้าโดยใช้วิธีวดั ทางด้านการเงินมักใช้ตวั แสดงผลทางด้าน
การเงิน เช่น ราคาหุ ้น ส่ วนแบ่งทางการตลาด หรื อผลกําไรในการประเมินและวัดคุณค่าตราสิ นค้า
โดยไม่มีการประเมินผลในด้านของผูบ้ ริ โภคเลย
. . กลุ่มทีเน้นวิธีวดั ทางด้านผูบ้ ริ โภค (Consumer-Related Measures)
นักวิจยั หลายท่านได้ศึกษาวิธีการวัดคุณค่าตราสิ นค้าโดยไม่ใช้วธิ ีวดั ทางด้าน
การเงิน โดยเน้นวิธีการวัดทางด้านผูบ้ ริ โภค สรุ ปได้ ดังนี
Keller (1993) นําเสนอวิธีการวัดคุณค่าตราสิ นค้าในความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค
ไว้ 2 ประการคือ การวัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบทางตรง (Direct Measure) และการวัดคุณค่าตราสิ นค้า
แบบทางอ้อม (Indirect Measure)
. การวัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบทางตรง (Direct Measure)
การวัดผลทีเกิดจากความรู้ในตราสิ นค้า (Brand Knowledge) โดยวัดจาก
ปฎิกิริยาของผูบ้ ริ โภค (Consumer Responses) ทีมีต่อองค์ประกอบของกิจกรรมทางการตลาดของ
องค์กร (Keller, 1993) การวัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบทางตรงนี จะมีประโยชน์ในการประเมินผลลัพธ์
ทีเกิดจากปฎิกิริยาแตกต่างกันทีทําให้เกิดคุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
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วิธีวดั ผลลัพธ์และผลกําไรทีเกิดจากคุณค่าตราสิ นค้า คือวิธีการเปรี ยบเทียบ
(Comparative Methods) โดยวัดปฏิกิริยากลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม โดยวัดระหว่างกลุ่มทีมีกิจกรรมทาง
การตลาดและกลุ่มทีไม่มีกิจกรรมทางการตลาด แล้วนําผลการวัดมาเปรี ยบเทียบกัน (Keller, 1993)
. การวัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบทางอ้อม (Indirect Measure)
การประเมินแหล่งทีมาของคุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยใช้วิธีการ
วัดโครงสร้างของความรู้ในตราสิ นค้า (Brand Knowledge) ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตรา
สิ นค้า (Brand Awareness) และภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image)
การตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) สะท้อนให้เห็นได้จาก
ความสามารถของผูบ้ ริ โภคทีสามารถแยกแยะตราสิ นค้าภายใต้เงือนไขทีแตกต่างกัน การตระหนักรู้
ในตราสิ นค้า ประกอบด้วย ( ) การระลึกได้ (Recall) ความสามารถของผูบ้ ริ โภคทีระลึกถึงตรา
สิ นค้าเมือมีการกล่าวถึ งประเภทสิ นค้าหรื อข้อมูลสิ นค้าเพือช่วยในการระลึกถึงตราสิ นค้า ( ) การ
จดจําได้ (Recognition) ความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการทีจะยืนยันถึงการพบเห็นตราสิ นค้า
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) คือการรับรู้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ที เกิ ดจากความสัม พันธ์ของตราสิ นค้าในความทรงจําของผูบ้ ริ โภค ภาพลัก ษณ์ ของตราสิ นค้า
ประกอบด้วย ความแข็งแกร่ ง (Strength) ความชอบ (Favorability) ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
(Uniqueness)
การวัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบทางอ้อมของ Keller (1993) เป็ นวิธีการศึกษา
คุ ณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค โดยอธิ บายการเกิ ดคุณค่าในตราสิ นค้าและองค์ประกอบ
ของความสัมพันธ์ของตราสิ นค้าเพือแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภครับรู้ตราสิ นค้าต่างจากตราอืนอย่างไร
Crimmins (1992) เป็ นอีกท่านหนึ งทีได้กล่าวถึ งวิธีการวัดมูลค่าเพิมตรา
สิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค โดยให้ทศั นะเกียวกับมูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสิ นค้าไว้ 3 มุมมอง คือ
. มูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสิ นค้า เป็ นมูลค่าเพิมทีเกิ ดจากตราสิ นค้าในหมวด
สิ นค้าประเภทเดียวกัน
. มูลค่าเพิมทีเกิดจากตราสิ นค้าเป็ นการขยายตัวของมูลค่าเพิมไปในส่ วนที
ผลิตภัณฑ์ขยายตราสิ นค้า โดยทําให้ตราสิ นค้ามีมูลค่าเพิมขึนได้
. มูลค่าเพิมเป็ นคุณลัก ษณะเฉพาะของตราสิ นค้า เป็ นสิ งที ไม่ส ามารถ
มองเห็นได้ในขณะทีมีการซื อสิ นค้า เช่น ความน่าเชือถือ การสร้างบุคลิกให้กบั ตราสิ นค้าเป็ นส่ วน
หนึงทีทําให้ตราสิ นค้าสามารถสร้างมูลค่าเพิมได้
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นักวิจยั บางท่านได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการวัดคุ ณค่าตราสิ นค้าจากแนวคิด
ทฤษฎีเกียวกับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคขึน เช่น ธิติ บุตรรัตน์ ( )ได้พฒั นาวิธีการ
วัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย การรู้จกั ตราสิ นค้า ความชอบตราสิ นค้า ความตังใจที
จะซื อสิ นค้า ความพึงพอใจในตราสิ นค้า และความภักดีในตราสิ นค้า โดยใช้แนวคิดจากแบบจําลอง
คุณค่าตราสิ นค้าของ David A. Aaker (1991) ในการวัดคุณค่าตราสิ นค้าประเภทประเภทเบียร์
เมื อมี ก ารซื อขายสิ นค้า หรื อบริ ก ารเกิ ดขึ น คุ ณ ค่า จะเกิ ด ขึ นในระหว่า ง
กระบวนการซื อขายแลกเปลียนและเป็ นจุดเริ มต้นของคุณค่าตราสิ นค้า เมือตราสิ นค้ากําหนดราคา
จากผูบ้ ริ โภคได้ ตราสิ นค้าก็คือสิ งสําคัญทีกําหนดว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู้อย่างไรต่อตราสิ นค้า และ
เมือมีเกิดการซื อซําหรื อต่อเนืองในตราสิ นค้าใด ก็เป็ นสิ งสําคัญทีแสดงถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทีมี
ต่อตราสิ นค้านันด้วย
การพยายามพัฒนาวิธีการวัดคุณค่าตราสิ นค้าด้วยแนวคิดและวิธีทีแตกต่างนัน
ปั จจุบนั ยังไม่มีบทสรุ ปถึงวิธีทีดีทีสุ ดในการวัดคุณค่าตราสิ นค้าและไม่มีการศึกษาในเชิงลึกเพือสรุ ป
ถึง ข้อดีและข้อเสี ยของวิธีการวัดแต่ละวิธี การพิจารณาเลือกแนวคิดและวิธีการวัดคุณค่าตราสิ นค้า
ในแต่ละธุ รกิ จและแต่ละงานวิจยั นันส่ วนใหญ่เป็ นการพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับตราสิ นค้าที
แตกต่างกันออกไป
สรุ ปได้ว่าการศึกษาแนวคิดเรื องคุ ณค่าตราสิ นค้า ผูว้ ิจยั ได้เห็ นคุณค่าทีเพิม
มาในผลิตภัณฑ์และบริ การทีสัมพันธ์กบั การรับรู ้ และมุมมองของผูบ้ ริ โภค ความภักดี และความ
พึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคที มี ต่อตราสิ นค้า พนัก งาน และองค์ก รธุ รกิ จ นันๆ คุ ณค่า ตราสิ น ค้าเป็ น
สิ นทรัพย์ทีมีคุณค่าทังด้านจิตวิทยาและทางด้านการเงินต่อธุ รกิจเป็ นอย่างมาก นักวิจยั หลายๆท่าน
ได้ให้คาํ จํากัดความและมุมมองของคุณค่าตราสิ นค้าแตกต่างกันออกไป ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาแนวคิด
และแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าของ David A Aaker ทีกล่าวถึงสิ นทรัพย์ 5 ประการของคุณค่าตรา
สิ นค้า คือ ( ) ความภักดี ต่อตรา ( )การรู้จกั ตรา ( )คุ ณภาพทีรับรู้ ( )ความเชื อมโยงกับตรา และ
( ) สิ นทรัพย์อืนๆทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ
การศึกษาครั งนี ผูว้ ิจยั มุ่งศึ กษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ใน
วิธีการวัดคุ ณค่าตราสิ นค้าทีเน้นมุมมองทางด้านผูบ้ ริ โภค เนื องจากในกลุ่มสิ นค้าประเภททีนอนที
ผูว้ จิ ยั ศึกษาในครังนี ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูพ้ ิจารณาให้คุณค่าตราสิ นค้าและตัดสิ นใจว่าตราสิ นค้าใดมีคุณค่า
มากหรื อน้อยเพียงใดประกอบการพิจารณาเลือกซื อสิ นค้า โดยผูว้ ิจยั พัฒนาแนวคําถามเพือวัดคุณค่า
ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์โดยใช้การศึกษาแนวคิดจากแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าของ David A.
Aaker ในการวัดคุณค่าสิ นทรัพย์ 5 ประการของตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์
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แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดทางด้านการตลาดในปัจจุบนั ทีทุกธุรกิจต่างก็มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ
ของตนเองเป็ นทีต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทุกธุ รกิจพยายามส่ งมอบสิ งทีเหนื อกว่าคู่แข่งขันให้กบั
ผูบ้ ริ โภคเพือให้เกิ ดความพึงพอใจและการซื อซํา การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ งสําคัญที
ทุกธุรกิจควรให้ความสนใจ เพือทีธุ รกิจจะได้รู้จกั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายของตนดียิงขึนรวมถึงเป็ น
ส่ วนหนึงทีทําให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของตนเองได้อย่างแท้จริ ง
. ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
ศุภร เสรี รัตน์ ( :7 ) สรุ ปว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที
เกี ยวข้องกับการซื อและการใช้สินค้าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี ยนที
บุคคลต้องตัดสิ นใจทังก่อนและหลังการกระทําดังกล่าว
ดารา ทีปะปาล ( :30) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ การศึกษาเรื องการตอบสนอง
ความต้องการ(Want) และความจําเป็ น (Need) ของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)
นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพอใจได้นนจํ
ั าเป็ นจะต้องทําความเข้าใจผูบ้ ริ โภค
เพราะถ้าไม่เข้า ใจว่า ผูบ้ ริ โภคคื อใคร ไม่เข้า ใจว่าเขาต้องการอะไร ชอบสิ งใด ไม่ช อบสิ งใด ก็
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ เพราะผูบ้ ริ โภคคือผูท้ ีมีความต้องการซื อ มีอาํ นาจซื อ
ทําให้เกิดพฤติกรรมการซื อและพฤติกรรมการใช้
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 30) ได้อธิ บายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
เป็ นการศึกษาเรื องการตอบสนองความต้องการและความจําเป็ น (Needs) ของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความ
พอใจ(Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้เกิดความพอใจได้นนั จึงจําเป็ นต้องทํา
ความเข้าใจผูบ้ ริ โภคคือใคร
2. ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิ ริ วรรณ เสรี รัต น์แ ละคณะ (
:
- ) ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่ามีทงปั
ั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก โดยสรุ ปว่า ปั จจัยภายนอก (External
factors) ทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ ปั จจัยทางวัฒนธรรม และปั จจัยทางสังคม ส่ วนปั จจัย
ภายใน (Internal factors) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา รายละเอียด ดังนี
. ปัจจัยทางด้ านวัฒนธรรม
เป็ นสัญลักษณ์และสิ งทีมนุษย์สร้างขึน เป็ นทียอมรับจากรุ่ นหนึงไปสู่ รุ่นหนึงโดย
เป็ นตัวกําหนด และควบคุ มพฤติรรมของมนุ ษย์ในสังคมหนึ งค่านิ ยมในการกําหนดลักษณะของ
สังคม และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึงจากสังคมอืน ๆ วัฒนธรรมทางด้านความต้องการ
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และพฤติกรรมของบุคคล โดยแบ่งออกเป็ น วัฒนธรรมพืนฐาน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย และชนชันของ
สังคม ดังนี
2.1.1 วัฒนธรรมพืนฐาน ปั จจัยพืนฐานทีมีอิทธิ พลต่อความต้องการและพฤติกรรม
ของคน เช่น เด็กทีได้รับอิทธิ พลของค่านิ ยม การรับรู้ ความชอบ และพฤติกรรมมาจากครอบครัว
และสถาบันการศึกษา
2.1.2 วัฒ นธรรม แต่ ล ะกลุ่ ม มี ล ัก ษณะเฉพาะที มี อ ยู่ใ นสั ง คมขนาดใหญ่แ ละ
สลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพืนฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพืนฐานของมนุ ษย์ ลักษณะ
วัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเชื อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสี ผิว พืนทีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชี พ
กลุ่มย่อยด้านอายุ และกลุ่มย่อยด้านเพศ
2.1.3 ชันทางสังคม การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็ นระดับ ฐานะที แตกต่า งกัน
โดยที สมาชิ ก ในแต่ล ะชันสัง คมจะมี ส ถานเดี ย วกัน และสมาชิ ก ในชันสัง คมที แตกต่า งกัน จะมี
ลักษณะที แตกต่างกัน การแบ่งชันทางสังคมโดยทัวไปแล้วถื อเกณฑ์รายได้ ทรั พย์สินหรื ออาชี พ
แต่ละชันสังคมจะมีบทบาทและหน้าทีทีแตกต่างกัน แต่ละชันของสังคมจะมีค่านิยมและพฤติกรรม
การบริ โภคทีแตกต่างกันไป ลักษณะสําคัญของชันสังคมมี ดังนี
2.1.3.1 บุ คคลภายในชันสัง คมเดี ยวกันมี แนวโน้มจะประพฤติเหมือนกัน
และบริ โภคเหมือนกัน
2.1.3.2 บุคคลจะถูกจัดลําดับสู งหรื อตําตามตําแหน่งทียอมรับในสังคมนัน
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2.1.3.3 ชันของสั ง คมจะแบ่ ง ตามอาชี พ รายได้ ฐานะ ตระกูล ตํา แหน่ ง
หน้าที ความมังคัง หรื อบุคลิกลักษณะ
2.1.3.4 ชันสังคมเป็ นลําดับขันทีต่อเนื องกันและบุคคลสามารถเปลียนชัน
ของสังคมให้สูงขันหรื อตําลงได้ตลอดช่วงชีวติ
. ปัจจัยทางด้ านสั งคม
เป็ นปั จ จัย ภายนอกที เกี ยวข้อ งในชี วิ ต ประจํา วัน และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค โดยประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูบ้ ริ โภค ดังนี
. . กลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อทัศนคติหรื อพฤติกรรมของ
บุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็ น กลุ่ม คือ กลุ่มอ้างอิงทางตรง และ กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ดังนี
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. . . กลุ่มอ้างอิงทางตรง คือ กลุ่มบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคทางตรง
แบ่งเป็ น
2.2.1.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ เป็ นกลุ่มบุคคลทีมีการติดต่อกันอย่างสมําเสมอ
รู ปแบบการติดต่อไม่เป็ นทางการ เช่น ครอบครัว เพือน
2.2.1.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มทีไม่ได้ติดต่อกันอย่างสมําเสมอ รู ปแบบ
การติดต่อแบบทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรื อกลุ่มทางการค้า
. . . กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม คือ กลุ่มบุคคลทีมีอิทธิ พลทางอ้อมไม่รู้จกั เป็ น
การส่ วนตัว แบ่งเป็ น
2.2.1.2.1 กลุ่ ม ใฝ่ ฝั น บุ คคลทีต้องการจะเป็ นเหมื อน เช่ น นัก แสดง
นักร้อง นักกีฬาทีมีชือเสี ยง
2.2.1.2.2 กลุ่มไม่พึงปรารถนา บุคคลทีมีพฤติกรรมทีบุคคลอืนปฏิเสธ
. . กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการ
ดํารงชี วิตรวมทังทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื องจากบุคคลต้องการให้เป็ นทียอมรับของ
กลุ่ม จึงต้องปฏิบตั ิตามและยอมรับความคิดเห็น
. . . ครอบครัว องค์กรในสังคมทีสําคัญทีสุ ด โดยสมาชิกในครอบครัว
เป็ น กลุ่มอ้างอิงทางตรงขันปฐมภูมิทีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
. . . บทบาทและสถานภาพ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะอยูใ่ นกลุ่มหลายกลุ่ม
แตกต่างกัน เช่น ครอบครัว ทีทํางาน สมาคม ตําแหน่งของบุคคลในแต่ละกลุ่มจะถูกกําหนดในรู ป
ของบทบาทและสถานภาพทีแตกต่างกัน
. ปัจจัยส่ วนบุคคล
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิพลจากส่ วนลักษณะบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ อายุ
และลํา ดับ ขันของวงจรชี วิต อาชี พ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ รู ป แบบการดําเนิ นชี วิต รวมถึ ง
บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง ดังนี
2.3.1 อายุและลําดับขันของวงจรชีวิต ผูบ้ ริ โภคจะซื อสิ นค้าและบริ การแตกต่างกัน
โดยความสัมพันธ์กบั อายุและลําดับขันของวงจรชีวิต
2.3.2 อาชี พ ผูบ้ ริ โภคทีอาชี พแตกต่างกัน ความต้องการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
แตกต่างกันออกไป
2.3.3 สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การเลื อ กซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ข องผู บ้ ริ โ ภคมี ค วาม
เกี ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจาก รายได้สําหรับใช้จ่าย เงิ นออม สิ นทรัพย์
หนีสิ น และอํานาจในการกูย้ มื
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2.3.4 รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต รู ปแบบการดํา เนิ นชี วิตทีแตกต่างกันมีผลต่อการ
เลือกซื อสิ นค้าและบริ การ โดยวัดจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
2.3.5 บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง แนวความคิดของตนเองของแต่ละ
คนจะมีบุคลิกภาพทีแตกต่างกัน โดยมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
. ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา
พฤติกรรมการบริ โภคได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยด้านจิตวิทยา โดยเป็ นปั จจัยภายใน
ตัวผูบ้ ริ โภคทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซือและการใช้สินค้า ประกอบด้วย
2.4.1 การจูงใจ พลังกระตุน้ ทีอยูภ่ ายในตัวบุ คคลที กระตุ น้ ให้บุค คลกระทําหรื อ
ดําเนินการให้ได้มาถึงเป้ าหมายทีตังไว้ เกิดจากภายในตัวบุคคลหรื อถูกกระทบจากปั จจัยภายนอก ก็
ได้ เช่น ส่ วนประสมทางการตลาด วัฒนธรรม หรื อชันทางสังคม
2.4.2 การรับรู้ กระบวนการทีบุคคลคัดเลือก จัดระเบียบ ตีความหมายของข้อมูล
เพือกําหนดเป็ นภาพทีมีความหมายขึนมา มี ขันตอน คือ การเลือกเปิ ดรับข้อมูล การเลือกสนใจ
ข้อมูล การเลือกตีความข้อมูล และการเลือกทีจะจดจําข้อมูล
2.4.3 การเรี ยนรู้ การเปลียนแปลงพฤติกรรมทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีแตกต่าง
และมีผลต่อพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค
2.4.4 ความเชือและทัศนคติ ความเชือ เป็ นความคิดทีบุคคลยึดถือเกียวกับสิ งใดสิ ง
หนึงซึงเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และทัศนคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทีมีต่อสิ งใด
สิ งหนึงหรื ออาจหมายถึงความโน้มเอียงทีเกิดจากการเรี ยนรู้ในการตอบสนองต่อสิ งกระตุน้ ไปใน
ทิศทางทีสมําเสมอ ความเชือและทัศนคติต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน
จากแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงปัจจัยด้านต่างๆทีมีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคทังปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ได้แก่
ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ปั จจัยทางด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ความรู ้ ด ัง กล่ า วมากํา หนดแนวคํา ถามในการสนทนากลุ่ ม และ
ประกอบการวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจซือทีนอนตราสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
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แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจซือ
ขันตอนในการเลื อ กซื อผลิ ตภัณฑ์จ ากสองทางเลื อกขึ นไป พฤติ ก รรม ผูบ้ ริ โ ภคจะ
พิจารณาในส่ วนทีเกียวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจทังด้านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ซื อถือเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจและทางกายภาพซึ งเกิดขึนในช่วงระยะเวลาหนึ ง กิจกรรมเหล่านีทําให้
เกิดการซื อ และพฤติกรรมการซื อ กระบวนการตัดสิ นใจซือประกอบด้วยขันตอนต่างๆ
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กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค (Consumer buying decision process) เป็ นลําดับ
ขันตอนในการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะมีกระบวนการซื อ ขันตอน ตาม
แนวคิดของ Kotler and Armstrong (2004 :198) ดังนี การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซือ และพฤติกรรมภายหลังการซือ ผูบ้ ริ โภคสามารถข้ามขันตอน
หรื อย้อนขันตอนกระบวนการซือ ขันตอนได้ ดังรู ปที แสดงแบบจําลอง ขันตอนกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โ ภค ปณิ ศ า ลัญ ชนานนท์ (
: 105 –110) ได้ก ล่ า วถึ ง รายละเอีย ด
กระบวนการตัดสิ นใจซื อแต่ละขันตอน ดังนี

การรับรู้
ถึงความ
ต้องการ
ปัญหา
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การค้นหา
ข้อมูล

ประเมินผล
ทางเลือก

การ
ตัดสิ นใจ
ซื อ

พฤติกรรม
ภายหลัง
การซือ

ภาพที แบบจําลอง ขันตอนกระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค
ทีมา : ปณิ ศา ลัญชนานนท์, หลักการตลาด (กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ธรรมสาร จํากัด,

: 106)

ขันตอนที การรับรู ้ถึงความต้องการ(Need recognition) หรื อการรับรู้ปัญหา (Problem
recognition) เป็ นขันตอนแรกของกระบวนการตัดสิ นใจซื อเกิดขึนเมือบุคคลระลึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างสิ งทีมีอยูแ่ ละสิ งทีต้องการ บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในทีอาจเกิดขึนเองหรื อเกิดจาก
สิ งกระตุน้ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ รวมถึงความต้องการของร่ างกาย
(Physiological needs) ความต้องการทีเป็ นความปรารถนา (Agevired needs) อันเป็ นความต้องการ
ด้านจิตวิทยา (psychological needs) สิ งเหล่านีเกิดขึนเมือถึงระดับหนึ งจะกลายเป็ นสิ งกระตุน้ โดย
บุคคลเรี ยนรู ้ถึงวิธีทีจะจัดการกับสิ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีตและรู้วา่ จะตอบสนองสิ งกระตุน้
อย่างไร
ขันตอนที การค้นหาข้อมูล (Information search) เมือได้รับรู ้ถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการแล้วบุคคลจะหาวิธีการทีทําให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความพอใจ หากความต้องการ
ถูกกระตุน้ มากพอและสิ งทีสามารถสนองความต้องการอยูใ่ กล้ผบู ้ ริ โภคจะดําเนินการให้เกิดความ
พอใจทันที การค้นหาข้อมูล อาจใช้สัญชาติญาณอย่างรวดเร็ วหรื อต้องใช้ความพยายามและการ
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วิเคราะห์ขอ้ มูล ความสามารถในการหาข้อมูลขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ โดยผูบ้ ริ โภคสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ 2 ทางหลัก คือ
. การค้นหาข้อมูลภายใน (Internal search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีตเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้าทีตนเองเคยซือ
. การค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External search) สามารถหาข้อมูลได้ แหล่ง ดังนี
2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพือน คนรู้จกั
2.2 แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ เว็บไซต์ของบริ ษทั การจัดแสดง
สิ นค้าการโฆษณาพนักงานขาย ตัวแทนการค้า บรรจุภณั ฑ์ ร้านค้าทีจัดแสดงสิ นค้า
2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบการ
ใช้สินค้า
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานทีสํารวจคุณภาพ
2.6 ผลิ ตภัณฑ์ หน่ วยวิจยั ตลาดของผลิ ตภัณฑ์ ประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคในการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
อิทธิ พลของแหล่งข้อมูลแตกต่างกันตามชนิ ดผลิ ตภัณฑ์และลักษณะส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ ข้อมู ล จากแหล่ ง การค้า โดยแหล่ ง ข้อมูลแต่ล ะแหล่ ง จะมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อทีแตกต่างกัน แหล่งข้อมูลทีสัมฤทธิ ผลมากทีสุ ดคือแหล่งบุคคล ข้อมูล
จากแหล่งการค้ามักให้ขอ้ มูลทัวไปแก่ผบู้ ริ โภคแต่ขอ้ มูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ขันตอนที การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมือผูบ้ ริ โภคได้
ข้อมูลแล้วผูบ้ ริ โภคจะเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆทีเป็ นไปได้ก่อนตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคจะ
กําหนดเกณฑ์การพิจารณาสําหรับการประเมินผล หากมีเพียงทางเลือกเดียวการประเมินผลทําได้ไม่
ยาก แต่ส่วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีหลายทางเลือกจึงพิจารณาเลือกทางทีพึงพอใจทีสุ ด
กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีรายละเอียด ดังนี
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product attributes) ผูบ้ ริ โภคพิจารณาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึก ของ
ผูบ้ ริ โภคสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โภคให้นาหนั
ํ กความสําคัญ สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชือถือเกียวกับตราสิ นค้า ความเชือถือของผูบ้ ริ โภค ขึนอยู่
กับประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค โดยความเชือถือเกียวกับผลิตภัณฑ์นีสามารถเปลียนแปลงได้เสมอ
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4. ผูบ้ ริ โภคมีท ศั นคติ ใ นการเลื อ กตราสิ น ค้า โดยผ่า นกระบวนการเพื อประเมิ น ผล
เริ มต้นด้วยการกําหนดคุ ณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีสนใจ แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราอืน
ขันตอนที การตัดสิ นใจซื อ (Purchase decision) การประเมินผลช่ วยให้ผูบ้ ริ โภค
กําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ทีเป็ นทางเลือกโดยผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ทีชอบ
มากที สุ ด ความตังใจซื อ (Purchase intention) และการตัดสิ นใจซื อ (Purchase decision) ของ
ผูบ้ ริ โภคนันแตกต่างกัน ความตังใจซื อมักนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื อแต่ไม่เสมอไปเพราะอาจมีปัจจัย
แทรกระหว่างความตังใจซื อกับการซือจริ งทําให้เกิดผลทีแตกต่าง มี ปั จจัย ดังนี
1. ทัศนคติของบุคคลอืน (Attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลทีเกียวข้องมี ด้าน
คือ ทัศนคติดา้ นบวกและทัศนคติดา้ นลบ ทัศนคติทงั ด้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยสถานการณ์ทีคาดคะเนไว้ (Anticipated situational factors) ผูบ้ ริ โภคคาดคะเน
ปั จจัยทีเกียวข้องล่วงหน้า เช่น การคาดคะเนรายได้ของครอบครัว การคาดคะเนผลประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์
3. ปั จจัยสถานการณ์ ทีไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated situational factors) เมือผูบ้ ริ โภค
กําลังตัดสิ นใจซื ออาจมี ปัจจัยที ไม่ได้คาดคะเนไว้มาเกียวข้องทําให้มีผลกระทบต่อความตังใจซื อ
เช่น ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย ผูบ้ ริ โภควิตกกังวลจากรายได้
ขันตอนที พฤติกรรมภายหลังการซื อ (Post purchase behavior) คุ ณค่าจากการ
บริ โภคหรื อการใช้ (Value in consumption or use) หลังจากซื อและใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผูบ้ ริ โภคมี
ประสบการณ์เกียวกับความพอใจหรื อไม่พอใจผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณค่าทีได้รับจริ ง
(Perceived value) จากการบริ โภคกับความคาดหวัง (Expectation) หากคุณค่าที ได้รับจริ งสู งกว่า
ความคาดหวังผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความพึงพอใจ (Satisfied) ผูบ้ ริ โภคจะไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) ใน
ผลิตภัณฑ์หากคุณค่าทีได้รับจริ งตํากว่าความคาดหวัง
พฤติกรรมภายหลังการซื อ (Post purchase behavior) ของผูบ้ ริ โภค แบ่งได้เป็ น กรณี
ดังนี
1. ความพึงพอใจภายหลังการซื อ (Post purchase satisfaction) ระดับความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคภายหลังซื อสิ นค้า สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น พึงพอใจอย่างมาก รู ้สึกเฉยๆ รู ้สึ ก
ไม่พอใจ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค (Expectation)
และคุณค่าทีได้รับจริ ง (Perceived value)
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2. การกระทําภายหลังการซื อ (Post purchase actions) หากผูบ้ ริ โภครู้สึกพอใจมีแนวโน้มว่า
ผูบ้ ริ โภคอาจกลับมาซื อผลิตภัณฑ์นนอี
ั กครัง หากผูบ้ ริ โภครู้สึกไม่พึงพอใจผูบ้ ริ โภคอาจเลิกใช้หรื อ
คืนผลิตภัณฑ์ บอกต่อหรื อมีการร้องเรี ยนผ่านทางสื อมวลชน หรื ออาจถึงขันฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั ได้
3. พฤติกรรมการใช้และการกําจัดภายหลังการซื อ (Post purchase use and disposal) หาก
ผูบ้ ริ โภคเก็บผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่ใช้อาจเป็ นไปได้วา่ ผลิตภัณฑ์นนไม่
ั เป็ นทีพึงพอใจทําให้การบอกต่อ
ไม่เป็ นผล และหากผูบ้ ริ โภคทิงผลิตภัณฑ์ควรต้องรู้วา่ ผูบ้ ริ โภคทําลายผลิตภัณฑ์อย่างไร
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคทัง ขันตอน ตังแต่กระบวนการรับรู้จนกระทังการตัดสิ นใจซื อ ผูว้ ิจยั ได้
นําความรู ้ดงั กล่าวมากําหนดแนวคําถามในการสนทนากลุ่มและประกอบการวิเคราะห์กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อทีนอนตราสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
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ภาพรวมของธุรกิจทีนอน
การให้ความสําคัญกับตราสิ นค้าและคุณค่าตราสิ นค้า รวมถึงการศึกษากระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ งสําคัญในการดําเนินธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จ
ทุก ธุ รกิ จ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ที นอนในประเทศไทยด้วย การให้ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ค่า ตราสิ น ค้า และ
การศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซือก็เป็ นส่ วนหนึงทีจะทําให้การดําเนินธุรกิจทีนอนหลายตราสิ นค้า
ประสบความสําเร็ จในตลาดดังปัจจุบนั
ธุ รกิจทีนอนในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวทังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
บริ ษทั ผูป้ ระกอบการที นอนในปั จจุบนั เช่ น สลัม เบอร์ แลนด์ ซี ลี โอมาส โลตัส ดัล ล็อปพิล โล่
เทมเปอร์ และซิ น ด้า ต่ า งเน้น เจาะกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที นอนเพื อสุ ข ภาพ โดยมุ่ ง พัฒ นาที นอนที มี
คุณสมบัติเพือบรรเทาหรื อดูแลสุ ขภาพและลดอาการปวดหลัง
ธุ ร กิ จ ที นอนเริ มต้นพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พือการแข่ ง ขัน โดยเริ มตังแต่ ก ารปรั บ เปลี ยน
วัตถุ ดิบและนวัตกรรมทีนํามาใช้ในการผลิตทีนอนเพือให้สามารถผลิ ตทีนอนทีตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมากขึนได้ จากอดีตทีผูผ้ ลิตทีนอนใช้นุ่นเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตต่อมา
ทุกบริ ษทั ผูผ้ ลิตให้ความสําคัญกับคุ ณภาพของวัตถุ ดิบมากขึนโดยปรับเปลี ยนมาผลิตทีนอนโดย
พัฒนามาใช้วตั ถุดิบทีดีมากยิงขึน เช่น การพัฒนาชนิ ดและระบบสปริ ง ความยืดหยุ่นของชันวัสดุ
หรื อความหนาและชนิดของชันยางพารา ชนิดของผ้าหุ ้มทีนอน วัสดุหุ้มเพือป้ องกันไรฝุ่ น ทุกตรา
สิ นค้าต่างพยายามตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพือหวังส่ วนแบ่งทางการตลาดทีมากขึน
และต่างพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันอยูต่ ลอดเวลา
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ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยประมาณการว่าตลาดทีนอนภายในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื องโดยมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 10 – 15 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่ารวมของตลาด
ทีนอนปัจจุบนั มีมูลค่าสู งถึง 7,000 ล้านบาท
ตลาดที นอนจําแนกตามระดับราคา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ตลาดที นอน
ระดับบน และตลาดทีนอนระดับล่าง ดังนี
. ตลาดทีนอนระดับบน ระดับราคาสู งกว่า 5,000 บาท มีส่วนครองตลาดร้อยละ 45
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม
มากขึน สิ นค้าความหลากหลายทางด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทังระดับความนุ่ม-แน่น คุณสมบัติ
การลดการกดทับของร่ างกาย วัตถุประสงค์หลักในของผูบ้ ริ โภค คือ ต้องการคุณสมบัติเพิมเติมใน
การรักษา บรรเทา และป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพ
1.2 กลุ่ มผูบ้ ริ โภค กลุ่ ม ทีมีกาํ ลังในการซื อและใส่ ใจกับปั ญหาสุ ขภาพ และรวมถึ ง
กลุ่มธุ รกิจ เช่น ธุรกิจทีพักขนาดใหญ่ โรงแรม และโครงการอสังหาริ มทรัพย์
1.3 ช่องทางการจัดจําหน่ าย ช่ องทางค้าปลีกผ่านห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าโมเดิร์น เทรด
และร้านเฟอร์ นิเจอร์ ชนนํ
ั า รวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการค้าส่ งผ่านโครงการ
1.4 กลยุทธ์ในการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการใช้กลยุทธ์พฒั นาผลิตภัณฑ์เป็ นกลยุทธ์หลัก
ในการแข่งขัน เน้นการสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ และพยายามลดต้นทุนการผลิตเพือให้สามารถ
แข่งขันได้ทงผลิ
ั ตภัณฑ์และราคา
. ตลาดทีนอนระดับล่าง ระดับราคาตํากว่า 5,000 บาท มีส่วนครองตลาดร้อยละ 55
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผูบ้ ริ โภคมีวตั ถุ ประสงค์หลักในการซื อคื อใช้เพือการนอนเป็ น
หลัก วัตถุดิบทีใช้ในการผลิตส่ วนใหญ่ใช้วตั ถุดิบทีมีราคาถูก เช่น นุ่น ใยมะพร้าว ฟองนํา
2.2 กลุ่มผูบ้ ริ โภค กลุ่มลูกค้าทีมีกาํ ลังซื อไม่สูง พฤติกรรมการเลื อกของผูบ้ ริ โภค
คํานึงถึงราคาเป็ นปั จจัยหลัก
2.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย ช่ องทางการจัดจําหน่ ายหลักโดยการขายปลีกผ่านหน้า
ร้านของบริ ษทั ร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงลงไปถึงระดับเล็ก
2.4 กลยุทธ์ในการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการเน้นการแข่งขันทางด้านราคาเป็ นหลักและ
เริ มพัฒนารู ปลักษณ์ ทีนอนมากขึน เนื องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ มให้ความสําคัญกับการพิจารณา
รู ปลักษณ์ภายนอกของทีนอนร่ วมกับราคาด้วย
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ผลิตภัณฑ์หลักที มี อิทธิ พลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคและทํา ให้เกิ ด
การขยายตัวของตลาดมากขึน ได้แก่ ทีนอนเพือสุ ขภาพ เนืองจากราคาของทีนอนทีมีราคาค่อนข้าง
สู งและอายุการใช้งานเฉลียของทีนอนนาน ประมาณ 8 – 10 ปี ผูบ้ ริ โภคจึงให้ความพิถีพิถนั ในการ
เลือกทีนอนมากขึน
ด้วยสภาวะการแข่งขันทีเพิมขึนอย่างรุ นแรง ต้นทุนการผลิตทีปรับตัวสู งขึนตลอดเวลา
ทังเรื องของวัตถุดิบและค่าแรงทีเพิมขึน ผูป้ ระกอบการต้องเตรี ยมรับมือกับการแข่งขันเพิมมากขึน
ทังการเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับห่วงโซ่ อุปทานในการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพเพือลด
ต้นทุนการผลิต เพื อให้สามารถแข่ง ขัน ได้ท งด้
ั านคุณ ภาพและราคา การพัฒนาช่ อ งทางการจัด
จําหน่าย และเร่ งดําเนิ นกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื อง เพือให้สินค้าและตราสิ นค้าเป็ นทีรู้จกั
และรวมถึงเป็ นที ต้องการในสายตาของผูบ้ ริ โภค เพือให้ผบู้ ริ โภคตระหนักถึงตราสิ นค้า และเป็ น
ตราสิ นค้าทีมีคุณค่าในสายตาผูบ้ ริ โภคต่อไป
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ประวัติความเป็ นมาบริษัทสลัมเบอร์ แลนด์
สลัมเบอร์ แลนด์ได้ก่อตังขึนในปี ค.ศ. 1920 ณ. เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ผูก้ ่อตังคือ Mr.John Seccombe และน้องชาย ทีตังใจผลิตทีนอนทีดีทีสุ ดให้กบั ผูบ้ ริ โภคทังคู่เริ ม
ทดลองออกแบบทีนอนโดยคํานึงถึงหลักสรี ระศาสตร์ จนประสบความสําเร็ จได้รับตราพระราชทาน
รับรองคุณภาพจากกษัตริ ยจ์ อร์จที 6 แห่งราชวงศ์องั กฤษ ในปี ค.ศ.1940
สลัมเบอร์แลนด์ได้วจิ ยั และพัฒนาเพือสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนืองมาตลอด ปี โดยมี
ผูบ้ ริ โภคทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ในปัจจุบนั 40 ประเทศทัวโลก จํานวนมากกว่า 50 ล้านคน
บริ ษทั สลัมเบอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2537 โดยดําเนินธุ รกิจ
การค้าทีนอนในประเทศไทยมากว่า 17 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 47 ของตลาดทีนอนระดับบน
ช่ อ งทางการจัดจํา หน่ า ยสิ นค้า ทัวประเทศ มี ดัง นี โฮมโปร โฮมเวิร์ค ไทวัส ดุ ห้า งสรรพสิ นค้า
เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน และร้านตัวแทนจําหน่ายทัวประเทศ
. วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจทีนอนและเครื องนอน ทีมีความสามารถในการแข่งขัน และทํากําไร
อย่างยังยืน โดยมุ่งมันพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
. พันธกิจ
. ผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพ และให้บริ การทีได้มาตรฐาน ภายใต้ตน้ ทุนทีเหมาะสม
. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพือสนองความต้องการสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภค
. สร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงานมีจิตสํานึกรักองค์กร
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. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้านอย่างต่อเนื อง
. ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายทีทํากําไรอย่างยังยืนให้กบั องค์กร
. สโลแกน
“Better Healthier Sleep”
. ภาพตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์

ภาพที ภาพตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์
ตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริ โภค และได้จดั อันดับที
ดีต่อเนืองมาตลอด ในปี พ.ศ.2548 ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ได้รับรางวัลสุ ดยอดแบรนด์ชนนํ
ั าจาก
การเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจทีนอน (Super Brand)
นอกเหนื อจากนันตราสิ นค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์ ไ ด้รั บการจัด อันดับ ให้เ ป็ นตราสิ น ค้า
ประเภททีนอนทีครองใจผูบ้ ริ โภคเป็ นอันดับที 1 มีความน่ าเชื อถื อระดับทองคํา (Gold) จากการ
สํารวจของนิตยสารรี ดเดอร์ ไดเจสท์ (Reader’s Digest) ทีครองใจผูบ้ ริ โภคถึง 2 ครังโดยได้รับ
รางวัลครังล่าสุ ดในปี พ.ศ.
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตราสิ นค้า โดย
วัดผลจากการตอบแบบสอบถามของผูอ้ ่านนิ ตยสารรี ดเดอร์ ไดเจสท์ (Reader’s Digest) อาศัย
หลักเกณฑ์ 6 ข้อ ดังนี ความเชื อมันหรื อความน่าเชื อถื อของตราสิ นค้า คุณภาพสิ นค้า คุ ณค่าของ
ตราสิ นค้า ความเข้าใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภค ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ในการนําเสนอสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ๆ สู่ ตลาดอย่างสมําเสมอ
ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ เนื องจากเป็ นตราสิ นค้าประเภททีนอนที
ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ โภค และมี การยอมรั บในตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นอย่างดี ม า
ตลอดกว่า ปี โดยผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาในด้านการให้คุณค่าตราสิ นค้า และกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
พรกนก เหลาลาภะ ( ) ศึ กษาเรื องคุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้
บริ การธนาคารเกี ยรตินาคิ น จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษานี คื อ ลู กค้าของธนาคาร
เกียรตินาคินทีมาใช้บริ การหรื อทําธุรกรรมกับธนาคาร ณ สาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
คน โดยผูว้ ิจยั เลื อกศึกษาเฉพาะสาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดเป็ น ขันตอน (TwoStage random sampling) ในขันแรกใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธี
จับฉลากเพือเลือกสาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร สาขาจากจํานวนทังสิ น สาขา ขันตอนที ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพือเลื อกตัวอย่างลูกค้าทีมาใช้บริ การ
ธนาคารทัง สาขา สาขาละ ชุ ด ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) สถิติทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-Square) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั คุณค่าตราสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการตัดสิ นใจการใช้
บริ การ และประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
จากการวิจยั พบว่าข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พบว่าของลูกค้าธนาคารทีมาใช้บริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ - ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชนรายได้ , - , บาท คุ ณค่าตราสิ นค้าธนาคารเกี ยรติ นาคินด้านการ
บริ การอยูใ่ นระดับมาก ตามด้วยด้านพนักงาน ผลิตภัณฑ์ และด้านภาพลักษณ์ ( )คุณค่าตราสิ นค้า
กับการตัดสิ นใจใช้บริ การของธนาคารอยู่ในระดับเห็ นด้วย โดยผูม้ าใช้บริ การเชื อมันในตัวองค์กร
เป็ นสาเหตุหลัก ที ตัดสิ นใจมาใช้บริ การ (Image) อยู่ใ นระดับ เห็นด้วยอย่า งยิง ในส่ วนของการ
ให้บริ การ สถานที สิ งอํานวยความสะดวก ผลิ ตภัณฑ์ทีหลากหลาย คุ ณภาพของพนักงาน อยู่ใน
ลําดับ เห็ นด้วยต่อมาตามลําดับ ( ) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูท้ ีเข้ามาใช้บริ การการทํา
ธุรกรรมการเงิ นกับ ธนาคารมีค วามสัม พันธ์ก บั คุ ณค่าตราสิ นค้า ของธนาคารเกียรตินาคินทังด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการบริ การ ด้านพนักงาน และด้านภาพลักษณ์ ( ) คุ ณค่าตราสิ นค้าธนาคารเกียรติ
นาคินมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การกับธนาคารเกียรตินาคิน ( ) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การกับธนาคารเกียรตินาคิน
พรสิ ริ แก้วนิ มิตชัย ( ) ศึกษาเรื องการให้คุณค่าในการศึกษาหลักสู ตรศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การ
วิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ระดับลึก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ
กลุ ่ ม นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท คณะวิท ยาการจัด การ สาขาการจัด การภาครัฐ และเอกชน
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่ นที จํานวนนักศึกษาทังหมด คน โดยแบ่งออกเป็ น นักศึกษาวิทยาเขต
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สารสนเทศเพชรบุรี จํานวน คน นักศึก ษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน คน โดย
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน คน
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทนันเป็ นการ
ตัดสิ นใจด้วย ตนเอง โดยหวัง ว่า จะมี ค วามรู้ ประสบการณ์ ม ากขึ น และสามารถทํา ให้ป ระสบ
ความสําเร็ จในหน้าทีการงาน โดยใช้ความคิดคํานึงถึงผลประโยชน์ทีจะได้รับจากการตัดสิ นใจ มี
ทัศนคติทีดีต่อมหาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยเฉพาะชือเสี ยงของมหาวิทยาลัยทีเป็ นส่ วนสําคัญในการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ ในส่ วนการให้ความหมายของคําว่าคุณค่า (Brand Equity) คือ การใช้เวลา
ให้เป็ นประโยชน์ในด้านการศึกษาหาความรู้ เป็ นการสร้างคุณค่าให้กบั ตัวเองในเรื องวุฒิการศึกษา
การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การเรี ยนรู้สังคมใหม่ ในส่ วนการแสดงความคิดเห็ นถึ งส่ วนที
ไม่ไ ด้คุ ณ ค่า นัน คือ ผลที ได้รับ จากการศึก ษานันไม่เ ป็ นไปตามที นัก ศึก ษาคาดหวัง เท่า ที ควร
เนืองจากยังขาดการบริ หารจัดการทีเหมาะสม
เพ็ญพนัส วิมุ ก ตายน ( ) ศึ ก ษาเรื องคุ ณ ค่า ตราสิ นค้า ที มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื อ
นาฬิ ก าข้อ มื อ ของผู ซ้ ื อในเขตกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิจ ยั คื อ ผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครทีซื อ ใช้ และเคยใช้ นาฬิกาข้อมือทีอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน คน
โดยใช้วธิ ี สุ่มอย่างง่าย วิธีโควตา และวิธีสุ่มตามสะดวกตามลําดับ เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูก้ รอกแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าฌลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแมนวิทนี การทดสอบ
ครู สคอล วอลลิส และหาค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบอันดับของสเปี ยร์แมน
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในปั จจัยการรับรู้ใน
คุณภาพตราสิ นค้า ความเป็ นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ในระดับเห็นด้วย ปั จจัยการรู้จกั ตราสิ นค้า
และความมีส่วนร่ วมขององค์กร การรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าในระดับเฉยๆ และส่ วนใหญ่ไม่แน่ใจใน
การซื อครังต่อไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อในครังต่อไป อายุ
อาชี พ รายได้ และระดับการศึกษา การรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า เอกลักษณ์เฉพาะตั วของตราสิ นค้า
การรู ้จกั ตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตํา การรับรู้คุณค่าของตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื อในครังต่อไปในระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญ ข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ออกแบบสิ นค้าให้โดดเด่นทันสมัยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและมีรูปแบบทีหลากหลาย อีกทังควร
ใช้วิธีการสื อสารการตลาดในหลายๆด้านอย่า งสมําเสมอเพือให้เกิ ดการรั บ รู ้ แ ละรู้จกั ตราสิ นค้า
รวมทังการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางสัง คมเพือทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับ รู ้ ในคุ ณค่าของ
ตราสิ นค้า

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

44
ธิ ติ บุตรรัตน์ ( ) ได้ศึกษาเรื องการวัดคุณค่าของตราสิ นค้าในสิ นค้าประเภทเบียร์
โดยพัฒนา วิธีการวัดคุ ณค่าตราสิ นค้าแบบ ปั จจัย ( -Factor Brand Equity Measurement) โดย
พัฒนาจากแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าของ David A. Aaker (1991) มีองค์ประกอบ ดังนี การรู้จกั
ตราสิ นค้า ความชอบตราสิ นค้า ความตังใจทีจะซือสิ นค้า ความพึงพอใจในตราสิ นค้า และความภักดี
ต่อตราสิ นค้า การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Servey Research) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเบืองต้น
จากข้าราชการชาย ในกรมขนส่ งทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง จากแบบสอบถามจํานวน
คน แล้วคัดเลื อกผูท้ ีดื มเบียร์ เป็ นประจําและมีป ริ มาณการดืมทีสู งทีสุ ด เพือเป็ นกลุ่ มตัวอย่าง
จํานวน คน ผูว้ ิจยั เลือกสิ นค้าประเภทเบียร์ เนื องจากตลาดเบียร์ มีการแข่งขันกันสู ง และพยายาม
สร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ตราสิ นค้าอย่างต่อเนือง
ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายผลการวิจยั เป็ น ส่ วน คือ ( ) การวัดคุ ณค่าตราสิ นค้า ( ) การทดสอบ
ความเชือถือได้ ( ) การทดสอบความเทียงตรง โดยอธิ บายได้ ดังนี ( ) การวัดคุณค่าตราสิ นค้าแบบ
ปั จจัย สามารถให้ข อ้ มูล ที เป็ นประโยชน์ใ นการดํา เนิ กิ จกรรมทางการตลาดได้ดี สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปวิเคราะห์ ทีมาของคุ ณค่าตราสิ นค้าทังตราตนเองและคู่แข่งเพือนําไปพัฒนาสิ นค้า
ตนเองให้แข็งแกร่ งขึน ( ) ผลการทดสอบความเชื อถือได้ (Reliability) ของการวัดแบบ ปั จจัย มี
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ทีสู ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้วดั ได้จริ งแต่ควรมีการทดสอบเกี ยวกับ
ความเชื อถื อได้ต่อไปในอนาคตและประยุกต์กบั สิ นค้าประเภทอื นต่อไป ( ) การทดสอบความ
เทียงตรง (Construct Validity) ของคุณค่าตราสิ นค้าทีได้จากวิธีการวัดแบบ ปั จจัย พบว่าคุณค่า
ตราสิ นค้า (Brand Equity) ทีวัดได้จากวิธีการวัดแบบ ปั จจัย มีความเทียงตรง (Construct Validity)
อยู่ใ นเกณฑ์พ อใช้ใ นการวัดค่า ค่ า คื อ ผลต่ า งของอัตราความชอบ ผลต่ างของการวัดราคาที
ผูบ้ ริ โภคยินดี จ่าย และผลต่างของความตังใจซื อ ในส่ วนของผลต่างของอัตราราคาและผลต่างของ
ความตังใจซื อ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจึงไม่สามารถใช้ผลต่างใน ส่ วนนีเป็ น
บรรทัดฐานในการทดสอบความเทียงตรงของคุณค่าตราสิ นค้าทีวัดจากวิธีวดั แบบ ปัจจัยได้
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องในเรื องตราสิ นค้า ทําให้ผวู้ ิจยั ทราบถึงความสําคัญของ
ตราสิ นค้า การให้คุณค่าตราสิ นค้าในบริ บททีแตกต่างกัน การดําเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ตราสิ นค้าเป็ น
สิ งสําคัญ ตราสิ นค้าทีมีคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภคจะทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความจงรักภักดีต่อตรา
และทําให้เกิดการซือซํา ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดการวัดคุณค่าตราสิ นค้าจากงานวิจยั ทีเกียวข้องมาพัฒนา
และกําหนดแนวคําถามในการวิจยั เพือใช้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
เนือหาของการวิจยั
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด องค์ประกอบ
วิธีการดําเนินการวิจยั แนวทางในการเก็บรวมรวมข้อมูล ตามหัวข้อ ดังนี
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
2. ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. แหล่งทีมาของข้อมูล
5. ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. จรรยาบรรณของผูว้ จิ ยั
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. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) โดยใช้วธิ ีการวิจยั แบบการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการอภิ ปรายร่ ว มกัน ของกลุ่ ม ผูใ้ ห้ข อ้ มูล ที มีคุณ สมบัติตามที ผูว้ ิจยั กําหนดเพือ
ตอบคําถามการวิจยั เรื องใดเรื องหนึงโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ของการจัดการสนทนากลุ่มเพือให้ได้
ข้อมูลทีดี ทีสุ ด ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กนั ของสมาชิ กในวง
สนทนา กําหนดสมาชิ ก ผูเ้ ข้าร่ วมในการสนทนากลุ่ม ประมาณ 6 – 8 คน จํานวน กลุ่ม มี
ผูด้ าํ เนินการสนทนา (moderator) เป็ นผูย้ กประเด็นการสนทนาเพือให้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นทียกขึนมา โดยไม่มีลกั ษณะชี นําไปสู่ คาํ ตอบอย่างใดอย่างหนึ ง หลักสําคัญของ
การสนทนาอยูท่ ีการจัดการพลวัตกลุ่มทีเหมาะสม เพือให้สมาชิกกลุ่มได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกันใน
เรื องทียกมาเป็ นประเด็นในการสนทนา รวมถึงอารมณ์ และความรู้สึกร่ วมด้วย ข้อมูลทีได้จากการ
สนทนากลุ่ ม เป็ นการโต้ตอบกันของกลุ่ มผูใ้ ห้ข ้อมูล ทําให้ได้ความถูก ต้องตรงประเด็น มี ค วาม
น่าเชือถือและมีความหลากหลายของข้อมูล

ผูว้ ิจยั ค้นคว้าและทําความเข้าใจข้อมูลทีเกียวข้อง เพือเป็ นแนวทางในการกําหนดมโนทัศน์
หรื อประเด็นทีจะศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเพือสร้างแนวคําถามในการ
สนทนากลุ่มเพือให้ครอบคลุม แต่ละประเด็นโดยละเอียด จากนันผูว้ ิจยั นําข้อมูลมาเรี ยบเรี ยง จัด
หมวดหมู่ นํามาวิเคราะห์ เพือหาข้อสรุ ป ที สอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ของการวิจยั และนําเสนอ
ผลงานวิจยั ต่อไป
2. ประชากรและผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั คือ ลูกค้าทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์จากห้างสรรพสิ นค้าหรื อ
ร้ านค้าโมเดิ ร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื องจากเป็ นช่ องทางการจัดจําหน่ ายทีได้รับความ
สนใจในปัจจุบนั และเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายหลักของสลัมเบอร์แลนด์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในงานวิจยั ครังนี คือ ลูกค้าวัยทํางานอายุ 30 – 50 ปี ระดับการศึกษาสู ง
กว่าระดับอนุปริ ญญา ระดับรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ใน
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด เขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้เองหรื อ
ซื อให้กบั ผูอ้ ืน ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มลูกค้าวัยทํางาน กําหนดระดับการศึกษาและรายได้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เนื องจากเป็ นช่ วงวัยทีมีวุฒิภาวะ มีศกั ยภาพในการตัดสิ นใจ และอํา นาจในการซื อสู ง กว่าวัยอื น
ผูว้ จิ ยั กําหนดให้มีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 6 – 8 คน จํานวน 3 กลุ่ม
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3. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครังนี มีดงั นี
. แนวคําถามในการสนทนากลุ่ ม แบบกึ งมีโครงสร้ า ง ลัก ษณะคํา ถามปลายเปิ ดซึ ง
กําหนดมโนทัศ น์หรื อประเด็น ไว้ล่ วงหน้า ผูว้ ิจยั พัฒนาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ต่า งๆที
เกียวข้องเพือนํามากําหนดประเด็นในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการ
รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นปั ญหาทีผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาหรื อเป็ น
โจทย์ในการวิจยั โดยมี ผูด้ าํ เนิ นการสนทนา (Moderator) เป็ นผูค้ อยจุดประเด็นการสนทนา และ
ดําเนิ นการสนทนาตามประเด็นที ได้กาํ หนดไว้ เพือชักจูงให้กลุ่มสนทนาเกิดแนวคิดและสามารถ
แสดงความคิดเห็ นต่อประเด็นหรื อแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึ กซึ ง (ประสพชัย
พสุ นนท์, 2555 : 120) ผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มประมาณ 6 – 8 คน โดยทําการสนทนากลุ่มจํานวน
3 กลุ่ม

. ภาพตราสิ นค้าและภาพสิ นค้าเพือประกอบการสนทนากลุ่ม
. เครื องบันทึกเสี ยงและกล้องถ่ายรู ป สําหรับบันทึกภาพและเสี ยงการสนทนากลุ่ม
. ผูช้ ่วยจดบันทึกข้อมูล (notetaker) และสมุดจดบันทึกข้อมูล เพือจดบันทึกถ้อยคําใน
การสนทนาเพือให้สามารถจับคู่คาํ พูดและผูพ้ ูดได้ตรงกันในเวลาถอดการบันทึกเสี ยงการสนทนา
การจดบันทึกสิ งทีสังเกตได้ระหว่างการสนทนา สี หน้าท่าทาง พฤติกรรมต่างๆของสมาชิกทีเกิดขึน
ระหว่างการสนทนากลุ่ม เพือบันทึกข้อมูลทีได้เพิมเติมสําหรับประกอบการพิจารณาตีความหมาย
ของข้อความในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
. สถานทีจัดการสนทนากลุ่ม เพือให้การสนทนากลุ่มดําเนิ นไปอย่างเรี ยบร้อย ผูว้ จิ ยั
จัดเตรี ยมห้องทีเงียบ ปราศจากเสี ยงรบกวน มีทีให้สมาชิกนังสบายๆสําหรับการสนทนาประมาณ
1 – 2 ชัวโมง พร้อมทังมีโต๊ะทํางานเพือให้ผบู้ นั ทึกการสนทนาสามารถทํางานได้อย่างสะดวกตลอด
ระยะเวลาของการสนทนา
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4. แหล่งทีมาของข้ อมูล
การวิจยั เรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ มีแหล่งทีมาของข้อมูลในการวิจยั
แหล่ง ดังนี
. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องจากหนังสื อ ตํารา วารสาร งานวิจยั บทความวิชาการ รวมทังการค้นคว้า
ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต เพือใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงและเป็ นข้อสนับสนุนแนวคิดในการวิจยั ครังนี
. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้วธิ ี การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สมาชิกในการสนทนากลุ่ม 6 – 8 คน จํานวน 3 กลุ่ม
5. ขันตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลในการวิจยั เรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์นี เป็ นการศึกษา
การให้คุณค่าตราสิ นค้า การตัดสิ นใจเลื อกซื อสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ รวมถึงข้อเสนอแนะเพือเพิม
คุณค่าให้ตราสิ นค้า โดยมีขนตอนในการเก็
ั
บรวบรวมข้อมูล ดังนี
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยทบทวนวรรณกรรมที
เกียวข้อง ศึกษาแนวคิ ดทฤษฎี จากหนังสื อ ตํารา วารสาร งานวิจยั บทความวิชาการ โดยผูว้ ิจยั ค้นคว้า
และทําความเข้าใจเรื องคุณค่าตราสิ นค้าเพือกําหนดปัญหา หัวข้อการวิจยั กําหนดคําถามเพือนําไปสู่
ประเด็นทีเจาะจงและกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั ให้เหมาะสม

2. นําข้อมูลทีได้จ ากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ม าออกแบบแนวคําถาม เพือให้
สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เหมาะสมกับ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล แนวคํา ถามที กํา หนดไว้ล่ ว งหน้า จะ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนสําคัญ คือ มโนทัศน์หรื อประเด็นการศึกษา (study Concept) คําถามหรื อ
ประเด็นการสนทนา (question) และประเด็นสําหรับซักถามต่อเนือง (probes)
3. ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตและการสนทนา
กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ลูกค้าวัยทํางานอายุ 30 – 50 ปี ระดับการศึกษาสู งกว่า
อนุ ป ริ ญ ญา ระดับ รายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อ เดื อ น ที ซื อที นอนสลัม เบอร์ แ ลนด์ใ น
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด เขตกรุ งเทพมหานคร เพือใช้เองหรื อให้กบั ผูอ้ ืน โดยผูว้ ิจยั
เลือกกลุ่มลูกค้าวัยทํางาน กําหนดระดับการศึกษาและรายได้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เนืองจากเป็ นช่วง
วัยทีมีวฒ
ุ ิภาวะเนืองจากผ่านวัยทํางานตอนต้นมาแล้ว มีศกั ยภาพในการตัดสิ นใจและมีอาํ นาจในการ
ซื อสู งกว่าวัยอืน
4. นําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ มาวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การเตรียมการสนทนากลุ่ม
การเตรี ยมการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี
1. ด้านผูด้ าํ เนิ นการสนทนา ประกอบด้วยผูด้ าํ เนิ นการสนทนา 1 คน ผูจ้ ดบันทึกการ
สนทนา 1 คน และผูค้ อยอํานวยความสะดวกทัวไป 1 คน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการสนทนาด้วย
ตนเองทัง กลุ่ม
2. ด้านผูร้ ่ วมสนทนา เกณฑ์การคัดเลือกผูร้ ่ วมสนทนา คือ กลุ่มลูกค้าวัยทํางานอายุ 30 –
50 ปี ระดับการศึกษาสู งกว่าอนุปริ ญญา ระดับรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ทีซื อทีนอน
สลัมเบอร์ แลนด์ในห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด เขตกรุ งเทพมหานคร เพือใช้เองหรื อ
ให้กบั ผูอ้ ืน จํานวนประมาณ 6 – 8 คนต่อกลุ่ม ทังหมด 3 กลุ่ม
3. ด้านสถานที มีการจัดเตรี ยมสถานทีสําหรับการสนทนากลุ่มไว้ล่วงหน้า โดยเป็ นห้อง
ทีเงี ย บ ไม่มี เสี ย งรบกวน เหมาะกับการพลวัตกลุ่ม โดยจัดที นังที สบายสํา หรับการนังสนทนา
ประมาณ 1 – 2 ชัวโมง
ขันตอนการสนทนากลุ่ม
1. กําหนดวัตถุประสงค์
2. กําหนดกลุ่มเป้ าหมายของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและตัดสิ นใจเลือกจํานวนกลุ่มสนทนา
3. วางแผนเรื องระยะเวลาและตารางเวลา
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4. ออกแบบแนวคําถาม โดยเรี ยงคําถามจากคําถามทีเป็ นเรื องทัวๆไป ง่ายต่อการเข้าใจ
และสร้างบรรยากาศให้คุน้ เคยกันระหว่างผูว้ ิจยั กับผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา จากนันเข้าสู่ คาํ ถามหลัก หรื อ
ประเด็นทีทําการศึกษา
5. ทดสอบแนวคําถามทีสร้างขึน
6. ผูด้ าํ เนินการสนทนา (Moderator) ทําความเข้าใจกับผูจ้ ดบันทึกการสนทนา (Notetaker)
6.1 ผูด้ าํ เนินการสนทนา (Moderator) ผูด้ าํ เนินการสนทนาต้องสร้างบรรยากาศในการ
สนทนา และควบคุมบรรยากาศการสนทนากลุ่มได้เป็ นอย่างดีให้เกิดความเป็ นกันเองและกระตุน้
เกิดพลวัตกลุ่มมากทีสุ ด โดยไม่แสดงความคิดเห็นของตนเองและปล่อยให้ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นอย่าง อิสระและเป็ นธรรมชาติมากที สุ ด และผูด้ าํ เนิ นการสนทนากลุ่ม ควรเป็ นผูท้ ี
สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.2 ผูจ้ ดบันทึก (Notetaker) ต้องอยูร่ ่ วมการสนทนาตลอดเวลา ทําหน้าทีในการจด
บันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ร่วมสนทนาและเป็ นผูถ้ อดเทปด้วยตนเอง เพือความเข้าใจในสิ งทีได้บนั ทึก
และเนือหาสาระในเทปทีตรงกัน
6.3 ผูช้ ่วยทัวไป (Assistant) คอยควบคุมเครื องบันทึกเสี ยงและเปลียนเทปขณะทีกําลัง
ดําเนินการสนทนา และอํานวยความสะดวกแก่ผดู้ าํ เนินการสนทนาและผูจ้ ดบันทึก เพือให้แต่ละคน
ทําหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์
7. คัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มสนทนา
8. การจัดการเพือเตรี ยมการทําสนทนากลุ่ม เป็ นการเตรี ยมสถานที กําหนดวัน เวลา
9. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆทีจําเป็ น เช่ น กล้องถ่ายรู ป เครื องบันทึ กเทป ม้วนเทป ถ่าน
สมุด ดินสอ เครื องดืม อาหารว่าง เป็ นต้น
10. จัดการสนทนากลุ่ม
11. ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
12. ถอดเทปเป็ นบทสนทนา โดยถอดเทปออกมาอย่างละเอียดเพือให้ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วน
และไม่ใส่ ความคิดเห็นของตนเองลงไป จัดระเบียบและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการตีความหมายในรู ป
ของการวิเคราะห์
13. เขียนรายงานการวิจยั โดยเขียนผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
หัวข้อของแนวคําถามโดยพรรณนาในเชิงอธิบาย
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6. การตรวจสอบความน่ าเชื อถือของข้ อมูล
ความถูกต้องและน่าเชือถือของข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพ อยูท่ ีคุณภาพของผูว้ ิจยั และ
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บข้อมูลในภาคสนาม และเมือ
ออกจากภาคสนาม (อรุ ณี อ่อนสวัสดิ, 2551: 282) เพือให้ผลการวิจยั น่าเชื อถือ ผูว้ ิจยั ต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลทีนิยมใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็ นวิธีการทีสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลหลักฐาน
และผลการวิจยั ทีอาศัยการตีความหมายของข้อมูลหลักฐานทีเก็บรวบรวมได้มีความวางใจได้ว่า มี
ความถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทีสร้างสรรค์ (องอาจ นัยพัฒน์, 2548: 154)
การตรวจสอบข้อ มูล แบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธี ก ารตรวจสอบ 4 วิธี คือ
(สุ ภางค์ จันทวานิช 2553 : 128-130)
. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) วิธีการตรวจสอบ ดังนี
. แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรื อไม่
. แหล่งสถานที หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานทีกันจะเหมือนกันหรื อไม่
. แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลียนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรื อไม่
. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ ิจยั (investigator triangulation) ผูว้ ิจยั แต่ละคนจะได้
ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร
. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) หากผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดทฤษฎีที
ต่างไปจากเดิมจะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพือรวบรวมข้อมูลเรื องเดียวกัน เพือความแน่ นอนว่าข้อสรุ ปนันเทียงตรง
ตามความเป็ นจริ งหรื อไม่
การศึกษาเรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าและกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์
ของผูบ้ ริ โภคที ซื อที นอนจากห้า งสรรพสิ น ค้า หรื อ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการตรวจสอบความน่าเชือถือ ดังนี
. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยศึกษาข้อมูลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ผลการสนทนากลุ่มทีรวบรวมได้ทีมีความแตกต่างกัน ทังด้านเวลา สถานทีและตัวบุคคล เปรี ยบเทียบ
และวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปได้วา่ ข้อมูลทีแตกต่างด้านแหล่งเวลา สถานที และบุคคล ผลการวิเคราะห์
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นข้อมูลทีเชือถือได้
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. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation)
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลทีต่างกันโดยใช้วิธีการสังเกตควบคู่กบั การสนทนาเชิ งลึกเป็ นรายบุคคล
กับผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์จากห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าโมเดิร์นเทรด โดยสังเกต
และสนทนากับผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนทีพืนทีหน้าร้านของห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าโมเดิร์นเทรด
ร่ วมกับพนักงานขายสิ นค้าหน้าร้าน โดยผูว้ ิจยั พยายามสร้างความสนิ ทสนมและสร้างความไว้ใจ
เพือตอบคําถามในประเด็นกําหนด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
พบว่าเป็ นข้อมูลทีเชือถือได้
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7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพทีได้จาการสนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะถูกนํามาตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูล วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ขอ้ มูลตามประเด็นการวิจยั สรุ ปและตีความข้อมูล
เพือให้ได้ขอ้ มูลทีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีทีศึกษาภายใต้ขนตอนการศึ
ั
กษาและวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั จากนันสรุ ปผลการศึกษา นําเสนอข้อเสนอแนะ และจัดทํารู ปเล่มเพือรายงานผลการศึกษา
ต่อไป
8. จรรยาบรรณของผู้วจิ ัย
ผูว้ ิจยั ไม่เปิ ดเผย ชื อ นามสกุล ของบุคคลทีให้ขอ้ มูลหลัก โดยนําเสนอเป็ นนามสมมุติ
เนืองจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูม้ ีส่วนเกียวข้องยินดีให้ขอ้ มูล แต่ไม่ยินยอมเปิ ดเผยชือ นามสกุลจริ ง
เนืองจากการให้ขอ้ มูลมีทงทางบวกและทางลบสามารถส่
ั
งผลให้เกิดความเสี ยหายได้

บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาเรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าและกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์
ของผูบ้ ริ โภคที ซื อที นอนจากห้า งสรรพสิ นค้า หรื อร้ านค้า โมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพือศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคและศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื อที
นอนสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรดในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยวิธีวิจยั แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มละ - คน
จํานวน กลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ผูบ้ ริ โภควัยทํางาน อายุ - ปี ทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์จาก
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือใช้เองหรื อซื อให้ผอู้ ืน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแยกเป็ นประเด็นในการศึกษา ส่ วน ดังนี
ส่ วนที . ข้อมูลทัวไปของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ส่ วนที . ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็ น ประเด็น ดังนี
. การให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
. กระบวนการตัดสิ นใจซื อที นอนสลั ม เบอร์ แ ลนด์ ข องผู ้บ ริ โภคที ซื อที นอนจาก
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
จากการศึก ษากลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภควัย ทํา งานอายุ - ปี ระดับ การศึก ษาสู ง กว่า ระดับ
อนุปริ ญญา รายได้ , – , บาทต่อเดือน ทีซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์เพือใช้เองหรื อซื อ
ให้ผอู้ ืนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน คน สรุ ป
ลักษณะทัวไปของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักประกอบอาชีพพนักงานประจําบริ ษทั เอกชน คน รองลงมา
คือข้าราชการ คน และประกอบธุ รกิจส่ วนตัว คนตามลําดับ การศึกษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอยูใ่ น
ระดับอนุปริ ญญาถึงระดับปริ ญญาเอก มีรายได้เฉลียระหว่าง , – , บาทต่อเดือน

ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
โดยแบ่งออกเป็ น ประเด็น ดังนี
. การให้ คุณค่ าตราสิ นค้ าสลัมเบอร์ แลนด์ ของผู้บริโภค
การศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ ตามแนวคิดและโมเดลคุณค่าตราสิ นค้า
ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ ประการ ของ David A. Aaker ( ) ดังนี
. ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty)
. การรู้จกั ตรา (Brand awareness)
. คุณภาพทีรับรู้ (Percieved quality)
. ความเชือมโยงกับตรา (Brand associations)
. สิ นทรัพย์อืนๆทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ (Brand assets)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์แตกต่างกันตามแต่ทศั นะและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยสรุ ปประเด็น ดังนี
. ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty)
การให้คุณค่าความภักดีต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ทงความพึ
ั
งพอใจต่อตราสิ นค้า
สลัมเบอร์ แลนด์ โอกาสการซื อตราสลัมเบอร์ แลนด์และความตังใจทีจะซื อซํา รวมถึ งการให้การ
สนับสนุนตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่มีค วามพอใจต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ และสิ นค้า
สลัมเบอร์ แลนด์ เมือสอบถามถึ งการแนะนําสิ นค้าต่อให้กบั เพือนหรื อบุคคลอืนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ส่ วนใหญ่ไม่แนะนําตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ต่อให้กบั เพือนหรื อบุคคลอืน สาเหตุทีไม่แนะนําตรา
สิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ให้กบั ผูอ้ ืนเนื องจากเห็นว่าการตัดสิ นใจเลือกซื อทีนอนนันเป็ นเรื องความชอบ
และความพอใจของแต่ละบุคคล ทีควรกําหนดรู ปลักษณ์และคุณสมบัติทีนอนทีต้องการ รวมถึงได้
ทดลองทีนอนด้วยตนเอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนน้อยทีแนะนําตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ให้กบั เพือน
หรื อบุคคลอืนต่อ เนื องจากเป็ นตราสิ นค้าทีใช้อยู่ในปั จจุบนั สามารถให้ขอ้ มูลได้ เมือต้องการซื อที
นอนครังต่อไปผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ไ ม่ระบุตราสิ นค้าทีต้องการซื อ โดยการตัดสิ นใจซื อครัง
ต่อไปขึนอยูก่ บั รู ปลักษณ์ คุณสมบัติ รายการส่ งเสริ มการขาย และความต้องการซื อในขณะนัน หาก
ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ไม่มีสินค้ารุ่ นทีพอใจ สิ นค้ารุ่ นทีต้องการขาดตลาด หรื อมีสินค้าคู่แข่งที
น่าสนใจกว่ามาเปรี ยบเทียบ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักพร้อมพิจารณาเลือกสิ นค้าคู่แข่งมาทดแทน
จากการสนทนากลุ่ ม เพื อวัด ความภัก ดี ข องผู ใ้ ห้ข อ้ มูล หลัก ที มีต่อ ตราสิ นค้า
สลัมเบอร์ แลนด์ โดยใช้ทศั นะความภักดีดา้ นพฤติกรรมประกอบกับด้านทัศนคติ แต่ละบุคคลให้
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ทัศนะเกียวกับความภักดีในตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ในแต่ละระดับแตกต่างกันไป โดยสรุ ปความภักดี
ทีมีต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบ่งเป็ น ระดับ ดังนี
1.1.1 ไม่มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีอยูใ่ นกลุ่มทีมีความภักดีสูงสุ ดทียึดมันจะซื อตราสิ นค้า
สลัมเบอร์ แลนด์เท่านัน (Commit Buyer) ทังในการซือทีนอนครังทีผ่านมาและการโอกาสในการซื อ
ทีนอนครังต่อไป
1.1.2 ไม่มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีอยูใ่ นกลุ่มทีชอบตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์และรู้สึก
ต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์เสมือนเป็ นเพือน (Liked the Brand consider it a friend)
1.1.3 กลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มทีพึงพอใจต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์
แลนด์ แต่ยงั สามารถเปลียนใจได้หากราคาเปลียนแปลง (satisfied buyer with switching cost)
“สลัมเบอร์ แ ลนด์ เ ป็ นแบรนด์ ที รู้ จ ัก มานานและมี ชื อเสี ย ง ในด้านของ
คุ ณภาพค่ะ แต่ถา้ ให้แนะนําคนอื นคงไม่แนะนํานะคะ เพราะว่าเปิ ลว่าความชอบของแต่ละคนก็
ไม่เหมือนกันค่ะ ถ้าซื อครังหน้าก็ขึนอยูก่ บั ว่ามีแบรนด์อะไรน่าสนใจตอนนัน ขึนกับหลายๆอย่าง
ในตอนทีจะซื ออีกทีน่ะค่ะ ก็คงต้องดูโปรโมชันในช่วงนันด้วยนะคะ” (เปิ ล (นามสมมติ), )
“นิดคงซือสลัมเบอร์ แ ลนด์อีก เพราะว่า ที ใช้ม าก็คุ ม้ ค่า ดี นะ ถ้า นิ ด จะต้อง
แนะนําเพือนหรื อคนอืนๆ ก็จะแนะนําสลัมเบอร์ แลนด์นีแหล่ะ ตัวเองใช้สลัมเบอร์ แลนด์อยู่ก็คุณภาพ
ก็โอเคค่ะ ถ้าเกิ ดคราวหน้าแล้วของขาดตลาด คงต้องดูอย่างอืนประกอบอีกที ถ้าโปรโมชันดีราคา
โอเคอยูใ่ นงบประมาณก็รอได้นะ ก็ยงั มีทีนอนเก่าใช้งานอยูน่ ี” (นิด (นามสมมติ), )
1.1.4 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนเป็ นกลุ่มทีพอใจต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์
และไม่เปลียนเป็ นตราสิ นค้าอืนหากไม่มีเหตุผลจูงใจทีเพียงพอ (Satisfied Habitual Buyer No
Reason to change)
“ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ประณี ตคุม้ ค่านะเป็ นยีห้อทีน่าเชือถือมีหลายรุ่ นให้
เลือก ถ้าต้องแนะนําทีนอนให้เพือนสนิทก็จะแนะนําสลัมเบอร์แลนด์นีแหล่ะ เพราะว่าเป็ นยีห้อทีใช้
อยู่ก็สามารถแชร์ ประสบการณ์ การใช้ได้ ถ้าซื อครังหน้าก็คงต้องขึนกับว่าสิ นค้าตอนนันตรงตาม
ความต้องการหรื อเปล่าก็คงพิจารณายีห้อนี ก่อน แต่ถา้ สิ นค้าขาดตลาดก็ตอ้ งถามพนักงานว่ารุ่ นที
ต้องการจะมาเมือไหร่ ถ้าอีกนานก็คงจะซื อยีห้ออืนแทนถ้าต้องรี บใช้งานนะ” (นา (นามสมมติ), )
1.1.5 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนอยูใ่ นกลุ่มทีไม่มีความภักดีต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์
แลนด์ สามารถเปลี ยนเป็ นตราสิ นค้าอืน และมีความไวต่อราคาที นอนในตลาดสู ง (Switchers
or Price Sensitive Indifferent)
“แต่เราไม่แน่ใจพอทีจะแนะนําใครแบบนันนะ เพราะเราว่าแต่ละคนก็ชอบ
ไม่เหมือนกันน่ะ แล้วตัวเราเองก็ไม่ได้เน้นยีห้อนะเวลาซื อทีนอนเนีย เราว่ายีห้อไหนก็ได้ไม่เน้น แต่
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ดูเรื องราคาและดูสเปคทีใกล้เคียงเทียบกันน่ะ ครังต่อไปทีจะซือทีนอนก็คงจะเปลียนไปลองยีห้ออืน
บ้าง เราชอบทีจะลองใช้ยห้ี ออืนๆบ้างน่ะ” (หนึง (นามสมมติ), )
“พูดถึงสลัมเบอร์ แลนด์ผมว่าใช้ดีทนดีนะ แต่ถา้ ซื อทีนอนคราวหน้าผมยัง
ไม่แน่ใจครับ ผมก็อยากลองยีห้ออืนบ้างเหมือนกัน ยิงถ้าเกิดให้ผมแนะนําเพือนผมคงไม่แนะนํา
ยีห้อไหนเลยนะคงต้อ งแล้ว แต่ เ พื อนว่ า เค้า จะชอบยี ห้ อ อะไร ก็ ใ ห้ เค้าไปลองดู ครั บ ” (หนุ่ ม
(นามสมมติ), )
1.1.6 ไม่มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีอยูใ่ นกลุ่มทีมองไม่เห็นความแตกต่างของสิ นค้าและ
ตราสิ นค้า (No Brand Royalty)
. การรู้ จักตรา (Brand awareness)
การให้คุณค่าภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์ใ นมโนทัศ น์ ของผูบ้ ริ โภค
ความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการระบุความแตกต่างของตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ทีเกิดจากการ
จดจําและระลึ กได้ การรู้ จกั ตรา ความคุ ้นเคยในตรา รวมถึ งการดึ ง ความทรงจําเกี ยวกับตราเพือ
สนองตอบการบริ โภคของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรู ้ จ กั ตราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์แ ละให้คุ ณค่า ว่า เป็ นตราสิ นค้า
ทีภาพลักษณ์ดี เมือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักนึกถึ งตราสิ นค้าประเภททีนอนทีจําหน่ายอยูใ่ นตลาดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักนึ กถึง ตราสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นอันดับหนึ งถึงอันดับสาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถจดจําตรา
สลัมเบอร์ แลนด์ได้แตกต่างกัน ส่ วนใหญ่สามารถระบุความแตกต่างของตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์
และโลโก้สลัมเบอร์ แลนด์จากการระลึกถึงได้ดี และสามารถระบุตราสิ นค้าได้ถูกต้องเมือทดสอบ
การระลึกถึงตราสิ นค้าด้วยภาพสัญลักษณ์ตรา (โลโก้) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถจดจําตราสิ นค้าสลัม
เบอร์ แลนด์จากแหล่งข้อมูลทีแตกต่างกัน โดยได้จากสื อโฆษณา นิตยสาร ป้ ายโฆษณา และรายการ
วิทยุ
การให้คุณค่าการรู ้ จกั ตราสิ นค้า สลัมเบอร์ แ ลนด์ (Brand Awareness) จากการ
สนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้คุณค่าแตกต่างกันตามทัศนะของแต่ละบุคคล โดยสรุ ประดับการ
รับรู ้ต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบ่งเป็ น ระดับ ดังนี
. ไม่มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีอยูใ่ นระดับทีไม่รู้จกั ตราสลัมเบอร์ แลนด์หรื อไม่รับรู้
ตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ (Unawareness of Brand)
. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนให้คุณค่าการรู้จกั ตราในระดับการรู้จกั (Recognition)
โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสะท้อนความคุน้ เคยทีมีต่อตราโดยรู้จกั ตราสลัมเบอร์ แลนด์ แต่ไม่จดจําว่า
รับรู ้ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์จากแหล่งใด โดยระลึกได้เฉพาะลักษณะโดยรวมหรื อลักษณะบางส่ วน
ของภาพสัญลักษณ์ตรา (โลโก้) สลัมเบอร์ แลนด์
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“นกนึ กถึงสลัมเบอร์ แลนด์ เวนทรี ซี ลีค่ะ แต่สนใจดูสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นยีห้อ
แรกเลยนะคะ” (นก (นามสมมติ),
)
“สลัมเบอร์ แลนด์ ซี ลี ดัลล็อปพิลโล่ โลตัส โอมาส ซาติน แต่ถา้ ให้เรี ยงลําดับ
ยีห้อที คิดถึ ง ก่อนหลังก็ สลัมเบอร์ แลนด์ ซิ ลี ดัลล็อปพิลโล่ ตามลํา ดับค่ะ ” (เชอรี (นามสมมติ),
)
“ยีห้อทีนอนทีมีในตลาดทีนึกออกก็จะมี ซิลี สลัมเบอร์แลนด์ โลตัส โอมาส
ดัลล็อปพิลโล่ ให้เรี ยงลําดับคงเป็ น ซีลีอันดับหนึง สลัมเบอร์แลนด์อนั ดับสอง โลตัสอันดับสามค่ะ”
(เกรซ (นามสมมติ), )
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนให้คุณค่าการรู้ จกั ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ในระดับ
การจดจําตราสิ นค้า (Recall) โดยระลึกถึงตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์และภาพสัญลักษณ์ตรา (โลโก้)
สลัมเบอร์ แลนด์ได้แม้ไม่ตอ้ งเห็ นตราสิ นค้า และสามารถระบุแหล่งข้อมูลทีเคยรับรู้ เกียวกับตรา
สิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ได้อย่างดี
“รู ้จกั อยูแ่ ค่นีแหล่ะค่ะ สลัมเบอร์แลนด์ ซีลี ดัลล็อป เคยเห็นโฆษณาใน
แม็กกาซีนบ้าง บิลบอร์ดบ้างนะ โลโก้เค้าเป็ นชือสลัมเบอร์ เบอร์สีขาวคลืนๆบนพืนแดงน่ะเคยเห็น
แล้วก็ได้ยนิ เค้าโฆษณาในวิทยุบา้ งนะ” (แนน (นามสมมติ), )
“ใช่ เราก็เพิงได้ยนิ เค้าโฆษณางานแฟ็ คตอรี เซลล์ทีกรี นเวฟนะ โลโก้เค้าก็
เห็นบ่อยน่ะทีห้างมันมีตูไ้ ฟโชว์ขา้ งทีนอนเต็มเลย สี มนั เด่นด้วยน่ะนะสี แดง มันก็เลยจําง่าย” (โน๊ต
(นามสมมติ), )
“กุง้ เห็นในบิลบอร์ ดบนทางด่วนทีเป็ นรู ปหมีนอน และก็เคยเห็นโฆษณา
อันนีในหนังสื อเดคคอเรชันด้วยเห็นลงอยูบ่ ่อยๆนะ ยีห้อทีนอนทีกุง้ นึกถึงก็นึกถึงสลัมเบอร์ แลนด์
เป็ นอันดับแรกๆน่ะค่ะ” (กุง้ (นามสมมติ), )
. ไม่มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีให้คุณค่าการรับรู้ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ในระดับ
การครอบครองใจผูบ้ ริ โภค (Top of Mind) ระดับทีผูบ้ ริ โภคจะระลึกถึงตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์
เป็ นอันดับหนึงเมือเกิดความต้องการซื อทีนอน
. ไม่มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีให้คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์ ใ นระดับ ทีมี
อํานาจครอบงําใจผูบ้ ริ โภค (To Dominant) ระดับสู งสุ ดทีผูบ้ ริ โภครับรู้ต่อตราสิ นค้าถึงขันเรี ยกชือ
ตราสิ นค้ากลายเป็ นชือสามัญของสิ นค้าประเภทเดียวกัน (Generic Name) เช่น แฟ้ บ มาม่า
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. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality)
คุณภาพทีรับรู ้ตามกระบวนการเลือกสรร จัดระเบียบ ตีความหมายทีแตกต่างกัน
ตามแต่ละบุคคล ตามความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวังของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพือให้คุณค่า
คุณภาพทีรับรู้ของตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์
การรับรู้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก ส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้ ว่า ตราสิ นค้า
สลัมเบอร์ แลนด์เป็ นตราสิ นค้าประเภททีนอนทีมีคุณภาพดี ปานกลางถึงดีมาก รู ปลักษณ์สวยงาม
การรับรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพของทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่
เปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ทีนอนว่า ทีนอนตราสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นสิ นค้าที
ดีมีคุณภาพ แต่ราคาทีนอนสู ง
การให้คุณค่าคุณภาพทีรับรู้ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักใน
ตราประเภทสิ นค้า สรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ให้คุณค่าด้านคุ ณภาพที นอนสลัม เบอร์ แลนด์อยู่ใน
ระดับดีกว่าตราสิ นค้าอืน
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนหนึงให้คุณค่าตราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์ด้านคุ ณ สมบัติ
พิเศษทีการรองรับสรี ระและระบบสปริ งทีไม่ถูกรบกวนจากผูท้ ีนอนด้วย รวมถึงบางส่ วนให้คุณค่า
กับชันวัสดุทีพิเศษ เช่น ขนม้า ขนแกะ ยางพาราแท้
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ในด้านทีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามทีระบุ โดยส่ วนใหญ่พิจารณาจากชันวัสดุทีระบุในฉลากและจากการทดลองก่อนการซือ
. ส่ วนใหญ่ให้คุณค่าคุณภาพทีรับรู้วา่ ตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์น่าเชือถือในด้าน
ความสมําเสมอของคุณภาพของสิ นค้าส่ วนหนึงเพราะการรับประกันทีนาน – ปี ตามแต่ละรุ่ น
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่รับรู้คุณภาพตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์วา่ ทนทาน
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ รับ รู้ คุ ณ ภาพการบริ การจากการจัดส่ งโดยส่ วนใหญ่
ให้ความเห็นว่าพอใช้ ส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้รับบริ การหลังการขายเนืองจากสิ นค้ายังไม่มีปัญหา มีส่วน
น้อยทีรับรู้การบริ การหลังการขายจากส่ วนของการเปลียน-คืนสิ นค้า โดยให้คุณค่าคุณภาพการบริ การ
หลังการขายในระดับดี
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ให้คุณค่าคุณภาพด้านความงาม ความประณี ต รู ปลักษณ์
ในระดับดี มีเพียงบางส่ วนให้คุณค่าด้านรู ปลักษณ์ภายนอกในระดับพอใช้
. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนหนึงให้คุณค่าด้า นราคาว่า เป็ นสิ นค้าคุ ณภาพดีโดยแสดง
จากราคาทีนอนทีอยูใ่ นระดับสู ง แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ให้คุณค่าการรับรู้คุณภาพด้านราคาว่า
ราคาสู งเมือเปรี ยบเทียบกับคุณภาพสิ นค้า
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“สลัมเบอร์ แลนด์ก็ดีกว่าหลายยีห้อนะ ถ้าพิจารณาจากคุ ณภาพการตัดเย็บทีนอน
รู ปลักษณ์ภายนอก ชันวัสดุ และเนื อผ้า ก็ถือว่ารู ปลักษณ์สวยงามพอใช้ได้นะ การออกแบบอาจจะ
ไม่ค่อยดูทนั สมัยเท่าทีควรเท่าไหร่ คุณภาพทีนอนดี ปานกลางพอใช้ได้ แต่ถา้ เทียบกับราคาก็ถือว่า
แพงเลยนะ” (เกรซ (นามสมมติ), )
“ทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์สาํ หรับนก นกว่ามันหรู หรา มีสไตล์ และก็คงทนนะคะ
รู ้สึกว่าวัสดุทีใช้คุณภาพดีกว่ายีห้ออืนด้วย นกว่าคุม้ ค่าคุม้ ราคานะคะเพราะได้ทีนอนทีตรงตามความ
ต้องการเค้าก็ระบุสเปคไว้ขา้ งทีนอนอยูแ่ ล้วนะคะ นกว่าคุณภาพดีถึงแม้จะจ่ายแพงกว่าแต่ก็ยนิ ดีจ่าย
ค่ะ” (นก (นามสมมติ), )
“เรากลับ รู ้ สึ ก ว่ า จริ งๆแล้ ว ที นอนแต่ ล ะยี ห้ อ มัน ไม่ แ ตกต่ า งกัน เท่ า ไหร่ นะ
สลัมเบอร์ แลนด์เป็ นทีนอนทีคุณภาพดีนะแต่ราคาแตกต่างจากยีห้ออืนมากเลย” (โน้ต (นามสมมติ),
)
“พีแมวว่าทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของรุ่ นทีพีแมวซือไปนีดูดี สวยน่านอน คุณภาพ
ก็ดีนะใช้งานดีมากเลย รู ปลักษณ์มนั ก็สวยโดดเด่นนะ พีแมวว่าคุม้ ค่านะถึงราคาจะสู งกว่าทีนอน
ทัวไปแต่ก็คุม้ กับราคานะ” (พีแมว (นามสมมติ), )
“ผมว่ามันต่างจากคู่แข่งนะ ตรงทีมันรองรับสรี ระพอดี ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไป ผมว่า
คุม้ ค่านะ เพราะว่านอนแล้วไม่ปวดหลัง แล้วก็ทนด้วยนะ” (แมน (นามสมมติ), )
. ความเชือมโยงกับตรา (Brand associations)
การให้คุณค่า ด้านความเชื อมโยงกับตรา ทังด้านรู ป ลักษณ์ นวัตกรรม คุ ณภาพ
ความมีชือเสี ยงหรื อเป็ นระดับโลก โดยความเชือมโยงกับตราสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นสิ งทีตราสลัมเบอร์ แลนด์
ยืนหยัดในใจผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลักได้ให้ทศั นะไว้แตกต่างทังจากการวัดภาพลักษณ์ทีเชือมโยง
กับตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ทงทางอ้
ั
อมและทางตรง สรุ ปได้ดงั นี
จากการสนทนากลุ่มเพือวัดคุ ณค่าด้านความเชื อมโยงกับตราสิ นค้าโดยทางอ้อม
(Indirect Approaches) ผูด้ าํ เนินการสนทนากลุ่มให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักเปรี ยบตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์
เสมือน สิ งของ สัตว์ ผูค้ น หรื อนิ ตยสาร โดยให้บรรยายความรู้สึกหรื อความคิดเห็นทีมีต่อตรา ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักเปรี ยบตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์เสมือนบุคคลมีชือเสี ยง โดยให้ท ศั นะว่าตราสิ นค้า
สลัมเบอร์แลนด์เป็ นตราสิ นค้าทีนอนทีมีชือเสี ยงมานาน รู ปลักษณ์ระดับพอใช้ถึงระดับดี ภาพลักษณ์ดี
ราคาสู ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่เข้าใจถึงความแตกต่างของสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์เมือเปรี ยบเทียบ
กับคู่แข่งทีระดับราคาแตกต่าง
“พีเบิร์ดมังคะ อยูม่ านานเหมือนสลัมเบอร์ แลนด์เลยไม่ได้หล่อเท่าไหร่ แต่ เสี ยงดี
คนชอบถึงได้อยูไ่ ด้นานค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), )
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“หนูเลือกณเดชเลย หน้าตาดี นิสัยดีนะเท่าทีรู้ ทีสําคัญนะค่าตัวสู ง สลัมเบอร์ แลนด์
เลยค่ะ แต่หนูก็เข้าใจนะดาราค่าตัวแพงๆจะไปเทียบตัวประกอบได้ไง ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของ
เค้าก็ตอ้ งดีกว่าคู่แข่งแหล่ะนะหนูวา่ ก็แพงกว่าซะขนาดนันน่ะ” (ไก่ (นามสมมติ), )
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้คุณค่าด้านความเชือมโยงกับตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์จากการ
วัดภาพลักษณ์ทีเชือมโยงกับตราทางตรง (Direct Approaches) โดยการสนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ได้ให้ความคิดเห็นตลอดจนทัศนคติทีมีต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์วา่ เป็ นตราสิ นค้าทีมีชือเสี ยง
มานาน คุณภาพดี เชือถือได้ รู ปลักษณ์สวยงามในระดับพอใช้ถึงระดับดีมาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการผลิตและนวัตกรรมใหม่ของ
ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์นอ้ ยมาก ในด้านความมีชือเสี ยงหรื อการเป็ นระดับ โลก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วน
ใหญ่ไม่ทราบว่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์มีชือเสี ยงได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษมากกว่า
ปี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนน้อยมากทีทราบว่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ได้รับรางวัลประเภททีนอน
ดดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นสุ ด
ยอดตราชันนําในธุ รกิ จทีนอน (Superbrands) และได้รับการจัดอันดับให้เป็ นตราสิ นค้าประเภทที
นอนอันดับหนึงทีครองใจผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย (Thailand Trusted Brand)
“สลัมเบอร์ แลนด์เป็ นสิ นค้าทีดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานนะ แต่พวกนวัตกรรม
การผลิ ตสลัมเบอร์ แลนด์เนี ยเห็ นเรื องป้ องกันไรฝุ่ นกับ ระบบสปริ ง แต่ไ ม่เคยเห็ นกิ จกรรมทาง
การตลาดของสลัมเบอร์ แลนด์ทีจะโปรโมทนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะ” (นํา (นามสมมติ), )
“ทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ดี พ อใช้ไ ด้น ะคะ เค้า ก็มี นวัต กรรมใหม่ ๆ ออกตลาด
ต่อเนืองอยูเ่ รื อยนะ เคยได้ยินเค้าโฆษณาทางวิทยุและก็แม็กกาซีนอยูบ่ ่อยๆ และก็เห็นเค้ามีกิจกรรม
ทางการตลาดอยูบ่ า้ งนะเคยเห็นในงานโฮมโปรเอ็กซ์ โปกับงานบ้านและสวนแฟร์ค่ะ” (เกรซ (นาม
สมมติ), )
“ไม่ทราบเรื องนวัตกรรมเลยนะคะ แต่ปกติถ้าไม่ได้อยู่ช่วงที จะซื อที นอนเราก็
ไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื องพวกนี ก็เลยไม่ทราบเรื องนวัตกรรมต่างๆของสลัมเบอร์ แลนด์เลยค่ะ ยิง
เรื องรางวัลต่างๆนีไม่ทราบเลยค่ะ” (นก (นามสมมติ), )
“ทราบว่ามีชือเสี ยง น่าเชื อถือครับ แต่เรื องรางวัลไม่เคยทราบเลย ก็เพิงจะทราบ
เดียวนีแหล่ะครับ” (แมน (นามสมมติ), )
“รู ้จกั สลัมเบอร์ แลนด์เค้าก็มีชือเสี ยงอยูแ่ ล้วนะ แต่ไม่ทราบเลยว่ามีชือเสี ยงมาจาก
อังกฤษ น้องพีซี เค้าก็ เคยบอกเหมื อนกันนะคะว่าสลัมเบอร์ แลนด์ไ ด้รับ รางวัล แต่ไม่ท ราบจํา
รายละเอียดไม่ได้จริ งๆว่าได้รับรางวัลอะไรจากสถาบันไหนค่ะ” (ผึง (นามสมมติ), )
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. สิ นทรัพย์อนๆที
ื บริษัทเป็ นเจ้ าของ (Brand assets)
การให้คุณค่าสิ นทรัพย์อืนๆทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ คุณค่าเหล่านีเกิดได้จากสิ นทรัพย์
ต่างๆทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ เช่น ตราสิ นค้า เครื องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ รวมถึงช่องทางการ
จัดจําหน่าย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้ทศั นะเกียวกับสิ นทรัพย์ในด้านต่างๆ ดังนี
. . ตราสิ นค้า
การให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้คุณค่าว่าเป็ นตรา
สิ นค้าประเภททีนอนทีมีคุณค่าเชื อถือได้ ส่ วนหนึ งยอมรับและให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์มีกลุ่มผลิตภัณฑ์อืนนอกเหนือจากที
นอน เช่น ฐานรองทีนอน หมอน และชุดเครื องนอน โดยส่ วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่าหากตราสิ นค้าสลัม
เบอร์ แลนด์ขยายตราไปยังผลิ ตภัณฑ์อืนในสายผลิ ตภัณฑ์ใกล้เคี ยงกันก็ยงั ให้การยอมรั บว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีดีมีคุณค่าเชือถือได้
“เปิ ลว่าแบรนด์เค้าดีมีคุณภาพ ถ้าเกิ ดว่าเค้าขายพวกเครื องนอนเพิมเปิ ลก็
พร้อมจะอุดหนุนเค้านะคะ เพราะค่อนข้างมันใจในคุณภาพเค้าค่ะ” (เปิ ล (นามสมมติ), )
“ผมไม่เคยทราบว่าเค้าขายเครื องนอนนะครับ แต่ทราบว่ามีฐานรองขาย
ด้วยเพราะว่าเห็ นตัวโชว์ทีห้างสวยดีเลยถามน้องพนักงานขายเค้าบอกว่ามีขายด้วย แต่ผมไม่ได้ซือ
นะเพราะว่าผมมีเตียงแล้ว แต่ถา้ เกิดเปลียนเตียงใหม่คราวหน้าผมก็อาจจะดูเปลียนเป็ นแบบฐานรอง
เค้าก็ได้นะครับ ผมว่าก็ดูแข็งแรงดีดว้ ย” (แมน (นามสมมติ), )
“พีแมวไม่ รู้ ว่า เค้า มี เ ครื องนอนขายนะไม่ ง ันก็ ซื อมาแล้ว ล่ ะ เพราะซือ
หมอนยางพาราเค้าเพิมมาเหมื อนกันใบละสามพันกว่าบาทแน่ะ แต่ก็นอนสบายดี ทงที
ั นอนทัง
หมอนน่ะล่ะ น้องคนขายก็บริ การดีดว้ ยนะพีแมวว่า แล้วของเค้ามีขายทุกทีเชื อถือได้นะ” (พีแมว
(นามสมมติ), )
1.5.2 สิ ทธิบตั ร
การให้คุ ณ ค่ า ด้านสิ ท ธิ บ ตั รผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก ส่ ว นใหญ่ท ราบและให้คุณค่า
ด้านสิ ทธิ บตั รเกียวกับระบบสปริ งของทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ โดยทราบจากรายละเอียดสิ ทธิ บตั รดังกล่าว
พนักงานขายสิ นค้าหน้าร้าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิ ทธิ บตั รทีตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ได้รับ
ในด้านอืนๆ
“อย่างทีบอกไปว่ายีห้อสลัมเบอร์ แลนด์เค้าเชื อถือได้นะ มีชือเสี ยงมานาน
เห็นว่าทีนอนเค้ามีสิทธิ บตั รเรื องสปริ งทีไม่เหมือนยีห้ออืนด้วยนะ นิดว่าเป็ นยีห้อทีดีทีเดียว แล้วเค้า
มีขายทุกห้างน่ ะ โฮมโปร โฮมเวิร์คก็มี ถ้ามีปัญหาเค้าก็น่าจะดูแลเราดีดว้ ยนะเพราะสาขาทีเค้าขาย
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เยอะก็สะดวกไง แต่นิดไม่เคยรู ้ วา่ เค้ามีเครื องนอนขายด้วยนะนึ กว่ามีไว้แถมอย่างเดียว” (นิด (นาม
สมมติ), )
1.5.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ให้คุณค่าด้านช่องทางการจัดจําหน่ายทีครอบคลุม
ทัวประเทศของตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ โดยเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อสลัมเบอร์ แลนด์ในด้านการ
ขายและมีคุณค่าต่อผูบ้ ริ โภคในด้านการบริ การหลังการขาย
“ไม่ทราบค่ะ คิดว่าขายแต่ทีนอนอย่างเดี ยว เฉพาะทีนอนเค้าก็มีขายทัวไป
หมดเลยนะคะ ไปไหนก็เจอสลัมเบอร์แลนด์ แต่ก็ดีเหมือนกันเพราะเค้ารับประกันตัง ปี ถ้าเกิดมี
ปัญหาจะต้องเคลมจะได้ไม่ลาํ บาก” (เกรซ (นามสมมติ), )
2. กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อที นอนสลั ม เบอร์ แลนด์ ของผู้ บ ริ โ ภคที ซื อทีนอนจาก
ห้ างสรรพสิ นค้ าหรือร้ านค้ าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษากระบวนตัดสิ นใจซื อทีนอนของผูบ้ ริ โภคที ซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้า
หรื อร้ า นค้า โมเดิ ร์ นเทรด ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตามแนวคิด กระบวนการตัด สิ น ใจซื อของ
ผูบ้ ริ โภค ขันตอน ดังนี
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การรับรู้
ถึงความ
ต้ องการ
ปัญหา

การค้ นหา
ข้ อมูล

การ
ประเมินผล
ทางเลือก

การ
ตัดสิ นใจ
ซือ

พฤติกรรม
ภายหลัง
การซือ

ภาพที กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค
ทีมา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์, การบริ หารการตลาดยุคใหม่, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธนสาร,

)

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้ขอ้ มูลกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ ตามลําดับ
กระบวนการตัดสนใจซือของผูบ้ ริ โภค สรุ ปประเด็นได้ ดังนี
. ขันตอนที การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรื อการรับรู้ปัญหา
(Problem recognition) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรับรู้ ความต้องการของตนเองเป็ นขันแรกของการตัดสิ นใจซื อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกําหนดความต้องการบริ โภคทีนอนทีแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลโดยความต้องการ

ภายในนี บางส่ วนเกิ ดขึนภายในใจผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเอง แต่ส่วนใหญ่ความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักเกิดจากสิ งกระตุน้ เช่น ความต้องการหลับสบาย บรรเทาอาการปวดหลัง บรรเทาอาการภูมิแพ้
รายการส่ งเสริ มการขายทีน่าสนใจ เมือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีความต้องการถึ งระดับหนึ งความต้องการ
เหล่านันได้กลายเป็ นสิ งกระตุน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสนองตอบต่อสิ งกระตุน้ โดยแตกต่างตามวิธีและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก ส่ ว นใหญ่ กาํ หนดตราสิ น ค้า ทีต้องการ รู ปลักษณ์ของทีนอนที
ต้องการ คุณสมบัติต่างๆของทีนอนทีต้องการ เช่น ระดับความนุ่มความแน่นของทีนอน คุณสมบัติ
การป้ องกันไรฝุ่ น ทีนอนยางพาราแท้ ทีนอนระบบสปริ งแยกอิสระ ระดับราคาของทีนอนทีผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักสามารถจ่ายได้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่กาํ หนดคุณสมบัติของทีนอนและระดับ
ราคาทีนอนทีต้องการเป็ นหลัก
“ทีนอนทีอยากได้เนียพีก็อยากได้ทีมันนุ่ม สบาย ไม่ปวดหลัง วัสดุทีใช้ทาํ ทีนอน
ต้องไม่เก็บฝุ่ นนะ อยากได้ทีมันกว้างๆใหญ่ๆหนาๆหน่อย จะมีลายหรื อไม่มีก็ได้นะพีไม่ได้เน้นตรง
นันอยู่แล้ว ยังไงเราก็ตอ้ งปูผา้ ปูทีนอนอยู่แล้วใช่ ป่ะ แต่ราคาก็ไม่ควรเกิน , บาทนะพีว่า ”
(พีแมว (นามสมมติ), )
“อยากได้ทีนอนทีมีรูปลักษณ์สวยงามและราคาปานกลางอยูใ่ นระดับทีรับได้และ
ตรงกับความต้องการค่ะ” (เกรซ (นามสมมติ), )
“อยากได้ทีนอนทีนิมพอสมควร นอนแล้วไม่ปวดหลังค่ะ ราคาประมาณสองสาม
หมืนนะคะ” (เปิ ล (นามสมมติ), )
“นิดอยากได้ทีนอนทีมันทนๆ มีอายุการรับประกันสิ นค้านานๆ และมีคุณสมบัติ
ทีดีต่อสุ ขภาพ ป้ องกันไรฝุ่ น มีความยืดหยุน่ เหมาะกับสรี ระน่ะ แต่ราคาก็ตอ้ งเหมาะสมด้วยนะ แล้ว
ก็ตอ้ งดูพวกโปรโมชันของแถมด้วย” (นิด (นามสมมติ), )
“ผมเลือกทีนอนจากขนาดทีต้องการ แล้วดูวา่ วัสดุทาํ มาดีหรื อเปล่าครับ เช่นเป็ น
ยางพาราแท้หรื อเป็ นยางสังเคราะห์ รวมถึงว่ารองรับสรี ระได้ดีแค่ไหน นอนแล้วสบายมัย สามารถ
ใช้งานได้นานมัย อยากได้แบบชัวกัปป์ ชัวกัลป์ ครับ (หัวเราะ) แต่รูปลักษณ์ผมไม่ค่อยสนใจเพราะ
ผมใช้ผา้ ปูทีนอนครับ” (แมน (นามสมมติ), )
. ขันตอนที การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรับรู้ความ
ต้องการทีนอนของตนเองแล้วผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักค้นหาวิธีการทีทําให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความ
พึงพอใจ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ไม่ตดั สิ นใจซื อทีนอนทันทีทีต้องการ ส่ วนใหญ่หาข้อมูลจาก
หลายแหล่งประกอบกันก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยขึนกับข้อมูลทีหาได้และความพอใจหลังจาก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ค้นหาข้อมูลเพือประกอบการตัดสิ นใจซื อในภายหลัง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักค้นหาข้อมูลจากภายในและ
ค้นหาข้อมูลจากภายนอก ดังนี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนหาข้อมูลเกียวกับทีนอนทีต้องการจากค้นหาข้อมูลภายใน
(Internal search)โดยทบทวนถึ ง ประสบการณ์ ก ารใช้ทีนอนสลัมเบอร์ แ ลนด์จากในอดี ต หรื อ
ทบทวนประสบการณ์จากการใช้ทีนอนตราสิ นค้าอืนในอดีตมาเปรี ยบเทียบ
“ไม่ดูเวปเลยค่ะ ไม่ได้ถามใครด้วยค่ะ ก็เลือกจากทีเคยใช้ และเห็นโฆษณาบ้างนะ
คะ ก็เข้าไปดูในห้างเลยว่ามีรุ่นอะไร โปรโมชันอะไร เพราะถึงแม้ว่าเราจะรู้วา่ แต่ละรุ่ นดียงั ไง แต่
มันต้องลองนอนถึงจะรู ้วา่ เหมาะกับเรามัย” (นา (นามสมมติ), )
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่คน้ หาข้อมูลภายนอก (External search) โดยมีรายละเอียด
แต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี
. แหล่งบุคคล (Personal sources) ผูใ้ ห้ข ้อมูลหลัก บางส่ วนหาข้อมูลจากแหล่ง
บุคคลโดยถามเพือน หรื อสอบถามคนในครอบครัว
“เคยนอนทีบ้านคุณแม่มาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าหลับสบายดีไม่เมือยหลังค่ะ ถาม
คุณพ่อคุณแม่ท่านก็บอกว่าดีพอจะซื อทีนอนของตัวเองก็สนใจทีดูสลัมเบอร์ แลนด์ก่อนนะคะ ก็ถาม
รายละเอียดแต่ละรุ่ นจากน้องพีซีทีหน้าร้านก็ได้ขอ้ มูลพอทีจะให้ตดั สิ นใจได้นะคะ” (ผึง (นามสมมติ),
)
. แหล่งการค้า (commercial source)ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่คน้ หาข้อมูลจาก
แหล่งการค้า เช่น กูเกิลเสิ ร์ช เวปไซต์พนั ธุ์ทิพย์ เวปไซต์บริ ษทั ทีนอนพร้อมเปรี ยบเทียบข้อมูลหลาย
ตราสิ นค้า บางส่ วนหาข้อมูลจากร้านค้าตัวแทนจําหน่าย ห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าโมเดิร์นเทรด
รวมถึงหาข้อมูลและทดลองนอนบนสิ นค้าตัวอย่างทีงานแสดงสิ นค้า เช่น งานโฮมโปรเอ็กซ์โป งาน
บ้านและสวนแฟร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่หาข้อมูลและได้ขอ้ มูลทีละเอียดมากขึนจากพนักงาน
ขายสิ นค้าหน้าร้าน
“อย่างทีบอกไปนะว่าอยากได้ทีนอนดีๆทนๆราคาทีเหมาะสม ก็เลยหาข้อมูล
ในพันธุ์ทิพย์ก่อนนะดูพวกทีเค้ามีประสบการณ์ทีเค้ามาโพสกันเอาไว้นะ แล้วก็ไปดูพวกแค็ตตาล็อก
ในห้างแล้วคุ ยกับน้องพนักงานขายอีกที ก็ได้ลองนอนด้วยได้ตดั สิ นใจง่ายขึนน่ะ” (นิ ด (นามสมมติ),
)
“ใช้วิธีไปทดสอบด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะ ไปดูทีงานโฮมโปรเอ็กซ์โปรน้อง
พนักงานขายเก่งๆให้ความรู ้เราเยอะเชี ยวค่ะ โปรโมชันเค้าก็แข่งกันเยอะดี แต่มาซื อทีโฮมโปรแถว
บ้านนะคะโปรโมชันเดียวกันผ่อนศูนย์เปอร์ เซ็นต์ได้ดว้ ยค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), )
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“ก็หาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ตค่ะ แหมเดียวนีเวลาอยากรู้อยากหาข้อมูลอะไร
ก็หาในอินเตอร์ เน็ตหมดนะ แต่วา่ ก็มีไปดูตามห้าง ตามงานเอ็กซ์โปบ้างพวกงานโฮมโปรเอ็กโปร
บ้านและสวนแฟร์ ก็มีมาออกงานกันเยอะนะ แต่จริ งๆแล้วซือทีนอนเนียไม่ตอ้ งให้ใครมาแนะนําใคร
หรอกนะเราก็หาข้อมูลของเราเองได้ง่ายๆแล้วมันก็ตอ้ งทดลองนอนด้วยไง ถามพนักงานหน้า
ร้านน่ะได้ขอ้ มูลเยอะทีสุ ดแล้ว” (หนึง (นามสมมติ), )
. แหล่งชุ มชน (Public Source) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนการหาข้อมูลจากแหล่ง
ชุมชน เช่น สื อมวลชนเพราะคิดว่าเป็ นข้อมูลทีแพร่ หลายเชือถือได้
. แหล่งประสบการณ์ (Experiential source) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไม่คน้ หาข้อมูลจาก
แหล่งประสบการณ์ เนื องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคิดว่าไม่มีการควบคุมหรื อตรวจสอบการใช้สินค้าใน
สิ นค้าประเภททีนอน
. แหล่งทดลอง (Experimental source) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไม่คน้ หาข้อมูลจากแหล่ง
ทดลอง เนืองจากเห็นว่าไม่มีหน่วยงานทีน่าเชือถือทีรับผิดชอบตรวจสอบหรื อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
โดยตรง
“หนูถามพนักงานขายทีนอนในห้างก็ชอบเชียร์สินค้าของตัวเอง ก็เลยกลับมาหา
ข้อมูลในอินเตอร์ เน็ตก็หาในกูเกิ ลนี แหล่ะค่ะ แล้วก็อ่านข้อมูลทีเค้าเขียนในแม็กกาซี นหนูว่าพวก
สื อมวลชนนีก็น่าเชือถืออยูค่ ่ะเค้าคงไม่กล้าเอาชื อเสี ยงเค้าไปเสี ยงชมถ้าสิ นค้าไม่ดีจริ งน่ะ พูดถึงเค้า
น่าจะมีพวกหน่ วยงานที เชื อถื อได้ดูแลมาตรฐานหรื อทดสอบที นอนบ้างนะ ให้หนูได้ตรวจสอบ
ข้อมูลได้บา้ งว่าจริ งไม่จริ งจะได้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึนน่ะ” (ไก่ (นามสมมติ), )
. ขันตอนที การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักได้ขอ้ มูลเกียวกับทีนอนทีต้องการมาแล้วผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทําความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ประเมินผล
ทางเลื อกก่อนตัดสิ นใจ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกําหนดเกณฑ์ในการประเมิณผลโดยวิธีการประเมิณผล
ทางเลื อกแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลตามแต่ละสถานการณ์การบริ โภค สรุ ปประเด็นและแนวทาง
การประเมิณผล ตามกระบวนการประเมิณผลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังนี
2.3.1 คุณสมบัติของทีนอน (Product attibutes) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักพิจารณาคุณสมบัติ
ทีนอนทีต้องการว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เช่ น ความนุ่ มหรื อความแน่นของทีนอนทีต้องการ ชัน
วัสดุของทีนอน รู ปแบบการตัดเย็บทีนอน รวมถึงตราสิ นค้าทีนอนทีต้องการ
2.3.2 ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก ให้นาหนั
ํ ก ความสํา คัญ ของคุ ณ สมบัติ ที นอนตามต้องการ
รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของคุณสมบัติทีแตกต่างกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ให้นาหนั
ํ กกับ
คุณสมบัติทีนอนเป็ นอันดับแรก ตามด้วยระดับราคาทีนอน รู ปแบบการตัดเย็บทีนอน และตราสิ นค้า
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ตามลําดับ การให้นาหนั
ํ กและจัดอันดับความสําคัญตามแต่ความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละ
บุคคล
2.3.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนหนึงมีความเชื อเกียวกับตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ แต่
ไม่ถึงระดับที มีส่วนในการตัดสิ นใจซื อ ส่ วนน้อยมากทีมีความเชื อในตราสลัมเบอร์ แลนด์และมี
ส่ วนในการตัดสิ นใจซื อ ความเชื อเกียวกับตราสิ นค้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตามแต่ละบุคคลสามารถ
เปลียนแปลงได้เสมอ
2.3.4 ผูใ้ ห้ข อ้ มูลหลักใช้ท ศั นคติ ใ นการเลื อกตราสิ นค้า โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลทีแตกต่างกันตามทัศนะคติ โดยส่ วนใหญ่เริ มจากกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติทีนอนที
ต้องการจากนันเปรี ยบเทียบคุณสมบัติกบั ทีนอนตราอืน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนน้อยทีตัดสิ นใจซือโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติทีนอนตรงตามความต้องการทีกําหนดโดยไม่เปรี ยบเทียบกับตราสิ นค้าอืน
“นานๆ ซื อทีซือแล้วก็ตอ้ งใช้อีกนานด้วย ก็ดูทีคุณสมบัติทีนอนก่อนเลยเพราะเป็ น
คนชอบที นอนนุ่ ม แน่ น ก็จ ะลองนอนดูก่อนว่า นอนแล้วเป็ นยัง ไง แล้วตัว เองแต่ง งานแล้วเลย
ต้องการทีนอนทีเวลาคนนึ งลุกจากทีนอนหรื อพลิกตัวแล้วคนทีนอนไม่รู้สึกถึงความเคลือนไหวนะ
ราคาทีรับได้ก็ไม่เกิน , บาทค่ะ แล้วค่อยไปเลือกว่ายีห้อไหนมีแบบทีเราต้องการมัง เราก็เอา
มาเปรี ยบเทียบกันดูแล้วค่อยตัดสิ นใจค่ะ” (ก้อย (นามสมมติ), )
“อยากได้ทีนอนทีราคาไม่เกิน , บาท หนานุ่มกําลังดี นอนแล้วไม่ปวดหลัง
ไม่เมือยตัว ก็คิดถึ งสลัมเบอร์ แลนด์ก่อนยีห้ออืนนะคะ แต่เวลาที เลื อกจริ งก็ดูจากคุ ณสมบัติก่อน
แล้วดูราคาและรายการส่ งเสริ มการขายตามลําดับค่ะ ก็เปรี ยบเทียบซี ลี ดัลล็อป ทีระดับเดี ยวๆกัน
ก่อนตัดสิ นใจเลือกค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), )
“ผมไม่ได้ดูราคาครับ แฟนผมเค้าใช้สลัมอยูเ่ ค้าว่าดี ผมก็ไปลองทดลองนอนของ
สลัมดูเลยเลือกรุ่ นได้ผมก็ตดั สิ นใจซื อเลยครับ ผมก็ดูสเปคทีผมว่าดี แน่ นๆดูทนดี ผมทดลองนอน
แล้วว่ามันก็ดูโอเค ผมก็ซือ” (ปัน (นามสมมติ), )
“รายการส่ งเสริ มการขายก็สําคัญนะคะ แต่จะดูเรื องสเปคทีนอนเป็ นหลักก่อนค่ะ
แล้วก็ดูรูป แบบที ชอบลายผ้า แต่ ล ะรุ่ นการเย็บ แต่ล ะรุ่ นก็ไ ม่เ หมื อ นกัน นะคะ ดู พ วกคุ ณ สมบัติ
รู ปลักษณ์แล้วถึงจะดูเรื องราคาและโปรโมชันตามมา ก็เทียบสลัมเบอร์แลนด์กบั ซีลีค่ะ” (แนน (นาม
สมมติ), )
“ผมดูเรื องคุณสมบัติก่อนนะครับ แต่วา่ นันแหล่ะมันก็ตอ้ งเหมาะสมกับราคาด้วย
ไม่ใช่ แพงเว่อร์ อันนันก็ไม่ไหว ผมก็ไปเทียบๆดูหลายๆยีห้อทีห้างนันแหล่ะครับ” (หนุ่ ม (นาม
สมมติ), )
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. ขันตอนที การตัดสิ นใจซื อ (Purchase decision) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ตัดสิ นใจซื อ
คุณค่าจากการประเมิณผลในขันตอนที โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่กาํ หนดความพอใจในทีนอน
ทีเป็ นทางเลือก แล้วตัดสิ นใจซื อโดยเลือกทีนอนทีผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักชอบหรื อพอใจมากทีสุ ด โดยที
นอนหรื อตราสิ นค้าทีผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตัดสิ นใจซื อสามารถแตกต่างจากตราสิ นค้าทีผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ตังใจซื อโดยแตกต่างไปตามทัศนคติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและสถานการณ์ในการซือในแต่ละครัง
“ความจริ งพีไม่ได้ตงใจซื
ั อยีห้อนีหรอกนะเห็นราคามันแพงมากน่ะ แต่พอฟั งน้อง
พนักงานขายเค้าแนะนําสเปคทีนอนมันก็ดีนะ แล้วสงสารน้องเค้าด้วยเค้าอธิ บายอยู่ตงนานพี
ั
ก็เลย
ตัดสิ นใจซื อ พอซื อนะก็ซือเค้าซะหลายอย่างเลย” (พีแมว (นามสมมติ), )
“จริ งๆตังใจเข้าไปดูซีลีค่ะสวยดี เค้าโชว์เป็ นช็อปใหญ่เลยในเซ็นทรัล แต่วา่ ราคา
แพงมากเป็ นแสนเลย เยอะเกิน แล้วพอทดลองนอนแล้วมันนุ่ มมากเกินนอนแล้วจม นอนไม่หลับ
แน่ๆเวลาอีกคนขยับตัว แต่พอมาลองนอนสลัมเบอร์ แลนด์แล้วไม่รู้สึกแฮะ ให้แฟนลองกลิงๆดูก็ที
นอนก็ไม่พะเยิบพะยาบอ่ะ ราคาก็สมเหตุสมผลตามทีตังบัตเจ็ทไว้ ก็เลยมาลงเอยทีสลัมเบอร์ แลนด์”
(ก้อย (นามสมมติ), )
“ตังใจไปดูสลัมเบอร์ แลนด์อยูแ่ ล้วนะคะ พอเข้าไปก็ไม่มีโอกาสออกมาหรอกค่ะ
ก็ฟังข้อมูลน้องพีซีเค้าจนตัดสิ นใจซื อรุ่ นทีพอใจน่ะค่ะ น้องเค้าก็ปิดการขายเสร็ จสรรพ” (ผึง (นาม
สมมติ), )
“ตอนคิดถึงก็คิดถึงยีห้อนีแหล่ะค่ะ แต่พอจะซื อก็เทียบกับยีห้ออืนด้วย สุ ดท้ายก็
ซื อยีห้อนี อยู่ดี รู ้ สึกว่าทดลองนอนแล้วมันซัพพอร์ ทหลังมากกว่ายีห้ออืนค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ),
)
“ไม่ได้ระบุยห้ี อไหนตอนไปซือนะคะ ก็หาข้อมูลอยูน่ านพอสมควร แล้วได้ขอ้ มูล
จากน้องพนักงานหน้าร้านก็ละเอียดดี ทดลองนอนแล้วก็พอใจ ก็ลงตัวทียีห้อนีแหล่ะ” (หนึง (นาม
สมมติ), )
. ขันตอนที พฤติกรรมภายหลังการซื อ (Post purchase felling) คุ ณค่าจากการ
บริ โภคหลังจากซื อที นอนสลัมเบอร์ แ ลนด์แ ละได้ท ดลองใช้ที นอนมาระยะหนึงแล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักมีประสบการณ์เกี ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วน
ใหญ่เปรี ยบเทียบคุ ณค่าที นอนสลัมเบอร์ แลนด์ทีได้รับจริ งหลังจากการบริ โภคกับความคาดหวัง
ก่อนซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมภายหลังการซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์
ใน กรณี หลัก ดังนี
. ความพึงพอใจภายหลังการซื อ (Post purchase satisfaction) ระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีมีต่อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่ น พึงพอใจ พึงพอใจ
อย่างมาก รู ้ สึกไม่พอใจ โดยระดับความพึงพอใจสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีมี
ต่อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์เปรี ยบเทียบกับคุณค่าทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ทีได้รับจริ ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ และมีผใู้ ห้ขอ้ มูลบางส่ วนทีพอใจจนถึง
ระดับพึงพอใจมาก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่รู้สึกว่าคุม้ ค่า และสามารถสนองตอบความต้องการได้
ดีตามทีคาดหวัง เช่น หลับสบาย
มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพียงส่ วนน้อยทีรู้สึกไม่พึงพอใจในช่วงแรกของการบริ โภคที
นอนสลัมเบอร์ แลนด์เพราะรู ้ สึกคุ ณค่าทีได้รับตํากว่าความคาดหวัง แต่หลังจากได้รับบริ การหลัง
การขายก็รู้สึกพึงพอใจทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ในทีสุ ด
“ดีนะเนี ยทีพีเลือกยีห้อนีเพราะสงสารน้องคนขายน่ะ ทีนอนพีหลับสบายมาก
พีชอบมาก (ลากเสี ยงยาว) เมือก่อนแทบจะไล่แฟนพีไปนอนทีอืนเลยเค้าพลิกตัวบ่อยพีรําคาญ แต่
พอซือทีนอนไปนะพีหลับสนิทเลยเวลาเค้าพลิกตัวนีพีไม่รู้สึกเลยนะ” (พีแมว (นามสมมติ), )
“พอใจสิ คะ กว่าจะตัดสิ นใจก็หาข้อมูลอยู่นานเพราะทีนอนหลังนึ งไม่ใช่ถูกๆ
กว่าจะเปลียนทีก็อีกเป็ นสิ บปี ก็เลื อกอยูน่ านค่ะ จริ งแล้วพอใจตรงรับประกันเค้าด้วยนะเค้ารับประกัน
ตัง ปี อ่ะ” (ไก่ (นามสมมติ), )
“แฮปปี นะครับ เพราะราคาก็ไม่ได้แพงเว่อร์ จนซื อไม่ไหว นอนแล้วก็ไม่ได้มี
ปั ญหาอะไรหลับสบายดี ก็แฮ็ปปี นะครับ” (หนุ่ม (นามสมมติ), )
2. การกระทําภายหลังการซื อ (Post Purchase actions) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่
ใช้ทีนอนสลัมเบอร์แลนด์และรู ้สึกพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ โดยมีบางส่ วนพึงพอใจถึงระดับทีมีโอกาส
กลับมาซื อทีนอนสลัมเบอร์แลนด์อีกครัง
มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนทีรู้สึกไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ในครังแรกโดยต้องการ
คืนทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ แต่ได้รับบริ การหลังการขายโดยการเปลียนรุ่ นสิ นค้าจนรู้สึกพึงพอใจขึน
ในทีสุ ด
“พอใจค่ะพอใจ สวยถูกใจด้วย นอนสบายด้วย ชอบเลยล่ะค่ะ คราวหน้าก็น่าจะ
ซื อยีห้อนีอีกนะคะ เดียวรอดูอีกทีค่ะ” (แนน (นามสมมติ), )
“ตอนแรกผมไม่ชอบครับ ตอนทีไปซื อผมลองนอนแป็ ปเดียวนึ กว่าโอเคผมก็
ซื อ แต่พอกลับมานอนจริ งๆมันเมือยตัวมากครับลองนอนอยู่ - วันมันยิงแย่มาก ผมเลยโทรหาเข้า
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บริ ษทั เค้าก็บอกว่ารุ่ นทีผมซื อสําหรับคนตัวใหญ่นาหนั
ํ ก โลขึนไป แต่ผมตัวเล็กทีนอนมันแข็ง
เกินผมเลยเมือย คือพนักงานขายเค้าก็ไม่เห็นบอกผมนะ แต่ก็ยงั ดีทีบริ ษทั เค้ายอมเปลี ยนรุ่ นให้ผม
เป็ นอีกรุ่ นนึ งราคาเท่ากันแต่พอนอนนี คนละเรื องเลยครับ ก็ถือว่าผมโชคดีมากทีบริ ษทั เค้ารับผิดชอบ
ตรงนีให้อ่ะครับ” (ปัน (นามสมมติ), )
3. พฤติกรรมการใช้แ ละการกํา จัด ภายหลัง การซื อ (Post purchase use and
disposal) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกคนยังใช้ทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ในปั จจุบนั โดยส่ วนใหญ่ตงใจใช้
ั
ที
นอนจนกว่าทีนอนหมดอายุการใช้งานและการรับประกันทีประมาณ – ปี หลังจากเลิกใช้ที
นอนหลังปั จจุบนั นี แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ทิงทีนอนโดยให้บริ ษทั ทีนอนใหม่เก็บไปกําจัด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนนําไปบริ จาค เช่น บริ จาคให้วดั สวนแก้ว บริ จาคให้ผยู้ ากไร้ และมีบางส่ วน
ยกให้ผอู ้ ืนใช้ต่อ เช่น แม่บา้ น
“ใช้จนกว่าจะหมดรับประกัน ก็จะยกให้วดั สวนแก้วค่ะ เผือเค้าใช้ทาํ ประโยชน์
อย่างอืนได้บา้ งค่ะ” (หนึง (นามสมมติ), )
“พีไม่กล้าให้ใครต่อค่ะเรานอนมาแล้วตังนานจนมัน สภาพแล้วอ่ะ พีก็คงให้
บริ ษทั เค้าเก็บไปทิงให้น่ะค่ะ” (พีแมว (นามสมมติ), )
“ยกให้แม่บา้ นนะคะ เพราะอีก ปี ยัง ไม่น่าจะเสี ยหายมากมายอะไร ให้
แม่บา้ นเค้าเอาไปใช้ต่อได้บุญดีค่ะ” (เชอรี (นามสมมติ), )
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บทที
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื องการให้คุณค่าตราสิ นค้าและกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์
ของผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือ
ศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภคและศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอน
สลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภค ที ซื อที นอนจากห้า งสรรพสิ นค้าหรื อร้ านค้าโมเดิ ร์นเทรด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยวิธีวจิ ยั แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการให้คุ ณค่าตราสิ นค้า สลัมเบอร์ แลนด์และกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
ทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภค ทีซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรดใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ผูใ้ ห้ข อ้ มูล หลัก ได้ใ ห้คุ ณ ค่าตราสิ นค้า สลัมเบอร์ แ ลนด์ ตามแนวคิดและ
แบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ ประการ ดังนี
. ความภักดีต่อตรา (Brand loyalty)
การให้คุณค่าความภักดีต่อตราอยูใ่ นระดับทีพึงพอใจต่อตราและสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์
แต่ไม่ภกั ดีถึงระดับทีบอกต่อหรื อแนะนําตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ให้กบั ผูอ้ ืน เนืองจากเห็นว่าการ
กําหนดคุณสมบัติหรื อการตัดสิ นใจเลือกซือทีนอนเป็ นเรื องความพึงพอใจของแต่ละบุคคล รวมถึงมี
ความผูกพันกับตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ตาํ โอกาสในการซื อซําในครังต่อไปไม่แตกต่างจากตรา
สิ นค้าอืนและพร้อมพิจารณาตราสิ นค้าอืนหากมีผลิตภัณฑ์หรื อเงือนไขทีดีกว่า
. การรู้ จักตรา (Brand awareness)
การให้คุ ณ ค่ า ด้า นการรู ้ จ ัก ตราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์ อ ยู่ใ นระดับ การรู ้ จ ัก ตรา
(Recognition) และระดับจดจําตราสิ นค้า (Recall) โดยนึ กถึงตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ในอันดับ
หนึงถึงอันดับสามเมือนึกถึงตราสิ นค้าประเภททีนอน สามารถจดจําตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ได้ดี
จากผลิตภัณฑ์ สื อโฆษณา นิตยสาร ป้ ายโฆษณา รายการวิทยุ
. คุณภาพทีรับรู้ (Perceived quality)
คุณค่าด้านการรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์วา่ เป็ นตราสิ นค้าประเภททีนอน
ที มี คุณภาพระดับ ดี ป านกลางถึ ง ระดับดี ม าก รู ป ลัก ษณ์ ส วยงาม เมื อเปรี ย บเที ยบความสัม พัน ธ์

ระหว่างคุ ณสมบัติสินค้ากับราคาผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่รับรู้ว่าสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นตราสิ นค้าที
สิ นค้าดีแต่ราคาสู ง
. ความเชือมโยงกับตรา (Brand associations)
การให้ คุ ณ ค่ า ความเชื อมโยงกับ ตราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แลนด์ ว่ามีชือเสี ยงมานาน
รู ปลักษณ์ ดี คุ ณภาพดี เชื อถื อได้ แต่มีโอกาสรั บทราบข้อมูลด้านบริ ษทั ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
นวัตกรรมการผลิตน้อยมาก และไม่ทราบว่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์มีชือเสี ยงทีดีมีตน้ กําเนิ ดมา
จากประเทศอังกฤษและไม่ทราบถึงรางวัลทีตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ได้รับในประเทศไทย
. สิ นทรัพย์อนๆ
ื ทีบริษัทเป็ นเจ้ าของ (Brand assets)
ให้คุณค่าสิ นทรัพย์อืนทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ ทังด้านตราสิ นค้า สิ ทธิบตั รของสลัมเบอร์ แลนด์
และช่องทางการจัดจําหน่ ายทีครอบคลุมทัวประเทศ พร้อมทังยอมรับว่าตราสิ นค้าเชื อถือได้หาก
ขยายตราสิ นค้าไปยังผลิตภัณฑ์อืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีใกล้เคียงกัน
การให้คุ ณ ค่า ตราสิ นค้าแม้ว่า เป็ นสิ น ค้า ชนิ ด เดี ย วกันหรื อสิ นค้า ต่างชนิดกัน ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักต่างก็แสดงความคิดเห็นและให้คุณค่าทีแตกต่างกันไปตามทัศนะและประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล ในการศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์นี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้คุณค่าตรา
สิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ในทัศนะทีแตกต่างไปตามความพึงพอใจ ความคาดหวัง และประสบการณ์ที
แต่ละบุคคลมีต่อตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์
กระบวนการตัด สิ น ใจซื อที นอนสลัม เบอร์ แ ลนด์ข องผูบ้ ริ โ ภคที ซื อที นอนจาก
ห้ า งสรรพสิ น ค้า หรื อ ร้ า นค้า โมเดิ ร์ น เทรด ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตามลํา ดับ และแนวคิ ด
กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค ขันตอน ดังนี
ขันตอนที การรับรู ้ความต้องการของตนเองเป็ นขันแรกของการตัดสิ นใจซื อโดย
แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ความต้องการเกิดจากสิ งกระตุน้ และภายนอก เช่น ความต้องการหลับ
สบาย บรรเทาอาการปวดหลัง เมือความต้องการถึงระดับหนึ งความต้องการนันกลายเป็ นสิ งกระตุน้
ให้ตอบสนองต่อสิ งกระตุน้ ตามแต่วิธีและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่ วนใหญ่กาํ หนดคุณสมบัติ
ของทีนอน ระดับราคาทีนอน ตราสิ นค้าทีต้องการเป็ นหลัก
ขันตอนที การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมือรับรู้ความต้องการทีนอนของ
ตนเองแล้วจึงหาวิธีทีให้ความต้องการได้รับความพึงพอใจ โดยหาข้อมูลเกี ยวกับทีนอนทีต้องการ
จากค้นหาข้อมูลภายใน เช่ น ทบทวนถึ งประสบการณ์การใช้ทีนอนในอดี ต และค้นหาข้อมูลจาก
ภายนอก โดยค้นหาจากแหล่ งการค้า แหล่งบุคคล แหล่งชุ มชน โดยไม่ปรากฏการหาข้อมูลจาก
แหล่งประสบการณ์และแหล่งทดลอง
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ขันตอนที การประเมินผลทางเลื อก (Evaluation of alternatives) เมือได้ขอ้ มูล
เกียวกับทีนอนทีต้องการมาแล้วก็ทาํ ความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกก่อนตัดสิ นใจ โดยวิธีการ
ประเมิณผลแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลตามแต่ละสถานการณ์การบริ โภค ดังนี
1. พิจารณาคุ ณสมบัติทีนอนทีต้องการ เช่ น ความนุ่มหรื อความแน่นของทีนอน ชัน
วัสดุของทีนอน รู ปแบบการตัดเย็บทีนอน รวมถึงตราสิ นค้าทีต้องการ โดยแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล
2. ให้นาหนั
ํ กความสําคัญและจัดลําดับความสําคัญของคุณสมบัติทีต้องการ ส่ วนใหญ่
ให้นาหนั
ํ ก กับ คุ ณ สมบัติที นอน ระดับ ราคาที นอน รู ป แบบการตัด เย็บ ที นอน และตราสิ น ค้า
ตามลําดับ โดยการให้นาหนั
ํ กและจัดลําดับความสําคัญนันแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
3. ความเชือเกียวกับตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์มีคุณค่าในระดับหนึ ง แต่ส่วนใหญ่ไม่
ถึงระดับทีมีส่วนในการตัดสิ นใจซือ
4. ทัศนคติในการเลือกตราสิ นค้าแตกต่างกันตามกระบวนการประเมินผลของแต่ละ
บุ คคล ส่ วนใหญ่เริ มจากกํา หนดรายละเอีย ดคุ ณ สมบัติ ราคา และเปรี ยบเทียบกับตราอืน มีเพียง
ส่ วนน้อยทีตัดสิ นใจซือโดยไม่เปรี ยบเทียบตราอืน
ขันตอนที การตัดสิ นใจซือ (Purchase decision) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตัดสิ นใจซื อทีนอน
ที ให้คุณค่าจากการประเมิณผลในขันตอนที โดยเลื อกทีนอนทีพอใจทีสุ ด ตราทีตัดสิ นใจซื อ
สามารถแตกต่างจากตราทีตังใจซือได้ ตามทัศนคติและสถานการณ์ในการซื อแต่ละครัง
ขันตอนที พฤติกรรมภายหลังการซื อ (Post purchase felling) เมือเปรี ยบเทียบ
ความรู ้สึกพึงพอใจจากการใช้งานจริ งหลังซื อและใช้ทีนอนระยะหนึงกับความคาดหวังก่อนการซื อ
ส่ ว นใหญ่รู้ สึ ก พึง พอใจ คุ ม้ ค่า หลับ สบาย เป็ นไปตามที คาดหวัง มีส่ วนน้อยที ไม่พึง พอใจใน
ช่ วงแรกของการซื อแต่หลังจากได้รับบริ การหลังการขายก็รู้สึกพึงพอใจในที สุ ด โดยพฤติกรรม
ภายหลังการซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ ดังนี
1. ส่ วนใหญ่พึงพอใจจนถึงระดับพึงพอใจมาก รู้สึกว่าคุม้ ค่าสนองตอบความต้องการ
ได้ดีตามทีคาดหวัง
2. หลังการซื อทุ กท่านยังคงใช้ทีนอนสลัมเบอร์ แ ลนด์อยู่ มีส่ วนน้อยที ไม่พึง พอใจ
ต้องการคืนสิ นค้าในครังแรกแต่ได้รับบริ การเปลียนรุ่ นสิ นค้าจนพอใจและใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
3. ส่ วนใหญ่ตงใจใช้
ั
ที นอนจนหมดอายุการรั บประกันและอายุการใช้งาน หลังจาก
เลิกใช้ทีนอนหลังปั จจุบนั เลือกให้บริ ษทั เก็บไปกําจัด บริ จาค และยกให้ผอู้ ืนใช้ต่อ
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การอภิปรายผล
การวิจยั ครังนีอภิปรายผลเป็ น ประเด็น เรี ยงลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ ที เพือศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ของผูบ้ ริ โภคทีซื อที
นอนสลัมเบอร์แลนด์จากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรดในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลสรุ ป
ทีได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสนทนากลุ่มถึงการให้คุณค่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์สอดคล้องกับ
Knapp (2000) ให้ความหมายคุ ณค่าตราสิ นค้าเป็ นการรับรู้ โดยรวมของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตราสิ นค้า
รวมถึ งความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสิ นค้า สถานภาพทางการเงิน ความภักดีของลูกค้า ความ
พึงพอใจ และคุณค่าโดยรวมทีมีต่อตราสิ นค้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้คุณค่าตราสิ นค้าตามแนวคิดคุณค่า
ตราสิ นค้าประกอบด้วยสิ นทรัพย์ ประการ ตามแนวคิดของ Aaker (1991) ดังนี ดังนี (1) ด้านความ
ภักดี ต่อตรา มีความภักดี ต่อตราระดับทีพอใจต่อตราสิ นค้า แต่สามารถเปลียนตราสิ นค้าได้หากมี
เหตุผลทีเพียงพอ หรื อเมื อเกิดการเปลี ยนแปลงด้านราคา (2) ด้านการรู ้จกั ตรา อยู่ในระดับรู ้จกั
ตราสิ นค้าและจดจําตราสิ นค้า สามารถระลึกถึงตราและจดจําโลโก้ได้ดี (3) ด้านคุณภาพทีรับรู้ รับรู้
คุณภาพตราสิ นค้า ในระดับดีปานกลางถึงดีมาก ( ) ความเชื อมโยงกับตราสิ นค้าด้านชื อเสี ยงและ
ภาพลัก ษณ์ ดี รู ป ลัก ษณ์ พ อใช้ถึ ง ดี แต่ก ารรั บ รู ้ ชื อเสี ย งระดับ โลกรางวัล ต่า งๆอยู่ใ นระดับ ตํา
(5) สิ นทรั พย์อืนๆ ทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของ อยู่ในระดับดี ทงตราสิ
ั
นค้า สิ ทธิ บตั ร และช่ องทางการจัด
จําหน่าย
ผูบ้ ริ โภคให้คุณค่าตราสิ นค้าในสิ นทรัพย์ทงั ประการ ส่ งผลให้เกิดความเชือมันในตรา
สิ นค้า การตัดสิ นใจซือสิ นค้า และความรู้สึกพึงพอใจหลังการใช้สินค้า เกิดความภักดีต่อตรา และมี
โอกาสเกิดการซือสิ นค้าซําต่อไปในอนาคต
วัต ถุป ระสงค์ ที 2 เพื อศึ ก ษากระบวนการตัด สิ น ใจซื อที นอนสลัม เบอร์ แ ลนด์ข อง
ผูบ้ ริ โภคทีซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ลําดับ
และกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์นนสอดคล้
ั
องไปตามลําดับและกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคทัง ขันตอน ของ Kotler and Armstrong ได้อธิ บายไว้ ดังนี ( ) การรับรู้
ถึงความต้องการ เป็ นกระบวนแรกของการตัดสิ นใจซื อโดยแต่ละบุคคลรับรู้ความต้องการของตนเอง
เช่ น การทีผูบ้ ริ โภครับรู ้ความต้องการทีนอนและกําหนดคุณสมบัติทีต้องการ ( ) การค้นหาข้อมูล
เพือให้ความต้องการได้รับการตอบสนองจนพอใจ ผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆตามที
ต้องการ เช่น การค้นหาข้อมูลจากแหล่งบุคคล แหล่งการค้า และแหล่งชุ มชน แต่ไม่ให้ความสําคัญ
กับแหล่งประสบการณ์และแหล่งทดลอง ( ) การประเมินผลทางเลือก โดยแตกต่างตามแต่ละบุคคล
กระบวนการประเมิ นผล ดังนี กําหนดคุ ณสมบัติของทีนอน ให้นาหนั
ํ กความสําคัญและจัดอันดับ
ความสําคัญ พิจารณาความเชื อเกี ยวกับตราสิ นค้า และใช้ทศั นคติเลือกตราสิ นค้า ( ) การตัดสิ นใจ
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ซื อตามความพอใจ ตราสิ นค้าทีตัดสิ นใจซื อสามารถต่างไปจากความตังใจซื อได้ขึนกับทัศนคติและ
สถานการณ์ ( ) พฤติ กรรมภายหลังการซื อ ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจภายหลังการซื อ และใช้ทีนอนจน
หมดอายุการรับประกันและอายุการใช้งาน จากนันจะบริ จาค ยกให้ผอู้ ืนใช้ต่อ และให้บริ ษทั เก็บไป
กําจัดต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะทีได้ จากงานวิจัย
คุณค่าตราสิ นค้าเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึงทีทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยืน ธุ รกิจควรให้
ความสนใจในการสร้างและรักษาคุณค่าตราสิ นค้า ตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคให้คุณค่าและสามารถขึนสู่
ระดับสู งสุ ดในใจของผูบ้ ริ โภคได้ก่อนตราสิ นค้าอืน ตรานันจะมีอาํ นาจเหนือตราทีตํากว่าทันที
การให้ความสําคัญกับการวัดคุ ณค่าตราสิ นค้ายังอยู่ในขอบเขตทีจํากัด การวัดคุณค่า
ตราสิ นค้าส่ วนใหญ่ใช้เพียงแนวความคิดคุณค่าตราสิ นค้าเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งของการวัดความรู้สึก
ผูบ้ ริ โภคทีมีต่อตราสิ นค้า การสอบถามเรื องคุณภาพสิ นค้า และราคาสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั
ตอบคําถามด้วยความรู ้สึกทีต้องการสิ นค้าทีมีคุณภาพสู งในระดับราคาตํา ทําให้การวัดคุณค่าตราสิ นค้า
โดยใช้เพียงแนวคิดคุณค่าตราสิ นค้ามาวัดความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคนันแตกต่างจากการบริ โภคจริ งใน
ตลาดอยูม่ าก
การวัดคุณค่าตราสิ นค้าทีได้ผลทีดีนาํ ไปใช้งานได้จริ งจึงควรวัดคุณค่าตราสิ นค้าโดย
เปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื อสิ นค้า โดยวัดคุณค่าทังความสนใจ
ซื อ ตังใจซื อ รวมถึงสอบถามถึงพฤติกรรมการบริ โภคในอดีต โดยให้ลกั ษณะการวัดคุณค่าเสมือน
การบริ โภคสิ นค้าจริ งในตลาด เมือธุ รกิจทราบว่าตราสิ นค้าของตนมีคุณค่าอยูใ่ นระดับใดก็สามารถ
กําหนดกลยุทธ์การตลาดทีเหมาะสมต่อไปได้ เมือตราสิ นค้าได้รับการยอมรับและได้รับความภักดี
จากผูบ้ ริ โภคในระดับสู งแล้วธุ รกิจก็มีโอกาสขยายตราไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อืนและมีโอกาสเติบโต
อย่างยังยืนต่อไปด้วย
. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
2.1 การศึกษาการให้คุณค่าตราสิ นค้าและศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั ทีได้อาจไม่แพร่ หลายในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
จํานวนมาก ผูส้ นใจสามารถศึกษาวิจยั ในบริ บทความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื อ โดยศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณร่ วมกัน เพือให้ได้
ข้อมูลผูบ้ ริ โภคและการบริ โภคในเชิงลึกรวมถึงครอบคลุมกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเชิงกว้างมากขึน
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2.2 ผูส้ นใจสามารถศึกษาความสัมพันธ์ระดับลึกระหว่างคุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้า โดยศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอืน ทีได้รับ
การจัดอันดับให้เป็ นอันดับหนึงจากมุมมองของผูบ้ ริ โภค
2.3 การศึกษาแบบจําลองคุณค่าตราสิ นค้าแบบสิ นทรัพย์ ประการ ผูส้ นใจสามารถ
กําหนดแบบจําลองคุณค่าเพือศึกษาคุณค่าตราสิ นค้าอืน ทีมีพฤติกรรมการบริ โภคและกระบวนการ
ตัดสิ นใจซือไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทีนอน ศึกษาผลิตภัณฑ์ทีนอนตราสิ นค้าอืน หรื อศึกษาเปรี ยบเทียบ
ตราสิ นค้าทังกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีนอน
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ภาคผนวก

แนวคําถามทีใช้ ในการสั มภาษณ์
การให้คุณค่าตราสิ นค้าและกระบวนการตัดสิ นใจซื อทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
ทีซื อทีนอนจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านค้าโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
. ข้ อมูลพืนฐานทัวไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1.1 เพศและอายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
1.2 ระดับการศึกษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
1.3 อาชีพและระดับรายได้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
. ข้ อมูลเชิ งลึกในการสั มภาษณ์
2.1 การตัดสิ นใจเลือกซื อทีนอนตราสลัมเบอร์แลนด์
2.1.1 คุณสมบัติ รู ปลักษณ์ และระดับราคาทีนอนทีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสนใจ
2.1.2 ตราสิ นค้าทีนอนใดทีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสนใจ
2.1.3 ทีนอนตราสลัมเบอร์ แลนด์มีคุณสมบัติ รู ปลักษณ์ และระดับราคา ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อไม่
2.1.4 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้หาข้อมูลสิ นค้าประเภททีนอนก่อนการซื อหรื อไม่ ถ้าหาข้อมูล
ก่อนหาข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น เวปไซต์ใด แคตตาล็อกสิ นค้า หรื อแหล่งอืนๆแหล่งใด
2.1.5 ก่อนที ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะซื อทีนอนได้มีผูแ้ นะนํารายละเอี ยดเกี ยวกับทีนอนหรื อ
แนะนําตราสิ นค้าประเภททีนอนให้หรื อไม่ ผูแ้ นะนําเกียวข้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างไร และแนะนํา
ตราสิ นค้าใด
2.1.6 ก่อนการตัดสิ นใจซื อทีนอนผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้หาข้อมูลและเปรี ยบเทียบตราสิ นค้า
ใดบ้าง ตราสิ นค้าใดทีต้องการพิจารณาเป็ นตราแรก
2.1.7 ตราสิ นค้าทีนอนทีมีพรี เซนเตอร์ เป็ นนักร้องหรื อนักแสดงทีเราชื นชอบ มีผล
ต่อการซื อหรื อไม่
2.1.8 เมือต้องการจะซื อทีนอนได้ระบุสถานทีซื อหรื อไม่ เหตุใดจึงซื อทีนอนทีร้าน
โมเดิร์นเทรด หรื อห้างสรรพสิ นค้า สถานทีจัดจําหน่ายมีผลกับการตัดสิ นใจหรื อไม่
2.1.9 การให้ขอ้ มูลและการบริ การของพนักงานขายมีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่
ละเอียดเพียงพอตามทีต้องการหรื อไม่
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2.1.10 รู ปลักษณ์ แ ละคุ ณ สมบัติข องที นอน ราคาสิ น ค้า สถานที จัดจํา หน่ า ยและ
แสดงสิ นค้า และรายการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตัดสิ นใจเลือกซื อ
ทีนอนจากความสําคัญข้อใดมากทีสุ ด
2.1.11 เงือนไขการชําระเงินและรายการผ่อนชําระสิ นค้า รวมถึงรายการส่ งเสริ มการ
ขายของบัตรเครดิตมีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่ อย่างไร
2.1.12 ชือเสี ยงทีน่าเชือถือของตราสิ นค้าและรางวัลต่างๆทีตราสิ นค้าเคยได้รับมีผล
ต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่
2.1.13 ระยะเวลาการรับประกันสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่อย่างไร
2.1.14 นอกเหนื อจากคุ ณสมบัติทีกล่าวมาทังหมดแล้ว มีเหตุผลอืนๆทีผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตัดสิ นใจเลือกทีนอนสลัมเบอร์แลนด์หรื อไม่ อย่างไร
2.1.15 หลังจากทีได้ซือทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์แล้วรู้สึกว่าคุ ม้ ค่ากว่าทีคาดหวังไว้
หรื อไม่ อย่างไร
2.1.16 คิดว่าพอใจกับทีนอนสลัมเบอร์แลนด์ทีใช้ในปัจจุบนั หรื อไม่ คิดว่าจะเปลียน
ทีนอนใหม่เมืออายุการใช้งานกีปี
2.1.17 ถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเปลี ยนทีนอนใหม่ในครังหน้าจะทําอย่างไรกับที นอนเดิม
ยกให้ผอู ้ ืนใช้ต่อ บริ จาค หรื อทิง โดยวิธีใด
2.2 การให้คุณค่าของตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ทีผูบ้ ริ โภคได้เลือกซื อ โดยใช้แบบจําลอง
คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) โดย David A. Aaker. เป็ นแนวทางในการกําหนดแนวคําถาม
2.2.1 ความภักดีต่อตรา (Brand Loyalty)
2.2.1.1 ถ้าต้องบรรยายถึงตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ให้กบั ผูอ้ ืนฟัง จะบรรยาย
ว่าอย่างไร
2.2.1.2 ถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะซื อที นอนครั งหน้าจะซื อที นอนสลัมเบอร์ แลนด์อีก
แน่นอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2.2.1.3 ถ้าต้องแนะนําทีนอนให้เพือนสนิ ท จะแนะนําตราสิ นค้าใดให้ เพือน
เพราะเหตุใด
2.2.1.4 ถ้าในการซื อที นอนครั งหน้า ที นอนสลัม เบอร์ แ ลนด์ไ ม่มี สิ น ค้า ที
ต้องการในขณะนัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะรอเพือจะซื อทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์ หรื อจะซื อตราสิ นค้าอืนทีมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันแทน เพราะเหตุใด
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2.2.1.5 คู่แข่งในประเภทเดียวกันมีตราสิ นค้าใดน่าสนใจบ้าง และถ้าตราสิ นค้า
นันมีสินค้าทีคุณสมบัติดี มีราคาทีเหมาะสม ครังต่อไปทีจะซื อทีนอนจะมีโอกาสทีจะเปลียนไปซื อ
ตราสิ นค้าคู่แข่งหรื อไม่ เพราะอะไร
. . การรู้จกั ตรา (Brand Awareness)
2.2.2.1 ถ้านึกถึงตราสิ นค้าประเภททีนอนมีตราสิ นค้าใดบ้าง
2.2.2.2 ถ้านึ กถึงตราสิ นค้าประเภทที นอนจะนึ กตราสิ นค้าใดเป็ นอันดับ
และ อันดับ
2.2.2.3 ทดสอบความสามารถในการจดจําสัญลักษณ์ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์
(ใช้รูปแบบตราสิ นค้าเพือทดสอบ)
2.2.2.4 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเคยพบเห็นตราสิ นค้าสลัมเบอร์แลนด์ทีใดบ้าง โปรดระบุ
. . คุณภาพทีรับรู้ (Perceived Quality)
2.2.3.1 เมือนึกถึงรู ปลักษณ์ การออกแบบ คุณภาพและความทนทานของที
นอนสลัมเบอร์แลนด์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกอย่างไรบ้าง
2.2.3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู้สึกว่าทีนอนสลัมเบอร์ แลนด์มีคุณภาพดีแตกต่างจากตรา
สิ นค้าอืนหรื อไม่ อย่างไร
2.2.3.3 เมือเปรี ย บเที ย บกับ ราคาที จ่า ยเพื อซื อที นอนสลัม เบอร์ แลนด์ ผูใ้ ห้
ข้อมูลรู ้สึกคุม้ ค่าคุม้ ราคาหรื อไม่ อย่างไร
. . . บริ การหลังการขายของสลัมเบอร์ แลนด์เป็ นอย่างไร
2.2.4 ความเชือมโยงกับตรา (Brand Association)
2.2.4.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู้สึกว่าทีนอนสลัมเบอร์แลนด์มีสินค้าทีตรงตามความต้องการ
มากกว่าตราสิ นค้าอืนหรื อไม่ อย่างไร
2.2.4.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมันใจว่าตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์มีนวัตกรรมใหม่ออกสู่
ตลาดอย่างสมําเสมอหรื อไม่ ทราบถึงนวัตกรรมใดของสลัมเบอร์แลนด์บา้ งโปรดอธิ บาย
2.2.4.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเคยได้รับทราบกิจกรรมทางการตลาดใดของตราสิ นค้าสลัม
เบอร์แลนด์ บ้าง โปรดระบุ
2.2.4.4 ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล รู ้ สึ ก ว่า ตราสิ น ค้า สลัม เบอร์ แ ลนด์เ ป็ นตราสิ น ค้า ที ดี มี
ชือเสี ยง และมีคุณค่าควรแก่การเลือกซื อหรื อไม่ อย่างไร
2.2.4.5 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเคยทราบถึ งรางวัลทีตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์เคยได้รับ
หรื อไม่ เช่น รางวัล Super Brand และ รางวัล Trusted Brand
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. . . ถ้าให้เปรี ยบเทียบตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์ เป็ น คน สัตว์ สิ งของ จะ
เปรี ยบเป็ นอะไร เพราะอะไร
2.2.5 สิ นทรัพย์อืนๆของตรา
2.2.5.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบหรื อไม่วา่ ตราสิ นค้าสลัมเบอร์ แลนด์มีสินค้าอะไรบ้าง
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทีนอน
2.2.5.2 ทราบหรื อไม่วา่ ทีนอนตราสลัมเบอร์ แลนด์มีชือเสี ยงได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลกว่า ปี
2.2.5.3 ทราบหรื อไม่ว่า ที นอนสิ นค้าสลัม เบอร์ แลนด์มีส่วนครองตลาดเป็ น
อันดับ ต่อเนืองมากว่า ปี
2.3 ความคิดเห็นและข้อแนะนําเกียวกับสิ นค้า ตราสิ นค้า และการบริ การของสลัมเบอร์แลนด์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประวัติผ้วู จิ ัย
นางสาววิศนี เรื องคณะ
ถนนปากนําฝังเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิงชัน
กรุ งเทพมหานคร

ชือ-สกุล
ทีอยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 25
พ.ศ. 25
พ.ศ. 2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. -พ.ศ.
พ.ศ.

-พ.ศ.

พ.ศ.

-พ.ศ.

พ.ศ.

-พ.ศ.

พ.ศ. 255 -ปัจจุบนั

สําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต
คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Officer)
บริ ษทั ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จํากัด
ผูเ้ ชียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Products Specialist)
บริ ษทั อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (Sales and Marketing Manager)
บริ ษทั ออฟฟิ ศ พลัส จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (Sales Manager)
บริ ษทั เอเชีย ดิสทริ บิวชัน แอนด์ มาร์เก็ตติง (ไทยแลนด์) จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (Channel Sales Manager)
บริ ษทั สลัมเบอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด

