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Abstract

This research aims at investigating consumers brand perceptions on the mobile
telephone service in Rattaphum District, Songkhla Province. The purpose of this research focused
on the comparison of the level brand perceptions and the sentiment expression of brand value
towards mobile telephone business services. The classification of opintions expressed on brand
value of those telephone mobile services, the relationship between brand perception and brand
value opinions were examined. The sample size was 400 respondents who reside in Rattaphum,
18 years old or above. The structured questionnaire was employed to obtain consumer information,
the level of confidence at 0.88 per cent. The analysis based on statistics including frequency,
percentage, average, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s Test.
The research findings included:
1. the perception of brand value was very high, the respondents marital status
expressed brand perceptions differently,
2. tangible benefits was different among brand perceptions with significance level at
0.05,
3. respondents occupation differences expressed brand perceptions in a different
manner with significance level at 0.01;
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4. brand perception value and its product reliability was differently with
significance level at 0.05;
5. differences in respondents income expressed the tangible benefits differently,
significance level at 0.01, and product reliability with significance level at 0.001.
The holistic brand perceptions and income were positively related with significance
level at 0.01.
The recommendations: service improvement should focus on its product reliability,
long-range service potential should also focus on consumer demand, hence, it may create brand
loyalty, and create positive brand image tangibly.
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
ตราสินคา (Brand) มีบทบาทสําคัญในการสรางความสําเร็จทางการตลาด เนื่องจากตรา
สินคาเปนสิ่งที่ชวยสรางความแตกตางใหกับสินคา หรือบริการนั้น ๆ ในการรับรูของผูบริโภค ซึ่ง
การบริหารตราสินคาที่แข็งแกรงนั้น ตองอาศัยการลงทุนและการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา
ที่ยาวนาน โดยมีเปาหมาย คือ การสรางใหเกิดคุณคาตราสินคาขึ้น เมื่อตราสินคามีคุณคาในสายตา
ของผูบริโภค จะสงผลใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อยิ่งไปกวานั้นคุณคาตราสินคา จะ
ชวยลดการรับรูความเสี่ยงของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตัดสินใจเลือกซื้อ การบริการที่ไมมี
ลักษณะทางกายภาพ ใหจับตองหรือมองเห็นได การประเมินคุณภาพจึงเปนไปไดยากลําบาก ในกรณีนี้
ความมีชื่อเสียงของตราสินคาจะเปนหลักประกันคุณภาพของสินคาใหกับผูบริโภค นอกจากนี้คุณคา
ตราสินคา ยังสามารถชวยเพิ่มความพึงพอใจตอประสบการณในการใชสินคา หรือบริการของผูบริโภค
จนกระทั่งเกิดความพึงพอใจในการจายคาบริการตาง ๆ ของสินคา ที่อาจจะแพงกวาสินคาประเภท
เดียวกัน แตคนละตราสินคา คุณคาของตราสินคาจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจ
เลือกซื้อและนําไปสูการเกิดความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคในที่สุด และตราสินคายังสามารถ
ชวยดึงดูดใจลูกคารายใหม ๆ ไดดี ไมนอยไปกวาลูกคารายเกา บริษัทเจาของตราสินคาจึงสามารถ
สรางผลกําไรไดในระยะยาว และมีการเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง
จากแนวคิดที่ตราสินคามีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ทําใหนักการตลาด
มองวา ตราสินคา เปนทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท ไมไดเปนเพียงแตชื่อเทานั้น แตจะเปนเครื่องหมาย
ที่แสดงอนาคตของบริษัท ดังนั้นจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาของตราสินคาขึ้นมา โดยเชื่อวาตราสินคา
นั้น สามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับตราสินคาได ซึ่งคุณคาเพิ่มจะเปนสิ่งที่ชวยสรางความแตกตางให
กับสินคาตราหนึ่ง ๆ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาตรานั้น ๆ ดวย (เมคมันนี่. ออนไลน.
2549: 29) องคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการสรางความสําเร็จในธุรกิจนั้น ก็คือ การรับรูของผูบริโภค
ที่มีตอคุณภาพของการบริการ ซึ่งจะสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน และผลกําไรระยะยาวใหกับ
บริษัท โดยการรับรูถึงคุณภาพในระดับที่สูง จะสงผลใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงความแตกตางของ
การบริการผูบริโภค จึงใชคุณภาพของการบริการ เปนเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อและการรับรู
ถึงคุณภาพของการบริการยังเปนเครื่องดึงดูดใจลูกคารายใหมๆ ในอนาคตไดอีกดวย
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อุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องนับเปนเวลากวา 10 ป ซึ่ง
ถือไดวาโทรศัพทเคลื่อนที่ไดกลายมาเปนอุปกรณสื่อสารที่เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของคนไทยมากขึ้น จากเดิมที่ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนนักธุรกิจหรือผูที่มีฐานะดี แตในปจจุบันกลับ
กระจายอยูในทุกระดับชนชั้น สําหรับสังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร เปนยุคที่
เทคโนโลยีการสื่อสารไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่จึงมี ความจําเปนอยางยิ่งเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ซึ่งแตเดิมโทรศัพทมือถือ ถูกจํากัด การใชเฉพาะกลุมผูมีรายได
สูงมีฐานะทางการเงินและโทรศัพทมือถือเปนการแสดงฐานะของผูใช จนกระทั่งปจจุบันโทรศัพท
มือถือมีราคาถูกลงมากจึงเปนที่นิยมมากขึ้น จะเห็นไดวาโทรศัพทมือถือกําลังไดรับความนิยมอยาง
สูง ทุกคนสามารถจะมีใชไดงาย อยางไรก็ตามการติดตอสื่อสารดวยเสียงนั้นยังมีทางเลือกอื่นๆ อีก
หลายทาง เชน โทรศัพทพื้นฐาน มีจุดเดนทางสัญญาณที่ชัดเจน ติดตองายและไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ดังนั้นการบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่จึงตองปรับคุณภาพของการใหบริการสัญญาณให
มีคุณภาพอยูเสมอ เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไดรับความนิยมและใช
อยางแพรหลาย นาจะมาจากการดําเนินกลยุทธของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งดานตัวผลิตภัณฑ
และการใหบริการ เชน การใหบริการเสริมและการบริการหลังการขาย ที่สรางความประทับใจใหแกผู
ที่ใชบริการมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพสัญญาณระบบโทรศัพท และการขยายเขตพื้นที่รับสัญญาณ
ซึ่งผูใหบริการที่มีโครงขายใหบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ตางจังหวัดจะไดเปรียบคอนขางมาก และมี
การขยายฐานของผูบริโภคในตางจังหวัดไดดี โดยกลุมผูบริโภคในตางจังหวัดเปนกลุมที่มีความสําคัญ
ที่ผูใหบริการใหความสนใจมาก เนื่องจากการขยายตัวของจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครมีอัตรา การขยายตัวที่ลดลงเพราะตลาดคอนขางอิ่มตัว ในขณะที่ฐานผูบริโภค
ในตางจังหวัดยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น และมีแนวโนมการขยายตัวไดอีกมาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย.
ออนไลน. 2546: 9) จากการสํารวจของธนาคารกรุงไทย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 พบวาผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญใชบริการของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ
เอ ไอ เอส จํานวน 19.5 ลานรายใชบริการของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิวเคชั่น จํากัด (มหาชน)
หรือดีแทค DTAC จํานวน 10.62 ลานราย และใชบริการของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หรือทรูมูฟ (Truemove) จํานวน 4.90 ลานราย (ธนาคารกรุงไทย. 2550: 9) สรุปไดวาสวนแบงการตลาด
แตกตางกันอยางชัดเจน
ดวยเหตุนี้จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคา ตราสินคา
ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยคุณคาตราสินคา
ของผูบริโภค เปนความรูเกี่ยวกับตราสินคาและการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพของธุรกิจบริการ
หนึ่งๆ หากผูบริโภคมีการรับรูตอคุณภาพของธุรกิจบริการในเชิงบวกแลวก็จะทําใหผูบริโภคเกิด
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การตอบสนองตอตราสินคาของธุรกิจบริการนั้น แตกตางจากตราสินคาของธุรกิจบริการอื่นๆ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากปจจุบันธุรกิจทางดานนี้มี
การแขงขันกันสูงประกอบกับประชาชนในเขตอําเภอรัตภูมิ เปนผูประกอบการธุรกิจและลูกคาที่นิยม
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใหความสําคัญกับกลยุทธทางการตลาดของสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การรับรู ความภักดีตอตราสินคา และพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือในตลาดตางทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ตามกระแสความนิยมและความจําเปนตอการใชในชีวิตประจําวัน สงผลใหชื่อเสียงของตรา
สินคาเหลานั้น มีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ จัดวาสินคาหรือผลิตภัณฑ
ตางตราสินคาเปนสิ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อและเลือกใช ซึ่งแสดงใหเห็นวาตราสินคามีความสําคัญอยาง
มาก เวลาที่เปลี่ยนไปปจจัยทางการตลาดยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน และสวนนี้เองที่สงผล
ตอการใหความสําคัญในตราสินคาของผูบริโภค ดังนั้น ตราสินคาจึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
ทางการตลาด ตราสินคาชวยใหนักการตลาดแยกแยะสินคาหรือบริการของตนออกจากผูอื่น ชวยให
ผูบริโภคประทับใจสินคาหรือบริการได ซึ่งจะมีผลตอการซื้อซ้ําเพื่อใชบริการเชนเดิมจนกลายเปน
ความจงรักภักดีตอตราสินคานั้นในที่สุด แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความจําเปนของแตละบุคคลเปนสําคัญ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อทราบระดับการรับรูคุณคาตราสินคา ในธุรกิจบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาและเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคา ในธุรกิจ
บริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใช
ประโยชนตอการวางกลยุทธทางการตลาดและแนวคิดเกีย่ วกับคุณคาตราสินคา การใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชกับสินคาหรือบริการประเภทอื่น ๆ ได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริโภคในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่กับความคิดเห็นคุณคาตราสินคาในธุรกิจใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมติฐาน
1. ผูบริโภคใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีลักษณะประชากรตางกัน ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีการรับรู
คุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตางกัน
2. การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่กับความคิดเห็น
คุณคาตราสินคาในธุรกิจใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ
การใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่และธุรกิจบริการอื่น และสามารถนําไปประยุกตใชในการปรับปรุง
การบริการจัดการ และสรางคุณคาของตราสินคาของธุรกิจใหบริการโทรศัพท เคลื่อนที่ในสายตา
ของผูซื้อ
2. การทราบการรับรูคุณคาตราสินคา ธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ผูบริโภคที่มีสถานภาพประชากรที่แตกตางกัน จะชวยใหผูประกอบการธุรกิจบริการสามารถนําไป
ใชวางแผนพัฒนาระบบใหกับผูประกอบการนําไปปรับปรุงการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการแตละกลุม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยใชแนวคิดของพาราซุรามาน และคณะ ซึ่ง
เนนคุณภาพการใหบริการใน 5 มิติ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจ
ได การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ การเขาใจ การรับรูความตองการของผูรับบริการ
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2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปและมี
ภูมิลําเนาในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีจํานวนทั้งสิ้น 43,488 คน โดยมีจํานวนประชาชนใน
เขตอําเภอรัตภูมิ จําแนกตามตําบล มีดังนี้ (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอําเภอรัตภูมิ.
2553: 25)
1. ตําบลกําแพงเพชร มีประชากร 9,408 คน
2. ตําบลทาชะมวง
มีประชากร 11,390 คน
3. ตําบลควนรู
มีประชากร 5,511 คน
4. ตําบลคูหาใต
มีประชากร 8,632 คน
5. ตําบลเขาพระ
มีประชากร 8,547 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจํานวนที่แนนอน
สูตรที่ใชในการหาขนาดของตัวอยาง ตามแนวคิด ยามาเน (Yamane. 1973: 725) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางซึ่งจากการคํานวณจะ
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
สวนวิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) (พิสณุ ฟองศรี. 2549: 109-113) โดยจําแนกตามตําบล 5 ตําบล
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรอิสระ (Independent
Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
3.1.1 ปจจัยดานประชากร
3.1.1.1 เพศ
3.1.1.2 อายุ
3.1.1.3 สถานภาพสมรส
3.1.1.4 ระดับการศึกษา
3.1.1.5 อาชีพ
3.1.1.6 ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
3.1.2 ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่
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3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
การรับรูคุณคาตราสินคา ในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดย
พิจารณาจากการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพการใหบริการใน 5 มิติ ประกอบดวย ความเปน
รูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ
การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการให
บริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยใชกรอบแนวคิด
การรับรูของผูบริโภคที่มีคุณภาพของการบริการ ซึ่งคุณภาพของการบริการจะชวยสรางความแตกตาง
ในเชิงบวก ใหกับตราสินคาบริการ โดยเลือกวัดการรับรูใน 5 มิติ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ การเขาใจการรับรู
ความตองการของผูรับบริการ
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

1. ปจจัยดานประชากร
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 อาชีพ
1.6 ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผู
ใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
3. การตอบสนองความตองการ
4. การใหความมัน่ ใจ
5. การเขาใจการรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ

2. ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูบริโภค หมายถึง บุคคลหรือลูกคาที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในปพ.ศ. 2553 และมีความสามารถในการซื้อ และมีความเต็มใจในการซื้อหรือ
ใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เฉพาะตราสินคา เอไอเอส (AIS) หรือดีแทค (DTAC) หรือทรูมูฟ
(Truemove)
2. ตราสินคา หมายถึง ชื่อ คํา เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว
รวมกัน เพื่อแสดงความแตกตางของสินคาหรือบริการของผูขายใหแตกตางไปจากคูแขงขัน
3. การรับรูคุณคาตราสินคา หมายถึง มูลคาเพิ่มที่ตราสินคาหนึ่งๆ มอบใหกับผลิตภัณฑ
จนทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงคุณคา จนเกิดความมั่นใจในตราสินคาและสามารถผลักดันใหผูบริโภค
ยอมที่จะจายเงินในจํานวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหไดมาซึ่งตราสินคานั้น อันจะนําไปสูการเกิดผลกําไรแก
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เจาของสินคาในที่สุด สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดยึดตามแนวคิดของพาราซุรามานและคณะ ซึ่งแบงออก
ไดเปน 5 มิติ ดังนี้
3.1 มิติที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง บริการที่ใหแก
ผูรับบริการตองแสดงใหเห็นวาผูรับบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดอยางชัดเจน เชน
สถานที่ที่ใหบริการมีความสะดวก สบาย และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการใหบริการ สวยงาม ทันสมัย
เปนตน
3.2 มิติที่ 2 ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ผูใหบริการมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจไดวา การใหบริการมีความถูกตอง
เที่ยงตรง
3.3 มิติที่ 3 การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใหบริการมี
ความพรอมและเต็มใจที่จะใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามตองการ
3.4 มิติที่ 4 การใหความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูและมีอัธยาศัย
ที่ดีในการใหบริการ และความสามารถของผูใหบริการสงผลใหผูรับบริการเกิดความเชื่อมั่นในการใช
บริการ
3.5 มิติที่ 5 การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง
ผูใหบริการใหบริการโดยคํานึงถึงจิตใจ และความแตกตางของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคล
เปนสําคัญ
4. ธุรกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายถึง การใชกลยุทธในการสรางภาพลักษณ
องคกร เพื่อใหบริษัทไดรับการรับรูจากผูบริโภความี ความนาเชื่อถือ ความนาไววางใจ ความเชี่ยวชาญ
และเกิดเปนความชื่นชอบในที่สุดสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยไดทําการคัดเลือกตัวแทนระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในตราสินคา เอไอเอส (AIS) หรือดีแทค (DTAC) หรือทรูมูฟ (Truemove)
5. ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา หมายถึง การที่ผูบริโภครับรูถึงคุณภาพทุกประการ
ของสินคาหรือบริการ และแสดงออกมาถึงความเชื่อ การวินิจฉัย การพิจารณา หรือการประเมินผล
อยางมีรูปแบบ ซึ่งกระบวนการที่ใชในการประมวลและตีความขอมูลตางๆ ที่อยูรอบตัว มักจะเกิดขึ้น
จากความรูสึกที่มีตอสินคาในลักษณะการจดจํา ความนาเชื่อถือ เลือกใช ความภาคภูมิใจ ตลอดจน
แนะนําใหกับผูอื่น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจ ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปนการศึกษาคุณคาตราสินคาเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค เพื่อ
นําไปใชในธุรกิจบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เสนอประเด็นและสาระ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคา
1.1 ความหมายของการรับรู
1.2 ความหมายของคุณคาตราสินคา
1.3 กระบวนการรับรูของผูบริโภค
1.4 การรับรูตราสินคา
1.5 การวัดคุณคาตราสินคา
1.6 คุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
2.1 คํานิยามของการบริการ
2.2 ลักษณะของธุรกิจบริการ
2.3 การแบงประเภทของธุรกิจบริการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ
3.1 คํานิยามของคุณภาพการบริการ
3.2 ความแตกตางระหวางคุณภาพของการบริการและคุณภาพของสินคา
3.3 การวัดคุณภาพของการบริการ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคา
ความหมายของการรับรู
กัญช อินทรโกเศศ (2550: 4-11) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการรับรูวา กระบวนการที่
ผูบริโภคคัดเลือก เรียบเรียงและแปลขอมูลที่มาจากโลกภายนอกผานประสาทสัมผัส (Sensations)
ซึ่งเปนผลการตอบสนองฉับพลันของอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา (ตา หู จมูก ปาก และผิวสัมผัส) ที่มีตอ
สิ่งเราพื้นฐาน (Basic Stimuli) เชน แสง สี และเสียง ความรูสึกประทับใจตอสินคา สวนใหญเกิด
จากคุณลักษณะภายนอกที่สัมผัสไดเหลานี้ หลังจากไดรับขอมูลแลวก็จะพยายามทําความเขาใจกับ
ขอมูลเหลานั้น โดยการตีความหมายหรือแปลความขอมูล โดยอาศัยประสบการณในอดีตเปนตัว
ชวยเหลือ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 116) ไดใหความหมายไววา กระบวนการซึ่งแตละบุคคล
เลือกสรร (Selects) จัดระเบียบ (Organizes) ตีความ (Interprets) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน (Stimulus) โดย
อาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา เพื่อสรางภาพที่มีความหมายออกมา หรืออาจหมายถึงวิธีที่บุคคลมองสิ่ง
รอบๆ ตัว บุคคล 2 คน ซึ่งไดรับสิ่งกระตุนอยางเดียวกัน เงื่อนไขอยางเดียวกันจะแสดงการรูจัก การ
เลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมายแตกตางกัน การรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของกับความตองการ (Needs) คานิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation) อิทธิพล
ของแตละตัวแปรเหลานี้จะสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคและมีความสําคัญตอการตลาด
เสรี วงษมณฑา (2547: 42) ไดใหความหมายไววา เปนกระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือกสรร
(Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน (Stimulus) โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก การไดเห็น (Sight) ไดกลิ่น (Smell) ไดยิน (Hearing) ไดลิ้มรส (Taste)
และไดสัมผัส (Touch)
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548: 6) กลาววา การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่ง
บุคคลมีการเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน
(Stimulus) หรือขอมูลที่ไดรับ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ไดเห็น (Sight) ไดยิน (Hearing)
ไดกลิ่น (Smell) ไดลิ้มรส (Taste) ไดสัมผัส (Touch) หรือเปนกระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและ
ตีความสิ่งที่สัมผัสเพื่อใหความหมายของสภาพแวดลอม
รัจรี นพเกตุ (2539: 1) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการประมวลและตีความ
ขอมูลตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเราที่ไดจากความรูสึก
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ทรงพล ภูมิพัฒน (2540: 110) กลาววา การรับรู หมายถึง การรู รูจักสิ่งตางๆ สภาพตางๆ
ที่เปนสิ่งเรามาทําปฏิกิริยากับตัวเรา เปนการแปลอาการสัมผัสใหมีความหมายขึ้นเกิดเปนความรูสึก
เฉพาะตัวสําหรับบุคคลนั้น ๆ
ดังนั้น สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่คนเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือ
เหตุการณตาง ๆ โดยอาศัยอวัยวะสัมผัส
ความหมายของคุณคาตราสินคา
ตราสินคา หรือ Brand เปนสิ่งที่นักการตลาดในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญมากกวา
ในยุคที่ผานมา ดังจะเห็นจากการขนานนามยุคแหงตราสินคานี้วา “Brand Age” ซึ่งมีความสําคัญไม
นอยไปกวายุคแหงการโฆษณา ดวยเหตุนี้ตราสินคาจึงเปนสิ่งที่เจาของสินคาหรือนักการตลาดจะตอง
มีการจัดการการสื่อสารตราสินคาโดยการดูแล และดํารงรักษาตราสินคา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
คือทําใหตราสินคานั้นสามารถเปนที่จดจําของลูกคาไปตราบนานเทานานได
ฟลลิป คอทเลอร (วิทวัส ชัยปราณี. 2544: 41; อางอิงจาก Philip Kotler. 1999: 58) ได
ใหความหมาย เกี่ยวกับตราสินคาวา หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ โลโก หรือของอะไรอยางหนึ่ง จะบอก
วาสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ เปนของใครและแตกตางจากคูแขงอยางไร โดยขยายขอบเขตวาถาเปน
ตราสินคาจะตองสามารถจําแนกได 4 ปจจัยดวยกัน คือ
1. Attribute รูปรางหนาตาภายนอกที่จะทําใหเกิดการจดจํา
2. Benefit คุณประโยชน ที่บอกคุณประโยชนวาฟนขาว หรือผมนุม
3. Value ที่ทําใหรูสึกวาใชตราสินคานี้แลวภาคภูมิใจ
4. Personality มีบุคลิกภาพที่ใชแลวเปนวัยรุน ใชแลวเปนคนทันสมัย
ตรายี่หอ หรือ ตราสินคา (Brand) หมายถึง ถอยคํา (Word) สัญลักษณ (Symbol or
Logo) รูปทรง (Style) การออกแบบ (Design) สี (Color) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางรวมกัน
เพื่อระบุชี้ลักษณะของผลิตภัณฑหนึ่ง ๆ ขององคกรที่แตกตางจากของผูอื่น ตรายี่หอ หรือ ตราสินคา
ประกอบดวย ชื่อยี่หอ หรือ ชื่อสินคา (Brand name) หรือเครื่องหมายตราสินคา (Brand Mark)
ชื่อยี่หอ หรือ ชื่อสินคา หมายถึง สวนของตรายี่หอ หรือสินคาที่สามารถอานออกเสียงได ซึ่งมัก
ประกอบดวย ตัวอักษร คําหรือ ตัวเลข เชน กูลิโกะ คอลเกต โตโยตา เปนตน สวนเครื่องหมาย ตรา
สินคา หมายถึง รูปทรง ลักษณะ สัญลักษณ สี หรือ ลักษณะของอักษรที่ชวยใหจดจําและแยกแยะ
ความแตกตางของผลิตภัณฑได เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชตราธรรมจักร เปนสัญลักษณและ
สีเหลืองแดงเปนสีประจํามหาวิทยาลัย การบินไทยไดใชดอกจําป เปนสัญลักษณและสีมวงเปนสี
ประจําของสายการบินไทย เมื่อนําตรายี่หอ หรือตราสินคา ทั้งสวนที่เปนชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมาย
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ตราสินคาไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย จะไดรับความคุมครองทางกฎหมาย ซึ่งเรียกวา เครื่องหมาย
การคา โดยที่ผูอื่นจะนําเครื่องหมายการคาไปใชกับผลิตภัณฑของตน หรือลอกเลียนแบบไมได ฉะนั้น
บริษัทหรือผูบริหารตองเขาใจแนวความคิดของคําวา ตราสินคาอยางแทจริง มิฉะนั้นเปนสิ่งที่คอนขาง
ยากที่จะทําการตลาดในยุคนี้ใหประสบความสําเร็จได
แนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจอยางมาก จากนักวิชาการ
และนักการตลาดมาตลอดโดยพยายามที่จะหาคําจํากัดความ วิธีการในการวัดคุณคาตราสินคา ตลอดจน
ศึกษาวิธีการ และผลของการสรางตราสินคาใหแข็งแกรง สําหรับความหมายของคุณคาตราสินคามี
ผูใหคําจํากัดความไวอยางหลากหลาย ดังนี้
เสรี วงษมณฑา (2540: 43) ใหความหมายไววา คุณคาของตราสินคา หมายถึง การที่
ตราสินคาของบริษัทมีความหมายเชิงบวก ในสายตาของลูกคาซึ่งเปนผูซื้อ นักการตลาดจะตองพยายาม
สรางคุณคาใหตราสินคาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได กลาวคือ การที่คนมีความรูเกี่ยวกับตราสินคามี
ผลในการสรางความแตกตางใหตราสินคา และมีผลกอใหเกิดพฤติกรรมของตราสินคานั้น คุณคาของ
ตราสินคาจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคามีความรูสึกที่ดีตอตราสินคาอยางมั่นคง จดจํา
ตราสินคานั้นไดดวยคุณลักษณะที่ไมซ้ํากับตราสินคาอื่น
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 315) ไดใหความหมายไววาคุณคาตราสินคา (Brand Equity)
เปนคุณคาที่เพิ่มขึ้นมาในผลิตภัณฑ และบริการ ซึ่งคุณคานี้สะทอนถึงวิธีที่ผูบริโภค คิด (Think)
รูสึก (Feel) และแสดง (Act) โดยการใหความสําคัญตอตราสินคา เชนเดียวกับราคา สวนครองตลาด
และความสามารถทํากําไร คุณคาตราสินคาเปนสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได ซึ่งมีคุณคาดานจิตวิทยา
และดานการเงินตอบริษัท สรุปโดยรวม คุณคาตราสินคาเปนผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากความมี
ลักษณะเฉพาะตัวของตราสินคา และเปนคุณคาเพิ่มที่ใสเขาไปในผลิตภัณฑ ซึ่งตราสินคา ทําใหเกิด
ขึ้นกับผลิตภัณฑ โดยเฉพาะคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค ทําใหการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณคา
ตราสินคาสวนใหญ มักจะเนนไปในมุมมองของผูบริโภคเปนหลัก
คุณคาตราสินคาโดยมุงที่ลูกคา ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 315) ไดใหความหมายไววา
เปนการที่ลูกคามองเห็นความแตกตางของตราสินคา และมีการตอบสนองตอตราสินคาหรือเปนการที่
ตราสินคามีคุณคา ในทัศนะของลูกคาในเชิงบวก โดยผูบริโภคแสดงกิริยาวาพอใจในผลิตภัณฑนั้น
มากกวา และพอใจในวิธีที่ตราสินคาอยูในตลาด ในทางตรงกันขามตราสินคาอาจมีคุณคาจากฐาน
ลูกคาเชิงลบได คือ ผูบริโภคอาจจะแสดงความพอใจในกิจกรรมทางการตลาดของตราสินคานั้นนอยลง
ในการสรางคุณคาตราสินคาจะตองพิจารณา ดังนี้
1. คุณคาตราสินคาจะเพิ่มขึ้นจากความแตกตางของผลิตภัณฑ/ตราสินคา เชน เสื้อยืด
โปโลสามารถตั้งราคาสูงได เพราะตราสินคามีความแตกตาง ถาตราสินคาไมมีความแตกตางก็อาจ
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ถูกจัดลําดับในลักษณะผลิตภัณฑทั่วไป เชน เสื้อยืดไมมียี่หอ หรือมีตราที่ไมเปนที่รูจัก เปนตน ซึ่ง
จะแขงขันกันที่ราคา
2. การตอบสนองดานความแตกตางของผลิตภัณฑ เปนผลจากความรูของผูบริโภคเกี่ยวกับ
ตราสินคา/ผลิตภัณฑ ซึ่งความรูเกี่ยวกับตราสินคา ประกอบดวย ความคิดและความรูสึก รวมถึง
ภาพพจน ประสบการณ ความเชื่อ อื่น ๆ ซึ่งสัมพันธกับตราสินคาในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงตราสินคา
จะตองสรางความแข็งแกรง ความพอใจ และตองสรางความผูกพันที่มีลักษณะเฉพาะกับลูกคา เชน
Volvo จะมีลักษณะเฉพาะดานความปลอดภัย Arrow สื่อความหมายวาเปนเอกลักษณของเอกบุรุษ
CNBC สื่อถึงการใหขาวสารธุรกิจทั่วโลก จากสโลแกนที่วา “Business World Wide” เปนตน
3. การตอบสนองตอความแตกตางในผลิตภัณฑ ตราสินคาของลูกคาซึ่งสรางคุณคา
ตราสินคาจะสะทอนในรูปของการรับรู ความชอบ และพฤติกรรมที่สัมพันธกับลักษณะทั้งหมดทาง
การตลาดของตราสินคา
เสรี วงษมณฑา (2542: 144) กลาวไววาตราสินคาจะอยูในความคิด (สมอง) ของลูกคา
(Exist only in the mind of the customer) ซึ่งเกิดจากผูบริโภคมีความรูในตราสินคา ซึ่งคุณสมบัติ
ของตราสินคา จะประกอบไปดวย
1. ตราสินคาจะมีคุณคาก็ตอเมื่อ ลูกคามีความรูสึกที่ดีในขณะที่ซื้อสินคา ดังนั้นจึงตอง
สรางตราสินคาใหมีลักษณะที่ดี เพื่อใหอยูในจิตใจของผูบริโภคในอันดับตน ๆ เหนือตราสินคาอื่น ๆ
ในประเภทเดียวกัน
2. ตราสินคาจะอยูในความทรงจําของลูกคา แตอยางไรก็ตามตราสินคาเปนสิ่งที่ไมคงที่
อาจจําไดหรือจําไมได อาจดีขึ้นหรือเลวลง ดังนั้นนักการตลาดจึงตองกระตุนใหเห็น ตราสินคาบอย ๆ
เพื่อเพิ่มความถี่ของวิธีการสื่อสารตามสินคา (Brand Contact)
3. คุณคาของตราสินคาเปนเสมือนสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เราจึงตองใชเครื่องมือทางการตลาด
เพื่อสรางความทรงจําในตราสินคาอยางตอเนื่อง และเปนลักษณะความทรงจําที่ดียิ่งขึ้น โดยใชกิจกรรม
การติดตอสื่อสารทางการตลาด ในการใสความรูในตราสินคาอยางสม่ําเสมอ
4. ตราสินคาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม หมายความวาตราสินคามีลักษณะเฉพาะ และ
มีลักษณะเดน คือ ถาสามารถสรางตราสินคานั้น จะตองมีความสอดคลองกัน
5. ตราสินคาจะเปนตัวสรางความหมายและทิศทางของการสงเสริมการตลาดของสินคา
(The Brand Gives Products Their Meaning and Direction) การสื่อสารทางการตลาดไมวาจะใช
เครื่องมือใด จะตองใหความหมายที่เกี่ยวของกับตราสินคานั้นใหชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ และทําใหสินคา
มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสับสน
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6. ตราสินคาเปนพันธะสัญญา ระหวางผูขายกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย (A Brand is a
Contract) คือ เปนพันธะสัญญาระหวางผูสื่อสารกับผูซื้อ ซึ่งผูบริโภคเลือกซื้อตราสินคานั้น เพราะ
ผูสื่อสารไดระบุถึงปญหา
7. ความรูเกี่ยวกับตราสินคา จะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตาง ๆ ทางการตลาด เชน
การจัดแสดงสินคา การจัดนิทรรศการ เปนตน ก็จะทําใหความรูเกี่ยวกับตราสินคาเปลี่ยนแปลงได
ดังนั้น ใหระลึกวาทุกกิจกรรมที่ธุรกิจทํานั้นจะสงผลกระทบตอตราสินคา
คุณคาตราสินคา (Brand Value) เกิดจากความรูที่มีขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาที่ผูบริโภค
รับรูอยางตอเนื่อง Brand ตัวใดที่รับรูแลวหายไปคุณคาก็หมดไป นักการตลาดจึงมีหนาที่จะตองเพิ่ม
ความรูในตราสินคา (Brand Knowledge) อยางตอเนื่องปจจัยสําคัญ 2 ประการ เกี่ยวกับความรูใน
ตราสินคา เปนการใชหลักในการสื่อสาร ทางการตลาด 2 ประการ คือ
1. ระลึกวาทุกกิจกรรมการตลาดมีผลกระทบเกี่ยวกับความรูในตราสินคา (Recognize
that All Type of Marketing Activities Have an Effect on Brand Knowledge)
2. การเปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับตราสินคา จะมีผลกระทบกับยอดขาย (Change in
Brand Knowledge will Impact Traditional Measure Such as Sales) องคประกอบของคุณคาของ
ตราสินคา จากความสําคัญของคุณคาตราสินคาในสายตาผูบริโภค คุณสมบัติของตราสินคาทําให
การศึกษาเกี่ยวกับตราสินคามักจะเนนใหความสําคัญในสายตาของผูบริโภค
โมเดลในการสรางคุณคาตราสินคา มองวาคุณคาตราสินคาเปรียบเสมือนสินทรัพยและ
หนี้สินที่เชื่อมโยงสูตราสินคา ซึ่งเพิ่มคุณคา/ลดคุณคาผลิตภัณฑตราสินคาที่มีตอบริษัท และที่มีตอ
ลูกคา ซึ่งรายการสินทรัพยของตราตามโมเดลของ Aaker ที่สําคัญมี ดังนี้
1. ความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) หมายถึง การซื้อสินคาเดิมในผลิตภัณฑ
เหลานั้นจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (สุชญา คุปติยานุวัฒน. 2543: 43; อางอิงจาก Shiffman Kanuk.
2007: 220) ประกอบดวย
1.1 ความภักดีดานทัศนคติ กลาวคือมีความรูสึกที่ดีตอตราสินคา
1.2 ความภักดีดานพฤติกรรม เปนการที่ลูกคายึดมั่นในตราสินคา และใชความพยายาม
ที่จะแสวงหาตราสินคานั้นเพื่อซื้ออยางตอเนื่อง
2. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) จัดเปนความสามารถของลูกคาที่จะระบุวา
ตราสินคามีความแตกตาง ซึ่งจะเกิดจากการจดจําและระลึกไดในการทํางานของตราสินคา (มานพ
ชุมอุน. 2546: 2; อางอิงจาก Philip Kotler. 2000: 428)
3. การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคล เลือกสรร
(Selects) จัดระเบียบ (Organizes) ตีความ (Interprets) สิ่งกระตุน (Stimulus) โดยจะอาศัยประสาท
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สัมผัสทั้งหา เพื่อจะสรางภาพที่มีความหมายออกมา (ผดุงศักดิ์ เสริมศรีทอง. 2552: 41; อางอิงจาก
Kerin Hartley & Rudelius. 2004: 106)
4. ความผูกพันกับตราสินคา (Brand Associations) เปนความคิด ความรูสึก การรับรู
ภาพพจน ประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ ที่สัมพันธกับตราสินคา
5. สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (Other Proprietary) ไดแก ความสัมพันธในชองทาง
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ฯลฯ ดังจะเห็นไดจากภาพประกอบ
ภาพประกอบ 2 แบบจําลองคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ของ David A. Aaker
Perceived Quality
Name Awareness
Brand Loyalty

Provides Value to Customer
by Enhancing Customer’ s
Interpretation or
Processing
Of information
Confidence in the
Purchase
Decision
Use Satisfaction
ที่มา: Aaker, D.A. 1991: 17

Brand Association
BRAND
EQUITY

Other Proprietary
Brand Assets

Provides Value to Firm by Enhancing
Efficiency and Effectiveness of
Marketing Programs
Prices or Margina
Brand Extensions
Trade Leverage
Competitive Advantage
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สรุปโดยรวม การสรางคุณคาตราสินคาใหเกิดขึ้นในจิตใจผูบริโภคนั้น จะตองทําให
ผูบริโภครูสึกวาสินคามีความแตกตางจากสินคาอื่นกอน จากนั้นเชื่อมโยงตราสินคาเขากับความทรงจํา
ของผูบริโภค และเมื่อผูบริโภคไดใชสินคาและเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความภักดี ตอตราสินคาได
แนวคิดที่สําคัญของ Aaker ในการสรางคุณคาตราสินคา คือ การสรางเอกลักษณตราสินคา เปน
ความผูกพันกับตราสินคาที่มีเอกลักษณ ซึ่งจะเปนจุดยืนของตราสินคา ในการใหสัญญากับลูกคา ซึ่ง
Aaker มองเอกลักษณตราสินคาวาประกอบดวยมิติ 12 ดาน ซึ่งตั้งอยูรอบ ๆ มุมมอง 4 ดาน ดังนี้
1. การมองวาตราสินคาเปนผลิตภัณฑ (Brand-as-product) ประกอบดวย
ขอบเขตผลิตภัณฑ (Product Scope)
ลักษณะผลิตภัณฑ (Product Attributes)
คุณภาพ / คุณคา (Quality / Value)
การใช (Uses)
ผูใช (Users)
ประเทศที่เปนแหลงผลิต (Country of Origin)
2. การมองวาตราสินคาเปนองคการ (Brand-as-Organization) ประกอบดวย
ลักษณะขององคการ (Organizational Attributes)
ความเปนทองถิ่น หรือความเปนระดับโลก (Local versus Global)
3. ตราสินคาเปนเชนบุคคล (Brand-as-Person) ประกอบดวย
บุคลิกตราสินคา (Brand Personality)
ความสัมพันธระหวางลูกคา และตราสินคา (Brand Customer Relationships)
4. ตราสินคาเปนสัญลักษณ (Brand-as-symbol) ประกอบดวย
การจินตนาการในการมอง/การเปรียบเทียบ (Visual Imagery/Metaphors)
การสืบทอดของตราสินคา (Brand Heritage)
กระบวนการรับรูของผูบริโภค
ในปจจุบันขาวสารเปนสิ่งที่จําเปน สําหรับผูบริโภคเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจเมื่อ
บุคคลนั้นเกิดความไมแนใจ หรือมีความตองการทราบและมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวก็
จะพิจารณาเรื่องเหลานั้นเปนพิเศษ
กระบวนการรับรูเปนขั้นตอนที่เริ่มจากผูรับสาร ไดรับรูสิ่งกระตุนจากประสาทสัมผัส
จากการไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส และไดสัมผัส โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ปาก
และผิวหนัง ซึ่งการรับรูเหลานี้ ทําใหเกิดการเปดรับ (Exposure) แลวนําไปสูความตั้งใจ (Attention)
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และการตีความ (Interpretation) ซึ่งทําใหเกิดการรับรูในที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 117-118)
ดังภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 3 ภาพรวมกระบวนการรับรู
1. สิ่งกระตุนจาก
2. หนวยประสาท
ประสาทสัมผัส
สัมผัส
1.1 การไดเห็น  2.1 ตา
1.2 การไดยิน  2.2 หู
1.3 การไดกลิ่น  2.3 จมูก
1.4 การไดลิ้มรส  2.4 ปาก
1.5 การไดสัมผัส  2.5 ผิวหนัง

3. การเปดรับ

5. การตีความ

4. ความตั้งใจ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 117
1. สิ่งกระตุนจากประสาทสัมผัส ประกอบดวย ประสาทสัมผัส 5 ประการ ดังนี้
1.1 การไดเห็น นักการตลาด ตองใชหลักการสรางใหผูบริโภคไดเห็น การโฆษณา
การออกแบบรานคา การบรรจุภัณฑ และการสื่อสารตาง ๆ เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูจากการไดเห็น
โดยอาศัยสิ่งกระตุนตาง ๆ เชน สี ขนาด รูปแบบ เปนตน
1.2 การไดยิน ในแตละวันผูบริโภครับรูเสียงตาง ๆ ที่ผานเขามา จากโสตสัมผัส
การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ จึงตองสรางใหเกิดการรูจักตราสินคา และกระตุนใหเกิดความตองการ
จากการไดยินโฆษณาตาง ๆ ขึ้นมา
1.3 การไดกลิ่น เปนตัวที่กอใหเกิดอารมณ และสรางใหเกิดความรูสึกที่ดีและเปน
การเตือนความทรงจําไดเปนอยางดีดวยสินคาหลายชนิด เชน น้ําหอม อาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม
สินคาเหลานี้ผูบริโภคตัดสินใจซื้อโดยใชประสาทสัมผัสดานการไดกลิ่นเปนหลัก
1.4 การไดลิ้มรส รสชาติเปนปจจัยที่สําคัญมากในการซื้อผลิตภัณฑประเภทอาหาร
ยาสีฟน เครื่องดื่มตาง ๆ ดังนั้น การสรางรสชาติที่ดี ถูกใจลูกคา จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
1.5 การไดสัมผัส สินคาหลายชนิด ผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวยการสัมผัส เชน เสื้อผา
2. หนวยประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง ทําใหเกิดการเปดรับ ซึ่งนํา
ไปสูความตั้งใจและตีความ ซึ่งทําใหเกิดการรับรู
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3. การเปดรับ หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรูขอมูลจากสิ่งกระตุน ผานประสาทสัมผัส
หนึ่งอยางขึ้นไป เชน การไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส และไดสัมผัส
4. ความตั้งใจ หมายถึง การเกิดความสามารถในการเขาใจ ขอมูลที่บุคคลเปดรับ
5. การตีความ โดยแปลความหมายสิ่งกระตุนจากประสาทสัมผัส ทําใหเกิดความหมาย
ที่สอดคลองกัน
แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับรู เปนกระบวนการในการกลั่นกรองขอมูลของผูบริโภค
ซึ่งมี 4 ขั้นตอน (เสรี วงษมณฑา. 2547: 42-43) ดังภาพประกอบ 4
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนในการรับรู
การเลือกรับสาร
การเลือกที่จะสนใจ
การเลือกที่จะตีความ
การเลือกที่จะจดจํา
ที่มา: เสรี วงษมณฑา. 2547: 42-43
1. การเลือกรับสาร (Selective Exposure) หมายถึง การที่เปดรับขอมูลขาวสารใหม ๆ
เขามาสูตนเอง
2. การเลือกที่จะสนใจ (Selective Attention) หมายถึง การที่ผูบริโภคสนใจสิ่งกระตุน
อยางใดอยางหนึ่ง นักสื่อสารการตลาดตองสรางสรรคงานสื่อสาร ใหมีความโดดเดนและนาสนใจ
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค
3. การเลือกที่จะตีความ (Selective Interpretation) หมายถึง ผูบริโภคตีความหมายของ
ขอมูลที่ไดรับ แตก็ไมไดหมายความวาขาวสารนั้นจะถูกตีความไดอยางถูกตองเสมอไป เพราะการตีความ
ขึ้นอยูกับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณของแตละคน ดังนั้นขอมูลขาวสารเดียวกันอาจไดรับ
การตีความตางกันก็เปนไปได
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4. การเลือกที่จะจดจํา (Selective Retention) หมายถึง ผูบริโภคสามารถจดจําขอมูล
บางสวนที่เขาไดเห็น หรือไดยิน หลังจากผูบริโภคเปดรับขาวสาร และเกิดความเขาใจแลวนักสื่อสาร
การตลาด ตองพยายามสรางขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตน ใหอยูในความทรงจําของผูบริโภค โดยการ
สงขอมูลซ้ํา ๆ ไปยังกลุมเปาหมาย ทําใหผูบริโภคเกิดความทรงจําและตัดสินใจซื้อ
ศุภร เสรีรัตน (2545: 143-144) กลาววา การรับรูของผูบริโภค คือ วิธีการที่ผูบริโภค
มองโลกที่อยูรอบๆ ตัว หรือหมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคแตละคนมีทางเลือก การประมวลและ
การตีความเกี่ยวกับตัวกระตุนออกมาใหมีความหมาย และไดภาพของโลกที่มีเนื้อหา หรือหมายถึง
กระบวนการตีความที่ผานประสาทสัมผัสใด ๆ โดยตรง เพื่อใหเขาใจความหมายของการรับรูไดดี
ยิ่งขึ้น จึงตองทําความเขาใจถึงสิ่งตอไปนี้ คือ การรับรูและความรูสึกจากการสัมผัสไมเหมือนกัน
การตอบสนองของผูบริโภคมีรากฐานมาจากการรับรู การรับรูจะเกี่ยวของกับความตองการและแรงจูงใจ
ของผูบริโภค และการรับรูของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงได ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภค คือ
สภาพความเปนจริง ความเต็มใจในการรับรู ประสบการณในอดีต อารมณ วัฒนธรรมและสังคม
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547: 67) กลาววา การรับรูของผูบริโภค คือ กระบวนการที่
ผูบริโภคเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความสิ่งเราออกเปนความหมายบุคคลหลายคน แมจะอยูใน
เหตุการณเดียวกันและในเวลาเดียวกัน แตอาจตีความเปนความหมายที่ไมเหมือนกัน เชนเดียวกัน
แมผูบริโภคจะเขามาใชบริการในสถานที่และเวลาเดียวกัน แตผูบริโภคก็สามารถตีความการรับรูใน
คุณภาพใหบริการออกมาแตกตางกันได ตัวอยาง เชน ในการประเมินคุณภาพบริการของคลินิก
ผูบริโภคพิจารณาจากความนาเชื่อถือของแพทย เชน ดูจากใบวุฒิบัตร ปริญญาบัตรที่ติดไวในหองตรวจ
บุคลิกภาพของแพทย การตกแตงภายนอกและภายในคลินิกปริญญาบัตรที่ติดไว ความสุภาพของ
พนักงานตอนรับ ความเอาใจใส และความเอื้ออาทรของพยาบาล
ออเคอร (Aaker. 1996: 206) ไดกลาววา เปนกระบวนการซึ่งผูบริโภคเลือกรับขอมูล
ใหความสนใจในการจัดการสิ่งเราที่ผานเขามาทางประสาทรับรูทางรางกาย และแปลความหมายสิ่งเรา
ตาง ๆ ออกมาเพื่อใหความหมายเขาใจได ซึ่งสิ่งเราจะมีความเปนไปไดที่จะไดรับการรับรูมากขึ้น
โดยไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของสงเราตอการรับรู มีลักษณะ ดังนี้ สอดคลองกับประสบการณ
ที่ผานมาของผูบริโภค สอดคลองกับความเชื่อในปจจุบันของผูบริโภค ไมมีความซับซอนมากเกินไป
เชื่อถือได มีความสัมพันธกับความจําเปนหรือความตองการในปจจุบัน ไมกอใหเกิดความกลัวและ
ความกังวลใจมากเกินไป
ออเคอร (Aaker. 1996: 206-210) ไดกลาวเพิ่มเติมวา กระบวนการรับรูของผูบริโภค
นั้นมีปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภค โดยแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก
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สิ่งเราทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งเราทางกายภาพหรือทางการสื่อสารที่ออกแบบ
เพื่อใหมีผลตอผูบริโภค ซึ่งลักษณะของสิ่งเราที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภค จะขึ้นอยูกับลักษณะของ
องคประกอบที่ตางกันของสิ่งเรา โดยแบงได ดังนี้ องคประกอบทางความรูสึก (Sensory Element) ไดแก
สี รสชาติ กลิ่น เสียง และความรูสึก และองคประกอบทางดานโครงสราง (Structural Element)
ไดแก ขนาด ตําแหนง ความแตกตาง และความแปลกใหม
ลักษณะของผูบริโภคหรือผูรับบริการ (Consumer Characteristics) ที่มีผลตอการรับรู
กลาวคือ ผูบริโภคที่แตกตางกันจะรับรูสิ่งเราเดียวกันแตกตางกันไป ดังนั้น นอกจากสิ่งเราจะมีผล
ตอการรับรูแลว ลักษณะของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
เปนตน ก็มีผลตอการรับรู เนื่องจากความแตกตางของบุคคลเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย และ
ถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการรับรู รวมถึงการแปลความรูสึกนึกคิดของบุคคลแตกตางกัน
จากความหมายของกระบวนการรับรูสามารถสรุปไดวา กระบวนการรับรูของผูบริโภค
เปนกระบวนการที่บุคคลตีความและรับรูขอมูล เริ่มจากบุคคลไดรับรูสิ่งกระตุนจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ เห็น ไดยิน กลิ่น สัมผัส และรส แตละบุคคลจะเกิดการรับรูที่แตกตางกัน ขึ้นกับลักษณะ
สิ่งกระตุน สิ่งแวดลอมและลักษณะเฉพาะของบุคคล
การรับรูตราสินคา (Brand Awareness)
การรับรูตราสินคาของผูบริโภค สามารถวัดจากความรูของผูบริโภคเกี่ยวกับตราสินคา
วาผูบริโภครับรู ในสิ่งที่นักการตลาดสื่อสารเกี่ยวกับตราสินคาอยางไร ซึ่งการรับรูตราสินคาแบงออก
ไดเปน
1. การระลึกถึงตราสินคาเปนอันดับแรกในใจของผูบริโภค (Top of Mind Awareness)
ซึ่งในเชิงการตลาด ตราสินคาที่ผูบริโภคระลึกถึงเปนอันดับแรกนั้นทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจ
ซื้อสินคาไดอยางรวดเร็ว
2. การจําไดโดยไมมีการแนะนํา (Unaided Awareness) เปนการระลึกถึง (Recall) ตอ
ตราสินคาที่เกิดขึ้นในใจผูบริโภค ไมมีการกระตุนใหเกิดการระลึกได ซึ่งในเชิงการตลาดตราสินคา
ที่ผูบริโภคจําไดโดยไมมีการแนะนํานั้น แสดงใหเห็นวาตราสินคาไดรับความสนใจจากผูบริโภค
ซึ่งมีแนวโนมวาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาเปนอันดับแรกๆ
3. การจําไดโดยมีการแนะนํา (Aided Awareness) ซึ่งการระลึกไดโดยที่ผูบริโภคไดรับ
การกระตุนใหเกิดการจํา เชน ถามผูบริโภควา รูจักสัญลักษณ ตรา “โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ” หรือไม
เปนตน การที่ผูบริโภคไดรับการกระตุนจึงสามารถระลึกถึงตราสินคาไดนั้น หมายความวาผูบริโภค
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รับรูถึงตราเพียงบางสวนเทานั้น ในเชิงการตลาดมี แนวโนมวาตราสินคาที่ผูบริโภคจําไดเมื่อมีการแนะนํา
นั้น ผูขายสามารถชักจูงใหซื้อสินคาไดงายขึ้น
กลาวโดยสรุป หลักจากที่ผูบริโภคไดรับรูจากสิ่งเราตาง ๆ แลว จึงเกิดการเรียนรู ทําให
เกิดความรูความเชื่อ และประสบการณตอสิ่งนั้น ซึ่งจะสะทอนความโนมเอียงของจิตใจทางบวก
หรือทางลบ การที่จะทราบถึงความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสัญลักษณตราสินคาวาโนมเอียงไปทางบวก
หรือทางลบนั้น ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอคุณคาของสัญลักษณตราสินคาจะเปนเครื่องมือที่จะ
หาคําตอบของความรูสึกของผูบริโภค
การวัดคุณคาตราสินคา (Measuring Brand Equity)
การวัดคุณคาตราสินคาที่มีความถูกตองแมนยํา จะสงผลใหการบริหารคุณคาตราสินคา
เกิดประสิทธิภาพ ถาหากนักการตลาดปราศจากความรู เกี่ยวกับคุณคาเพิ่มที่ตราสินคาสรางใหกับ
ผลิตภัณฑแลวก็คงเปนการยากที่จะบริหารตราสินคานั้นใหประสบความสําเร็จได และการวัดคุณคา
ตราสินคานั้นยังสามารถเปนเครื่องบงชี้ ถึงอํานาจทางดานการตลาดของตราสินคาไดอีกดวย ดังนั้น
วิธีการตาง ๆ จึงถูกนํามาใชในการวัดคุณคาตราสินคา ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก
กลุมที่ใชวิธีการวัดทางดานการเงิน และกลุมที่ใชวิธีการวัดทางดานความสัมพันธตอผูบริโภค
คอบบ-วอลเกรน,รูเบิล และดอนทรู (Cobb-Walgran, Ruble and Donthu. 1995: 25)
เห็นวา การวัดคุณคาตราสินคาสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมที่วัดจากการรับรูของ
ผูบริโภค ซึ่งวัดผานทางการตระหนักรูในตราสินคา การเชื่อมโยงของตราสินคาคุณภาพที่ถูกรับรู
เปนตน สําหรับแนวทางพื้นฐาน ในการวัดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคนั้น แบงออกได
เปน 2 แนวทาง ดังนี้
การวัดคุณคาตราสินคาทางออม (Indirect Approach) เปนการประเมินศักยภาพของแหลง
ที่มีของคุณคาตราสินคา นั่นก็คือ วัดจากการตระหนักรูในตราสินคาและภาพลักษณตราสินคา ซึ่ง
เปนโครงสรางของความรูเกี่ยวกับตราสินคา
การวัดการตระหนักรูในตราสินคา สามารถวัดไดอยางมีประสิทธิภาพผานการทดสอบ
การจดจํา ทั้งแบบอาศัยตัวชวย (Aided) และแบบไมอาศัยตัวชวย (Unaided) เพื่อการตระหนักรูใน
ตราสินคาของผูบริโภคนั้นอยูในระดับการระลึกได (Recall) หรือระดับการจดจําได (Recognition)
ซึ่งการวัดการระลึกไดนั้น อาจจะเปนการวัดโดยการใชชุดของตัวชวยตางๆ เชน การบอกใบดวย
ประเภทของสินคา จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางเอยถึงตราสินคาที่นึกขึ้นได และดวยวิธีนี้จะทําใหสามารถ
รูถึงอันดับตราสินคาในใจของผูบริโภค (Top of Mind) ไดอีกดวยสวนการวัดการจดจําไดนั้น เปน
การวัดความสามารถในการจําแนก แยกแยะตราสินคาภายใตสภาวะแวดลอมที่ตางกันออกไปของ
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ผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชวิธีการใหกลุมตัวอยาง ไดดูสัญลักษณ หรือขอความที่มีความเกี่ยวของกับตรา
สินคา แลวถามวาเคยเห็นหรือไดยินมากอนหรือไม และเปนของตราสินคาอะไร เปนตน การวัดคุณคา
ตราสินคา เปนการทําใหอํานาจตราสินคาคงอยูในใจผูบริโภค การเปลี่ยนวิธีการตอบสนองตอการตลาด
มี 2 วิธี ในการวัดคุณคาตราสินคา คือ
1. วิธีการประเมินทางออม (Indirect Approach) เปนการประเมินศักยภาพในสวนของ
ตราสินคาดวยการกําหนด และการติดตามโครงสรางความรู ความรูสึก ความพอใจในตราสินคา
โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค
2. วิธีการประเมินทางตรง (Direct Approach) การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง
ของความรูในตราสินคาที่ผูบริโภคตอบสนอง ในลักษณะที่แตกตางทางการตลาดทั้ง 2 วิธีนี้ เปน
องคประกอบที่นักการตลาดสามารถนํามาใช เปนแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาด ซึ่งมีความสําคัญ
ตอนักการตลาด 2 ประการ คือ
1. ทําใหนักการตลาดสามารถเขาใจในสิ่งตางๆ ไดอยางแทจริง พรอมทั้งรับรูปจจัย
ของคุณคาตราสินคา และวิธีที่คุณคาตราสินคามีผลตอความสนใจ
2. วิธีที่ปจจัยของคุณคาตราสินคา และผลลัพธเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลา
จากแนวความคิดเกี่ยวกับตราสินคา แนวคิดการวัดคุณคาตราสินคาขางตนจะเห็นไดวา
คุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคทั้งในดานการรับรู (Perception) เชน การรูจักในตราสินคา
ความสัมพันธกับตราสินคา และคุณคาที่ถูกรับรู ตลอดจนในเรื่องของความภักดีตอตราสินคานั้น
สามารถกลาวโดยสรุปไดวา เปนคุณคาเพิ่มที่เกิดขึ้นในความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาและ
เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดของแนวคิดเรื่องตราสินคา เพราะคุณคาที่แทจริงของสินคาเกิดจาก
ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา
คุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ
การตัดสินใจซื้อการบริการของผูบริโภคก็เปนไปอยางยากลําบาก เพราะไมสามารถประเมิน
คุณภาพของการบริการไดงายผูบริโภคจึงเกิดการรับรูถึงความเสี่ยงสูง ดังนั้นผูบริโภคจะทําการตัดสินใจ
เลือกซื้อ แตตราสินคาที่มีชื่อเสียงและคุนเคยเพราะรูสึกวาตราสินคานั้นๆ เปนตัวแทนของคุณภาพ
และความมีมาตรฐานของการบริการ ทั้งนี้ฝายของบริษัทผูใหบริการก็ยึดเอาตราสินคา เปนหลักกลยุทธ
พื้นฐาน เพื่อใชในการสรางความนาเชื่อถือความเขาใจ และความสัมพันธอันดีกับผูบริโภคเชนกัน
(Dibb & Simkin. 1993: 25-35)
ความแตกตางของการนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับตราสินคามาใชระหวางในธุรกิจสินคาและ
ธุรกิจบริการอีกอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจน ก็คือ การที่ชื่อของบริษัทผูใหบริการถูกรับรู โดยผูบริโภค
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วาเปนชื่อตราสินคา ถึงแมวาสิ่งเสนอ (Offering) ของบริษัทนั้นๆ จะมีอยูหลากหลาย แตก็จะเห็นวา
สิ่งเสนอนี้ เปนเพียงสวนประกอบ (Components) ของตราสินคาเพียงตราเดียว จึงทําใหไมสามารถ
หรือบริหารสิ่งเสนอตาง ๆ ของบริษัทผูใหบริการเดียวกัน เปนตราสินคาแบบแยกกันโดยเด็ดขาด
(Individual Brand) เหมือนอยางที่บริษัทขายสินคาทําได เพราะฉะนั้น การบริหารการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการนั้น จึงจําเปนจะตองใชกลยุทธในการสรางภาพลักษณองคกรเพื่อใหบริษัทไดรับการ
รับรูจากผูบริโภความี ความนาเชื่อถือ ความนาไววางใจ ความเชี่ยวชาญ และเกิดเปนความชื่นชอบ
ในที่สุด
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 96-97) ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับสวนประกอบของ
ตราสินคาในธุรกิจบริการวา ในการสงมอบบริการใหกับผูบริโภคนั้นตองอาศัยทุกคน ทุกแผนก ตั้งแต
เจาของ ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ นอกจากนี้ยังตองอาศัยทุกสิ่งทุกอยางในธุรกิจนั้นไมวาจะเปน
นโยบายบริษัทที่มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการทํางานที่ดี บริการที่มีคุณภาพภายใตราคาที่เหมาะสม
กระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย สถานที่ใหบริการที่สวยงาม หองน้ํา
ที่สะอาด ที่จอดรถเพียงพอ ลิฟตที่ปลอดภัย เปนตน เนื่องจากทุกสิ่งดังกลาวเปนตัวแทนของตรา
สินคาในธุรกิจบริการ
หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน จะเนนมากในเรื่องของการสรางคุณภาพใหกับ
ทุกสิ่งที่ตองนําเสนอผูบริโภค โดยจะตองมีคุณภาพในระดับเดียวกับตราสินคาของบริษัท โดยเฉพาะ
จดหมาย นามบัตร ซึ่งเปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคเห็นกอนจะมาใชบริการ กอนที่จะรูจัก และเชื่อมั่นใน
การบริการ กลาวคือ หากตราสินคาของธุรกิจเปนระดับดีเยี่ยม จดหมาย นามบัตร การแตงกาย ของ
พนักงาน รวมทั้งโฆษณาจะตองมีคุณภาพเปนระดับดีเยี่ยมเชนกัน ตัวหนังสือตองชัดเจนสะกดถูกตอง
ใชภาษาอยางสละสลวย กระดาษหนา สีสันสวยงาม ทั้งนี้ถือวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนตราสินคาของ
ธุรกิจ หากไมสามารถทําสิ่งเหลานี้ไดดี การบริการยอมไมดีอยางแนนอน
นอกจากนี้ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 98-100) ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา ตราสินคา
ในธุรกิจบริการมีความสําคัญมากขึ้นทุกวินาทีในโลกของการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดดังตอไปนี้
1. ตราสินคาในธุรกิจบริการเปนตัวแทนของธุรกิจ เปนศูนยรวมขององคประกอบของ
ทุกสิ่งทุกอยางในธุรกิจบริการ ดังนั้น หากตราสินคาบริการเอไดรับการชมวาดีเยี่ยม ยอมสรุปไดวา
การบริการไดรับจากตราสินคาบริการเอ รวมทั้งความสามารถของผูบริหารและพนักงานยอมดีเยี่ยม
นาประทับใจ
2. ตราสินคาในธุรกิจบริการเปนภาพในใจของผูบริโภค หลังจากที่ผูบริโภคไดรับขอมูล
ขาวสารจากแหลงตางๆ รวมทั้งการติดตอและการใชบริการความประทับใจและความไมประทับใจ
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ผูบริโภคจะเก็บภาพเกี่ยวกับตราสินคาบริการไวในใจ ตราสินคาบริการจึงเปนศูนยรวมขอมูลและ
ความรูสึกของผูบริโภค หากผูบริโภคแสดงความเห็นเกี่ยวกับตราสินคาบริการที่โดดเดน ผูบริโภค
ยอมแสดงออกไดชัดเจน ทางตรงขาม ตราสินคาบริการที่ไมโดดเดน ผูบริโภคยอมแสดงความเห็น
ไดไมชัดเจนหรือแตกตางกันในความเห็นของแตละคน
3. ตราสินคาในธุรกิจบริการ เปนสะพานเชื่อมสายสัมพันธระหวางธุรกิจกับผูบริโภค
การที่ผูบริโภคแสดงความเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับตราสินคาบริการดวยความมั่นใจ ยอมแสดงใหเห็นวา
ตราสินคาบริการเปนสายสัมพันธที่เหนียวแนนระหวางธุรกิจกับผูบริโภค การที่ผูบริโภคจะเปลี่ยน
ใจไปใชบริการกับธุรกิจอื่นยอมเปนไปไดยาก เนื่องจากไมคุนเคย ไมใกลชิด และไมมีสายสัมพันธ
4. ตราสินคาในธุรกิจบริการ เปนเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของผูบริโภคที่เดินทาง
ไปตางประเทศ แลวตองใชบริการที่โรงแรมแหงหนึ่ง ไมวาจะเขารับประทานอาหารหรือเขาพัก คาง
คืนในประเทศที่ยังไมพัฒนา ตราสินคาในสวนบริการของธุรกิจบริการจะเปนสิ่งสําคัญในการชวย
ผูบริโภคตัดสินใจวา หากใชบริการโรงแรมที่มีตราสินคาบริการเปนที่ยอมรับเชน โรงแรมเชอราตัน
ยอมทําใหไดรับบริการที่ดี มีความปลอดภัย หรือสัมภาระไมหายในโรงแรม คุมคากับเงินที่จายไป
5. ตราสินคาในธุรกิจบริการ ทําใหบริการเกิดความแตกตาง ตราสินคาบริการจะชวย
ทําใหผูบริโภคสามารถแยกไดวา บริการแหงใดดี และบริการที่แหงใดมีคุณภาพต่ํา ซึ่งการบริการมี
ลักษณะเปนนามธรรม ทําใหแยกไดยาก แตตราสินคาบริการสามารถทําหนาที่เปนตัวชวยได
6. ตราสินคาในธุรกิจบริการเปนอาวุธที่ใชตอสู สวนสนามรบทางธุรกิจจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองอาศัยตราสินคาบริการ เปนเครื่องมือขับเคี่ยวตอสูกับคูแขง รวมทั้งตอสูกับธุรกิจหนาใหมที่
จะเขามาแขงขัน ทั้งนี้เนื่องจากการสรางตราสินคาบริการตองอาศัยทั้งเงินและเวลา ใครลงทุนกอน
ยอมไดรับประโยชนกอน ทั้งนี้ตราสินคาบริการจะนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันซึ่งถือ
วาเปนอาวุธอันคมกริบ
ตราสินคาที่แข็งแกรงในธุรกิจบริการนั้นโดยทั่วไปควรจะมีลักษณะ 4 ประการ ไดแก
การมีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งปจจัยสําคัญในการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดและสรางขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ประการตอมา คือ การใหบริการที่เหนือกวา (Offer Superior Service) เพื่อปองกัน
การเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่นของผูบริโภค อีกประการหนึ่ง ก็คือ การเปนตราสินคาที่บุกเบิกตลาด
การบริการนั้นเปนรายแรก ๆ สวนประการสุดทาย คือ การที่ตราสินคามีความแตกตางจากคูแขง
(Be Different) ซึ่งเปนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ
ถึงแมวาแนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา จะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตในสวนของธุรกิจ
การบริการนั้น พบวาการศึกษางานวิจัยทําใหเกิดความโนมเอียงทางธุรกิจสินคา สําหรับขอเท็จจริง
ในการนําเอาแนวคิดนีม้ าประยุกตใชในธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณคา
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ตราสินคาในธุรกิจบริการยังคงมีอยูนอยมาก และไมคอยมีการกลาวถึงในรายละเอียดมากนัก ซึ่ง
เปนขอจํากัดหลักของผูที่ตองการทําการศึกษาและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
บริการนี้
คุณคาตราสินคามีคุณประโยชนตอธุรกิจบริการซึ่งเบอรรี่ (Berry. 2000: 130) ไดเสนอ
แบบจําลองที่เรียกวา การเกิดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ เพื่ออธิบายการเกิดคุณคาตราสินคาใน
ธุรกิจบริการ ดังภาพประกอบ 7
ภาพประกอบ 5 แบบจําลองการเกิดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ (Service-Branding Model)
การตระหนักรู
ในตราสินคา
(Brand Awareness)
ตราสินคาที่ถูกนําเสนอ
(Presented Brand)

คุณคาตราสินคา
(Brand Equity)

ประสบการณตรง
ของลูกคา
(Customers’ Experience)

การสื่อสารภายนอกองคการ
(External Brand Communication)
ความหมายเกีย่ วกับ
ตราสินคา
(Brand Meaning)
ที่มา: Berry. 2000: 130
จากภาพประกอบ 7 จะเห็นไดวา ตราสินคาที่ถูกนําเสนอ ซึ่งเปนผลมาจากการสื่อสาร
การตลาดในลักษณะที่บริษัทเจาของตราสินคาสามารถกําหนดและควบคุมไดนั้น เปนปจจัยที่มีผล
โดยตรงกับ การสรางการตระหนักรูในตราสินคาใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภค ขณะที่การสื่อสารภายนอก
องคกร (External Brand Communication) ซึ่งเปนการสื่อสารที่บริษัทเจาของตราสินคา ไมสามารถ
ควบคุมได อยางเชน การที่ผูบริโภคไดรับขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา จากคําบอกเลาของบุคคลอื่นหรือ
จากสื่อมวลชนนั้น จะเปนปจจัยที่มีผลทางออม
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สวนความหมายที่เกี่ยวกับตราสินคานั้น (Brand Meaning) คือ สิ่งแรกที่ทําใหผูบริโภค
นึกถึงเมื่อมีการเอยถึงตราสินคานั้น ๆ ขึ้นมา แสดงใหเห็นวาการรับรูของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา
โดยการเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดที่มีอยู เกี่ยวกับตราสินคานั้นเขาดวยกัน (Brand Association) ซึ่งใน
กรณีที่ผูบริโภคไมเคยเขารับบริการมากอน ขอมูลตาง ๆ จะไดมาจากการปรากฏของตราสินคา และ
การสื่อสารภายนอกองคกร โดยองคประกอบทางดานการตระหนักรูในตราสินคา และทางดานความหมาย
ของตราสินคานี้มีผลอยางมากตอผูบริโภครายใหมที่ไมเคยมีประสบการณโดยตรง
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูบริโภคเคยผานการเขารับบริการมาแลว องคประกอบที่มี
ความสําคัญที่สุดตอการเกิดคุณคาตราสินคา ไดแก ประสบการณตรงของผูบริโภค แมวาการสื่อสาร
อาจจะมีผลตอผูบริโภคที่เคยผานการเขารับบริการมาแลวอยูบาง แตก็จะไมมากเทากับประสบการณ
ที่ผูบริโภคไดรับโดยตรง ถาหากการรับที่ไดระหวางประสบการณและการสื่อสาร ไมตรงกัน ผูบริโภค
ยอมเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เคยประสบมาแลวมากกวา ยิ่งไปกวานั้นผูบริโภคจะทําการประเมินการรับรู
ความหมายเกี่ยวกับตราสินคาใหม เพื่อใหตรงกับสิ่งที่ผูบริโภคมีประสบการณ
ในที่สุด เมื่อผูบริโภคมีองคประกอบครบทั้ง 3 ประการขางตน ซึ่งไดแก องคประกอบ
ทางดานการตระหนักรูในตราสินคา องคประกอบทางดานความหมายเกี่ยวกับตราสินคา และองคประกอบ
ทางดานประสบการณตรงของผูบริโภค เมื่อนั้น คุณคาตราสินคาของธุรกิจบริการก็จะเกิดขึ้นภายใน
ใจของผูบริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ในปจจุบันธุรกิจบริการจัดเปนภาคธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งตัวเลขสถิติ
ทางเศรษฐกิจไดแสดงใหเห็นวา อยางนอยถึงสองในสามของเศรษฐกิจโลก ก็คือ ภาคธุรกิจบริการ
(Lacobucci. 2001: 320) โดยสาเหตุของการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องนั้นเกิดขึ้นจากปจจัยที่มีผลตอ
กระบวนการซื้อ อยางวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรและวิถีชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการขยายตัวขององคกรทางดานบริการ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาของระบบควบคุมคุณภาพ ความพยายามในการเพิ่มชองทาง
สรางรายไดใหม ๆ ของบริษัท
สินคา (Goods) และการบริการ (Service) ตางก็เปนผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของบริษัท สินคาจะหมายถึงวัตถุ (Object) สิ่งประดิษฐ
(Devices) หรือสิ่งของ (Things) ในขณะที่บริการจะหมายถึง การกระทํา (Deed) ความพยายาม
(Effort) หรือการแสดงออก (Performance)
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คํานิยามของการบริการ
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541: 316) ไดใหความหมายวา การบริการเปนธุรกิจที่อํานวย
ความสะดวกดานการผลิต ไมมีตัวตน และมีเปาหมายที่ผูใชทางอุตสาหกรรม ตัวอยาง เชน บริษัทขนสง
บริษัทโฆษณา สื่อมวลชน สํานักงานกฎหมาย เปนตน
อดุลย จาตุรงคกุล (2542: 308) ไดสรุปความหมายการบริการวา การบริการเปนงานที่
ไมมีตัวตน สัมผัสไมได แตสรางความพึงพอใจในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูใช
ในตลาดธุรกิจได และไมเปนผลใหเกิดมีการเปนเจาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547: 14) ไดใหความหมายคําวา การบริการ คือ การกระทํา
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่ฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีตัวสินคา
เขามาเกี่ยวของ แตเนื้อแทของสิ่งที่เสนอใหนั้นเปนการกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซึ่งไม
สามารถนําไปเปนเจาของได
คินเนียร และเคนเลอร (Kinnear & Krentler. 1995: 27) แสดงความเห็นวา การบริการ
คือ กิจกรรมที่ไมสามารถจับตองได และมีระดับของการแสดงออกที่ตางกันออกไป สรางความพึงพอใจ
(Satisfaction) ใหกับผูรับการบริการ แตผูรับบริการไมสามารถที่จะเปนเจาของกิจกรรมนั้นได รวมถึง
ไมสามารถเก็บรักษาหรือทําการขนสงกิจกรรมนั้นไดอีกดวย
เลิฟล็อค และไรท (Lovelock & Wright. 1999: 4) ไดใหความหมายวา การบริการ คือ
การกระทํา (Act) หรือการแสดงออก (Performance) ที่ไมสามารถจับตองได ไมสามารถถือครอง
เปนเจาของได คุณคาและคุณประโยชนจะเกิดขึ้นกับผูบริโภคไดดวย การสรางความเปลี่ยนแปลง
หรือกระทําบางอยางกับตัวผูบริโภค หรือสินทรัพยของผูบริโภค
จากนิยามดังกลาว สรุปไดวา การบริการเปนกิจกรรมหรือคุณประโยชนที่องคกรหนึ่ง
เสนอใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น ๆ โดยสิ่งที่เสนอใหนั้นเปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได และผูรับ
ก็ไมมีสิทธิ์เปนเจาของ การใหคํานิยามสําหรับการบริการนั้นเปนสิ่งซึ่งปฏิบัติใหสมบูรณไดยากมาก
เนื่องจากธุรกิจบริการแตละประเภทตางก็มีธรรมชาติที่แตกตางกันออกไป ซึ่งไมมีคํานิยามใดสามารถ
ครอบคลุมความหลากหลายเหลานั้นไดหมด อยางไรก็ตาม ใหสังเกตจากตัวอยางคํานิยามขางตนจะ
สามารถเห็นไดถึงลักษณะโดยรวมที่เปนสากลของธุรกิจบริการ อันเปนลักษณะที่สรางใหการบริการ
มีความแปลกไปจากสินคานั่นเอง
ลักษณะของธุรกิจบริการ
ธุรกิจบริการแตละประเภทของแตละองคกรนั้นตางก็มีความแตกตางกันออกไป แตโดย
ทั่วไปเมื่อนําการบริการเหลานั้นมาเปรียบเทียบ กับสินคาที่มีลักษณะทางกายภาพแลว ก็จะไดลักษณะ
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รวมบางประการ ที่ทําใหสามารถเขาใจถึงความแตกตางระหวางสินคากับบริการได ซึ่งปกติแลวจะ
มีอยู 4 ลักษณะที่ชัดเจน ไดแก ลักษณะที่ไมสามารถจับตองได (Intangibility) ลักษณะที่กระบวน
การผลิต และการบริโภคไมสามารถแยกออกจากกันได (Inseparability) ลักษณะความไมคงที่ของ
การบริการ (Heterogeneity) และลักษณะที่ไมสามารถกักตุนได ซึ่งในแตละลักษณะสามารถแสดง
โดยนัยใหเห็นถึงกลยุทธการบริหาร และกลยุทธการตลาดที่จะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริการ
เปนผลใหการบริการ และการตลาดของธุรกิจบริการมีความซับซอนและแตกตางไปจากการบริหาร
และการตลาดของบริษัทผูผลิตสินคา โดยนักการตลาดในธุรกิจบริการจะตองบริหารจัดการทั้งทรัพยากร
ที่เปนรูปธรรม และนามธรรมขององคกร ตองมีการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคในระดับบุคคลอยู
ตลอดเวลา ตองออกแบบสภาพแวดลอมในการใหบริการอยางเหมาะสม และจะตองรักษาความสัมพันธ
ที่ดีกับผูบริโภค อยางใกลชิดมากกวานักการตลาดของบริษัทผูผลิตสินคา (Hoffman and Bateson.
1997: 28)
การแบงประเภทของธุรกิจบริการ (Service Classification)
การแบงประเภทของธุรกิจบริการเปนการจัดกลุมของการบริการที่มีลักษณะเหมือนกัน
เขาดวยกัน โดยใชแบบแผน (Scheme) ตาง ๆ เปนเกณฑ อันจะมีประโยชนตอการทําความเขาใจธุรกิจ
บริการไดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และทําใหนักการตลาดสามารถเลือกใชแนวของกลยุทธไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับการบริการ ในขณะเดียวกัน นักการตลาดก็ยังสามารถแบงปนหรือยืมวิธี การบริหาร
และการวางแผนการตลาดของธุรกิจบริการอื่นๆ ที่อยูในประเภทเดียวกันมาประยุกตใชเพื่อความสําเร็จ
เชนเดียวกันไดอีกดวย จากการศึกษา พบวามีผูเสนอวิธีการแบงประเภทของธุรกิจบริการไวหลายรูปแบบ
ดังนี้
เชน, กับตา และโรม (Chen, Guta and Rome. 1994: 23-24) ไดทําการแบงประเภทของ
ธุรกิจบริการ โดยใชระดับการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคเปนเกณฑ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน
3 ประเภท คือ
1. การบริการบริสุทธิ์ (Pure Service) คือ ประเภทธุรกิจบริการที่ผูบริโภคจําเปนตองมี
การติดตอสื่อสารกับผูใหบริการอยูตลอดเวลาที่กระบวนการผลิตเกิดขึ้น เชน รานอาหารฟาสตฟูด
2. บริการผสม (Mixed Service) คือ ประเภทธุรกิจบริการ ที่กระบวนการผลิตสวนหนึ่ง
นั้นจําเปนจะตองมีการติดตอสื่อสารกันระหวางผูบริโภคกับผูใหบริการรวมอยู ในขณะที่อีกสวนหนึ่ง
จะเกิดอยูสวนหลัง (Back Office) โดยไมตองมีการติดตอสื่อสาร เชน ธุรกิจเกี่ยวกับสายการบิน
3. บริการกึ่งกระบวนการผลิต (Quasi-Manufacturing Service) คือ ผูบริโภคไมจําเปน
จะตองติดตอสื่อสารกับผูใหบริการ ในขณะที่กระบวนการผลิตเกิดขึ้น เชน บริการบัตรเครดิต
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การแบงประเภทธุรกิจบริการทําใหทราบวา การบริการมีการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค
สูงจะยากตอการควบคุม เพราะผูบริโภคมีผลกับขั้นตอนและองคประกอบในกระบวนการผลิต
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ
นับตั้งแตชวงปลายทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา แนวคิดของคุณภาพของการบริการ
(Service Quality) มักไดรับความสนใจอยางกวางขวางทั้งนักทฤษฎี และนักปฏิบัติดานการตลาดซึ่ง
ตางก็ยอมรับกันวา คุณภาพของการบริการ คือ เปนหนทางที่จะนําไปสูความสําเร็จในการแขงขันใน
ธุรกิจตางๆ โดยจะชวยสรางความแตกตางในเชิงบวก (Positive Differentiation) ใหกับธุรกิจบริการ
สรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงสรางผลกําไรในระยะยาว (Long-term Profit) ใหเกิดขึ้น
อีกดวยทั้งนี้เนื่องจากการบริการที่มีคุณภาพ จะทําใหสามารถตั้งราคาการบริการในระดับที่สูงได และ
ในขณะเดียวกันก็สามารถดึงดูดใจผูบริโภครายใหมๆ ได (Chen, Guta and Rome. 1994: 23)
คํานิยามของคุณภาพการบริการ
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การประเมินของผูบริโภคเกี่ยวกับความดีเลิศ
หรือความเหนือกวาของการบริการ (Zeithaml and Bitner. 2000: 48) และไดมีนักวิชาการอีกหลาย
ทานใหความเห็นวาผูบริโภคจะประเมินคุณภาพของการบริการ โดยการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง
(Expected Service) กับบริการตามการรับรู (Perceived Service) วามีความสอดคลองกันมากเทาไร
คอตเลอร (Kotler. 2003: 56) ไดสรุปวาคุณภาพการบริการ หมายถึง การจัดบริการที่
ตรงกับความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการ อีกทั้ง (Wisher and Corney. 2001: 33)
กลาววา คุณภาพการใหบริการมีแนวการศึกษาที่สําคัญคือการวิเคราะหที่เรียกวา SERVQUAL ทั้งนี้
นักวิชาการทั้งสองทานเสนอวา คุณภาพการใหบริการเปนการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของ
บริการ (Superiority of the Service)
วีรพงษ เฉลิมจิรรัตน (2543: 14-15) ไดใหความหมายของคุณภาพการใหบริการ ไววา
ความสอดคลองกันของความตองการของลูกคา หรือผูรับบริการหรือระดับของความสามารถในการ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา หรือผูรับบริการอันทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจจากบริการที่เขาไดรับ
สมวงศ พงศสถาพร (2550: 66) ไดเสนอความเห็นไววา ในสวนคุณภาพการใหบริการ
นั้นเปนทัศนคติที่ผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซึ่งหากอยูในระดับ
ที่ยอมรับไดผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งจะมีระดับแตกตางกันออกไปตาม
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ความคาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลที่ไดรับจาก
บริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
จากความหมายของคุณภาพบริการสามารถสรุปไดวา คุณภาพบริการ หมายถึง ระดับ
ความสามารถของบริการที่ตอบสนองตรงตามความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการถูกตอง
เหมาะสม และไดมาตรฐานวิชาชีพ
ความแตกตางระหวางคุณภาพของการบริการและคุณภาพของสินคา
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการนั้น ควรจะเริ่มจากการทําความเขาใจ
ถึงความแตกตางระหวางคุณภาพของสินคา และคุณภาพของการบริการเปนลําดับแรก โดยในการประเมิน
คุณภาพของการบริการนั้น ผูบริโภคจะพิจารณาทั้งผล (Outcome) ควบคูไปกับกระบวนการ (Process)
ในการใหบริการ ในขณะที่การประเมินคุณภาพของสินคา จะพิจารณาเพียงผลผลิตที่เสร็จสิ้นจาก
กระบวนการผลิตแลวเทานั้น ยิ่งไปกวานั้นคุณภาพของการบริการยังมีความเปนธรรมสูงมากอีกดวย
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547: 270) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางคุณภาพของ
การบริการและคุณภาพของสินคาไววา คุณภาพของการบริการไมใชความฟุมเฟอยหรือรูปลักษณของ
สินคาที่มีราคาสูง แตหมายถึง ความพอใจของผูบริโภคที่ซื้อสินคาและความพอใจของหนวยงาน
โกบาเดียนและโจนส (Ghobadian and Jones. 1994: 43-44) ไดอธิบายถึง ความแตกตาง
ระหวางคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสินคาไวตามลักษณะของธุรกิจบริการ ดังนี้
1. ลักษณะที่กระบวนการผลิตและการบริโภค ไมสามารถแยกออกจากกันไดทําใหทาง
ฝายผูบริหารไมสามารถซอนความผิดพลาด หรือขอบกพรองเชิงคุณภาพ ใหรอดพนจากสายตาของ
ผูบริโภคได ยิ่งไปกวานั้นผูบริโภคก็จัดวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตดวย และเปนที่ควบคุม
โดยตรงไดยาก ซึ่งตางจากการผลิตสินคาที่ไมตองมีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของในกระบวนการ
2. ลักษณะที่ไมสามารถจับตองได ทําใหผูใหบริการเกิดความลําบากในการสื่อสารสราง
ความเขาใจใหกบั ผูบริโภคไดอยางสินคาที่มีรูปธรรม จับตองได ผูบริโภคจําเปนตองมองหาสัญลักษณ
ของคุณภาพ เชน คําบอกเลาจากบุคคลอื่น ชื่อเสียงขององคกร หรือการสื่อสารทางการตลาดอยู
ตลอดเวลา และสิ่งนี้ลวนแตมีผลตอการรับรูถึงคุณภาพของการบริการมากกวาที่มีตอคุณภาพของสินคา
ดวยเหตุนี้องคกรผูใหบริการ จึงตองมีความรับผิดชอบอยางสูงในการสงมอบการบริการ ตามคํามั่น
สัญญา (Promise) ในทุกครั้งที่มีการใหบริการ
3. ลักษณะความไมคงที่ของการบริการ ทําใหการผลิตซ้ํา (Reproduction) เพื่อใหผลที่
ไดออกมาเปนดังเดิมทุกประการนั้นทําไดยากมาก การควบคุมคุณภาพใหเปนมาตรฐานเดียวแทบจะ
เปนไปไมได ดังนั้นผูใหบริการจึงตองมีการใหขอมูลที่เที่ยงตรง และมีความสามารถในการสื่อสาร
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ขอมูลนั้นกับผูบริโภค ซึ่งมีผลเปนอยางมากตอการรับรูของผูบริโภค ที่มีตอคุณภาพของการบริการ
และตองมีการอบรมพนักงานถึงความตองการของผูบริโภค และมีปฏิกิริยาตอบสนองความตองการ
นั้นอยางเหมาะสม
สรุปไดวา ความแตกตางเหลานี้สงผลใหคุณภาพของการบริการ ไมอาจจะนํามาตั้งเปน
เปาหมายที่เจาะจง ซึ่งสามารถทําใหบรรลุหรือทําใหสมบูรณได แตจะตองเปนสิ่งที่ไดรับการบริหาร
และควบคุมอยางตอเนื่องไมมีสิ้นสุด
การวัดคุณภาพของการบริการ (Service Quality)
การวัดคุณภาพของการบริการ เปนหัวใจสําคัญในการวางกลยุทธทางดานการตลาด
และการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพในตลาดการแขงขัน นักวิชาการตางพากันคนควากรอบแนวคิด
ในการประเมินการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพของการบริการ ซึ่งหากปราศจากกรอบการวัด
เหลานี้ คุณภาพของการบริการก็จะไมสามารถพัฒนาปรับปรุงใดๆ ไดเลย โดยวิธีการวัดแบบดั้งเดิม
และแพรหลายที่สุด เปนการเปรียบเทียบผลตางระหวางความคาดหวัง (Expectation) ของผูบริโภคที่
มีอยูกอนการใชบริการ กับการรับรู (Perception) ที่มีตอการบริการที่เกิดขึ้นจริง หากวาการรับรู ตรง
กับหรือมากกวาความคาดหวังที่มีอยู ในสวนของคุณภาพก็จะเกิดขึ้น (Zeithaml, Parasuraman and Berry.
1990: 95) การพัฒนามีแบบจําลองการรับรูคุณภาพโดยรวม เกิดจากผลตางการเปรียบเทียบคุณภาพที่
เกิดจากประสบการณ กับคุณภาพที่เกิดจากความคาดหวัง
1. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณเปนคุณภาพที่ถูกรับรูหลังจากการบริการนั้นเกิดขึ้น
และเสร็จสิ้นลงแลว ในแงของคุณภาพขององคประกอบทางดานผลของการบริการ และองคประกอบ
ทางดานกระบวนการใหบริการที่ผานการกลั่นกรองจากภาพลักษณของบริษัท
2. คุณภาพที่เกิดจากความคาดหวังนี้ คือ คุณภาพที่ผูบริโภคคาดหวังไววาไดรับกอนที่
การบริการนั้นจะเกิดขึ้น โดยความคาดหวังเกิดจาก การสื่อสารทางการตลาดยอดขาย ภาพลักษณ
ของบริษัท คําบอกเลาจากบุคคลอื่น การประชาสัมพันธ รวมถึงความตองการคุณคาของผูบริโภค
ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบนั้น ถาหากคุณภาพที่เกิดจากประสบการณเทากับหรือมีสูง
กวาคุณภาพที่เกิดจากการคาดหวัง ก็จะถือวาการบริการนั้น ๆ มีคุณภาพ และยิ่งผลที่ไดมีสูงกวาเทาใด
คุณภาพโดยรวมที่ถูกรับรูจะยิ่งสูงตาม ในทางกลับกัน หากคุณภาพที่เกิดจากประสบการณต่ํากวา
คุณภาพที่เกิดขึ้นจากความคาดหวัง ยอมหมายความวาการบริการนั้นขาดแคลนคุณภาพ
ศิริพร วิษณุมหิมาชัย กลาววา คุณภาพของการบริการ เปนเรื่องที่ซับซอนขึ้นอยูกับ
การมองหรือในสวนทรรศนะของลูกคา "Service Quality is What Customers Perceived” กลาวคือ
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อะไรก็ตามที่ลูกคาเห็นวาดีเปนที่ถูกใจพอใจ จะหมายถึงคุณภาพไมวาจะเปนสินคาหรือบริการใด ๆ
ดวยเหตุนี้ การทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการจึงเปนเรื่องจําเปน
1. เกณฑการพิจารณาคุณภาพของการบริการ แบงเปน 7 ลักษณะ คือ คุณภาพของ
การบริการจะถูกกําหนดโดยลูกคาเปนสิ่งที่ตองคนหาอยูตลอดเวลา จะเกิดขึ้นไดดวยความรวมมือ
ของทุกคน คุณภาพของการบริการ การติดตอสื่อสารเปนสิ่งที่ไมอาจแยกจากกันไดจะตองอยูบน
พื้นฐานของความเปนธรรม คุณภาพการบริการขึ้นอยูกับความพรอมในการบริการ การรักษาคํามั่น
สัญญาขององคการบริการ
2. การรับรูคุณภาพของการบริการ โดยทั่วไปแลว คุณภาพการบริการที่ลูกคารับรูไดมี
อยู 2 ดาน คือ คุณภาพของผลิตภัณฑบริการ (Technical Quality of the Outcome) คุณภาพของ
กระบวนการบริการ (Functional Quality of the Process)
เกณฑการเลือกใชบริการของลูกคา การเลือกใชบริการของลูกคามักขึ้นอยูกับการรับรู
ภาพลักษณของธุรกิจตาง ๆ โดยทั่วไปจะเปนธุรกิจแบบใด ลูกคามักใชเกณฑการพิจารณาคุณภาพของ
การบริการในเรื่องที่ตนเห็นวาสําคัญ โดยจําแนกเกณฑที่ลูกคาเห็นวาสําคัญตอการเลือกใชบริการออก
เปน 9 ลักษณะ ดังนี้ การเขาถึงบริการไดทันทีตามความตองการของลูกคา ความสะดวกของทําเล
ที่ตั้งในการเขารับบริการ ความนาเชื่อถือไววางใจของการใหบริการ การใหความสําคัญตอลูกคาแต
ละคน ราคาคาบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของการบริการ คุณภาพของการใหบริการทั้งในระหวาง
รับบริการและภายหลังรับบริการ ชื่อเสียงของบริการที่ไดรับการยกยองชมเชย ความปลอดภัยของ
การใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญ ความรวดเร็วในการใหบริการ
เกณฑการพิจารณาคุณภาพการบริการของลูกคา ในการประเมินคุณภาพของการบริการ
ทั่ว ๆ ไป ลูกคามักใชเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของการบริการที่ไดรับ โดยคํานึงถึงคุณลักษณะ
10 ประการ ดังนี้ ลักษณะของการบริการ (Apperance) ความไววางใจ (Reliability) ความกระตือรือรน
(Responsiveness) ความเชี่ยวชาญ (Competence) ความมีอัธยาศัยนอบนอม (Courtesy) ความนาเชื่อถือ
(Creditability) ความปลอดภัย (Security) การเขาถึงบริการ (Access) การติดตอสื่อสาร (Communication)
ความเขาใจลูกคา (Understanding of customer)
นักวิชาการบางทานเสนอความเห็นไววา ในการวัดคุณภาพการใหบริการนั้นเรามักจะใช
วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกคา หรือผูรับบริการภายหลังจากที่ไดรับบริการนั้นแลวแตโดยทั่วไป
ปญหาในการวัดคุณภาพการใหบริการนั้น มักจะขึ้นอยูกับวิธีการวัดเงื่อนไขที่นํามาสูการสะทอนคุณภาพ
การใหบริการ ซึ่งก็คือ การตอบสนองหรือเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง
หรือที่ไดกลาวมาแลววาเปนความพึงพอใจที่ผูรับบริการรูสึกวาบริการที่เขาไดรับมานั้นสอดรับกับ
ความคาดหวังที่วางไวหรือที่ไดรับรูมา เชน การไดรับบริการจากบุคคลโดยตรง การไดรับบริการ
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จากแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการแตอยางไร
ก็ตาม การวัดคุณภาพการใหบริการมีองคประกอบประการใดบางนั้น สามารถพิจารณาไดจากทัศนะ
ของนักวิชาการ ไดแก คริสแนนและฮารดไลน (Krishnan and Hartline. 2001: 328-342) ไดให
หลักการสําคัญในการวัดคุณภาพของสินคา หรือบริการโดยจะตองพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้
ประการที่ 1 ความคาดหวังของผูบริการ (Customer Expectations) สิ่งสําคัญประการ
หนึ่งของกระบวนการแหงคุณภาพ คือ การทําใหความคาดหวังของผูรับบริการเปนจริง และสราง
ความเบิกบานใจใหแกลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งคําถามเพื่อที่จะถามผูรับบริการจะเปนการวัด
ถึงความพึงพอใจจากการบริการที่ไดรับเปนอยางดี ในสวนของคําถามผูผลิตหรือผูใหบริการจะตอง
สรางคําถามในลักษณะที่วาทําอยางไร
ประการที่ 2 ภาวะความเปนผูนํา (Leadership) รูปแบบตางๆ ของผูนําภายในองคการ
ทั้งแบบผูอํานวยการ ผูบริหาร ผูจัดการ และผูควบคุม จะแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่นําไปสูความมี
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การจัดแบง
ดานเวลา การจัดสรรทรัพยากร เปนตน
ประการที่ 3 การปรับปรุงขั้นตอน (Process Improvements) โดยทําการอธิบายวิธีการ
ที่จะทําใหขั้นตอนตาง ๆ มีระดับที่ดีเพิ่มขึ้น หากกระบวนการใหมในการปรับปรุงขั้นตอนทําการ
ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใหเกิดขั้นตอนใหม ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะทอนกลับ จากขั้นตอนใหมๆ
ดังกลาว
ประการที่ 4 การจัดการเก็บแหลงขอมูลที่สําคัญ (Meaningful Data) เริ่มจากอธิบายถึง
การคัดเลือกจัดแบงขอมูล รวมทั้งทําการวิเคราะหถึงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา โดยทํา
การสํารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท นัดพบลูกคาเปนรายบุคคล
การสนทนากลุม นอกจากนี้ยังหมายถึง การรายงาน หรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)
สรุปไดวา การวัดคุณภาพของสินคา จะพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการหลักเปน
สําคัญ และถาสามารถทําใหความคาดหวังของลูกคา หรือผูรับบริการเกิดขึ้นไดจริง จะสงผลใหลูกคา
หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ และนําไปสูความมีคุณภาพของการใหบริการ
เปนลําดับ
ตัวแบบที่ใชวัดคุณภาพการใหบริการที่ไดรับความนิยมนํามาใชอยางแพรหลายนั้นนับวา
ไดแก ผลงานของพาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี่ ซึ่งไดพัฒนาตัวแบบเพื่อใชสําหรับการประเมิน
คุณภาพการใหบริการ โดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรูของผูรับบริการ หรือลูกคาพรอมกับ
ไดพยายามหานิยามความหมายของคุณภาพการใหบริการ และปจจัยที่กําหนดคุณภาพการใหบริการ
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ที่เหมาะสม จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางคุณภาพ การใหบริการที่ไดแบงระยะ
ของการวิจัยออกเปน 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใน
กลุมผูรับบริการ และผูใหบริการของบริษัทชั้นนําหลายแหง และนําผลที่ไดมาใชใน
การพัฒนารูปแบบคุณภาพในการใหบริการ ระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงประจักษมุงศึกษาที่ผูรับบริการ
โดยเฉพาะใชรูปแบบคุณภาพการใหบริการที่ไดจากระยะที่ 1 มาปรับปรุงไดเปนเครื่องมือ ที่เรียกวา
SERVQUAL และปรับปรุงเกณฑที่ใชในการตัดสินคุณภาพในการใหบริการตามการรับรู และความคาดหวัง
ของผูรับบริการ ระยะที่ 3 ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงประจักษเหมือนในระยะที่ 2 แตมุงขยายผลการวิจัย
ใหครอบคลุมองคการตาง ๆ มากขึ้น มีการดําเนินงานหลายขั้นตอน เริ่มตนดวยการวิจัยในสํานักงาน
89 แหง ของ 5 บริษัทชั้นนําในการบริการ แลวนํางานมาวิจัยทั้ง 3 ระยะมาศึกษารวมกัน โดยการทํา
สัมมนากลุมผูรับบริการและผูใหบริการ การสัมภาษณแบบเจาะลึกในกลุมผูบริหารและทายสุดได
ทําการวิจัยสํารวจ ซึ่งการศึกษาในธุรกิจบริการ 6 ประเภท ไดแก งานบริการซอมบํารุง งานบริการ
บัตรเครดิต งานบริการประกัน งานบริการโทรศัพททางไกล งานบริการธนาคารสาขายอย งานบริการ
นายหนาซื้อขาย ระยะที่ 4 เปนมุงศึกษาความคาดหวังและการรับรูของผูบริการโดยเฉพาะงานวิจัย
ของนักวิชาการทั้งสามทานนี้ นับไดวา มีชื่อเสียงและเปนพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเรื่อง
การตลาดบริการ (Service Marketing)
Parasuraman และคณะ ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ พบวา ปจจัยพื้นฐานที่
ผูบริโภคใชในการตัดสินคุณภาพของการบริการมี 10 ดาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ดาน คือ
ดานการรับรูและดานการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี้ (Parasuraman et al. 1985: 47)
1. ความไววางใจ (Reliability) เกี่ยวของกับความถูกตองในกระบวนการใหบริการ ไดแก
ความสามารถในการใหบริการแกลูกคาไดอยางถูกตองตั้งแตแรก และสามารถใหบริการแกลูกคาได
ตามสัญญาไวอยางครบถวน
2. การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจและความพรอม
ที่จะใหบริการของพนักงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาใหบริการดวย เชน พนักงาน
จะตองใหบริการและแกปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วตามความตองการของลูกคา
3. ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) คือ คุณสมบัติในการมีทักษะและความรู
ความสามารถในการใหบริการ นั่นคือ พนักงานที่ใหบริการลูกคาตองมีความรู ความชํานาญ และ
ความสามารถในงานที่ใหบริการ
4. การเขาถึงการบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร เชน
สามารถโทรศัพทติดตอไดตลอดเวลา การบริการที่มอบแกลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา
และสถานที่ ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลตองมีความเหมาะสม สะดวกสบายใน การเดินทาง
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5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) นั้นพนักงานที่ใหบริการลูกคาตอง มีอัธยาศัยไมตรี มี
ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมไปถึงการแตงกายที่สุภาพและเหมาะสมของพนักงานดวย
6. การติดตอสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถในการอธิบายลูกคาใหเขาใจ
ไดอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่เขาใจงาย เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการและสวนลด
7. ความนาเชื่อถือ (Credibility) คือชื่อเสียงขององคกร และลักษณะที่ดูนาเชื่อถือของ
พนักงานที่ติดตอกับลูกคา ความซื่อสัตย นาไววางใจ ความเชื่อถือไดและการนําเสนอบริการที่ดี
8. ความปลอดภั ย (Security) หมายถึง การบริ ก ารที่ สง มอบแกลูก ค า ไม มีอัน ตราย
ความเสี่ยง และปญหาตางๆ ซึ่งไดแก ความปลอดภัยของรางกาย ทรัพยสิน และความเปนสวนตัว
9. การเขาใจและการรูจักลูกคา (Understanding/Knowing the customer) คือ การเขาใจ
ความตองการของลูกคา และเรียนรูเกี่ยวกับความตองการสวนตัว และใหความสนใจลูกคาเฉพาะบุคคล
และสามารถจําชื่อลูกคาได
10. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ
องคกร ลักษณะภายนอกของพนักงานรวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการตางๆ
ตอมา Parasuramanและคณะ ไดนําปจจัยทั้ง 10 ดาน ไปพัฒนาเปนเครื่องมือประเมิน
คุณภาพบริการที่เรียกวา “SERVQUAL” ประกอบดวย ปจจัยในการประเมินคุณภาพบริการใหเหลือ
เพียง 5 ดาน (Dimensions) ดังนี้ (Parasuraman et al., 1988: 23)
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการที่ใหแกผูรับบริการตองแสดงให
เห็นวาผูรับบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดอยางชัดเจน เชน สถานที่ที่ใหบริการมี
ความสะดวก สบาย และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการใหบริการ สวยงาม ทันสมัย เปนตน
2. ความนาเชื่อถือ หรือไววางใจได (Reliability) คือ ผูใหบริการมีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจไดวา การใหบริการมีความถูกตองเที่ยงตรง
3. การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ผูใหบริการมีความพรอมและเต็มใจ
ที่จะใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามตองการ
4. การใหความมั่นใจ (Assurance) คือ ผูใหบริการมีความรูและมีอัธยาศัยที่ดีในการให
บริการ และความสามารถของผูใหบริการสงผลใหผูรับบริการเกิดความเชื่อมั่นในการใชบริการ
5. การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) สําหรับผูใหบริการจะตอง
คํานึงถึงจิตใจและความแตกตางของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคลเปนสําคัญ
เครื่องมือ SERVQUAL ตามปจจัยประเมินคุณภาพ 5 ดานนี้จะประกอบดวย ขอคําถาม
22 ขอ แบงเปน 2 ตอน คือ สวนที่ 1 เปนการประเมินคุณภาพบริการตามความคาดหวัง สวนที่ 2
เปนการประเมินคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการ โดยเรียกเครื่องมือนี้วา “RATER”
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(Buttle. 1996: 9) จะเห็นไดวาปจจัย 5 ดานของ SERVQUAL นี้ ปจจัยที่ 1, 2, 3 ซึ่งไดแก ความเปน
รูปธรรมของบริการ,ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และการตอบสนองความตองการ เปนปจจัยเดิม
ซึ่งไดจากการทําการสัมภาษณกลุม ในงานวิจัย เมื่อป 1985 สวนขอที่ 4 และ 5 ซึ่งไดแก การให
ความมั่นใจ และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ เปนปจจัยใหม แตก็ประกอบไปดวย
รายการตาง ๆ ที่สื่อไปถึงปจจัยเดิมอีก 7 ดานที่เหลือ ดังนั้นแม SERVQUAL จะประกอบดวย ใน
สวนของปจจัยในการวัดคุณภาพการบริการมีเพียง 5 ดาน แตก็ครอบคลุมแงมุมตาง ๆ ของปจจัยเดิม
ทั้ง 10 ดาน และเปนแนวคิดที่ใชกันอยางแพรหลายในการประเมินคุณภาพบริการในมุมมองของ
ผูรับบริการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งงานวิจัยภายในประเทศ
และงานวิจัยตางประเทศ ซึ่งจะนําเสนอ ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
ธิติ บุตรรัตน (2541: บทคัดยอ) ไดพัฒนาวิธีการวัดที่เรียกวา วิธีการวัดคุณคาตราสินคา
แบบ 5 ปจจัย ขึ้นจากแนวคิดของออเคอร (Aaker) วิธีการวัดคุณคาของตราสินคาแบบ 5 ปจจัย เปน
วิธีการเชิงสํารวจเพื่อวัดคุณคาตราสินคา ปจจัยทั้ง 5 คือ ความรูจักตราสินคา ความชอบตราสินคา
ความตั้งใจซื้อตราสินคา ความพึงพอใจในตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา โดยวิธีการวัดนี้ มี
รากฐานมาจากแบบจําลอง ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาใหมและหลังจากที่ไดนําวิธีการวัดไปประยุกตใชทํา
การวัดคุณคาของตราสินคาในประเภทเบียร พบวาผลของการวัดที่ไดนั้น สามารถเปรียบเทียบคุณคา
ของตราสินคาระหวางเบียรแตละตรา และสามารถวิเคราะหถึงที่มาของคุณคาของตราสินคาของเบียร
แตละตราไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในทางการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นันทนา บริพันธานนท (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวัดคุณคาตราสินคาในความรูสึก
ของผูบริโภค โดยอาศัยแนวคิดของออเคอร (Aaker) วัดคุณคาตราสินคาความรูสึกของผูบริโภคซึ่ง
ประกอบดวย การรูจักในตราสินคา การรูจักหรือเคยเห็นโฆษณา ความเชื่อมโยงกับ ตราสินคา และ
การรับรูในคุณภาพของตราสินคา ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา (Brand Equity)
กับปจจัยที่เกิดจากการสื่อสารการตลาด คือ ความคุนเคยในตราสินคา การยอมรับในตราสินคา ความรูสึก
ชอบและความตั้งใจที่จะซื้อ และศึกษาถึงความแตกตางของคุณคาตราสินคาระหวางสินคาที่มีระดับ
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ความเกี่ยวพันต่ําคือ กาแฟสําเร็จรูป สินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง คือ รถยนตนั่งสวนบุคคล โดยใชการวิจัย
เชิงสํารวจ มีกลุมตัวอยางเปนคนวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-45 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 คน ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-25 ป การศึกษาปริญญาตรี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน
ในสินคากาแฟสําเร็จรูป เนสกาแฟ เปนตราสินคาที่มีคุณคาตราสินคาสูงที่สุด รองลงมาคือ มอคโคนา
และเขาชอง ตามลําดับ คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับปจจัยที่เกิดจากการสื่อสารการตลาดทั้ง
4 ปจจัยในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ผูบริโภคที่มีการรับรูคุณคาตราสินคาสูงจะมี
ความคุนเคยในตราสินคา การยอมรับในตราสินคา ความรูสึกชอบและความตั้งใจที่จะซื้อสินคานั้นๆ ใน
ระดับสูง รวมทั้งพบวา คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับคาใชจายในการโฆษณาของตราสินคา
โดยตราสินคาที่มีคาใชจายในการโฆษณาสูง จะเปนตราสินคาที่มีคุณคาตราสินคาสูงดวยเชนกัน
นอกจากนี้พบวาตราสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่แตกตางกัน ผูบริโภคจะมีการรับรูคุณคาตรา
สินคา (Brand Equity) ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จิตรภัทร จึงอยูสุข (2543: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง การมีสวนรวม ทัศนคติ การตัดสินใจ
ซื้อ ความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอสินคาความเกี่ยวพันสูงและ
สินคาที่มีความเกี่ยวพันต่ําที่มีตอการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปน
ผูหญิงอายุ 24 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาปริญญาตรี รายไดไมเกิน 5,000 บาท ปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกัน อาทิเชน เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา มีการรับรูตอตราสินคา
แตกตางกัน ในสินคาความเกี่ยวพันต่ํานั้นการมีสวนรวมกับการตลาดเชิงกิจรรมไมมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ ความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซื้อ และปจจัยดานทัศนคติตอสินคาเปนเพียงปจจัยตัวเดียวที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค และในสินคาเกี่ยวพันสูงพบวา การมีสวนรวมกับการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซื้อ และปจจัยดานการมีสวนรวมกับการตลาดเชิงกิจกรรม ความภักดีตอตราสินคา
เปนสองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาความเกี่ยวพันสูงของผูบริโภค
ศรุติ ละจัด (2546: บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องวิเคราะหคุณภาพการใหบริการดานสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินใน 5 ดาน ไดแก การบริการที่เปนรูปธรรม ความเชื่อถือไดในมาตรฐานคุณภาพ
การตอบสนองตอลูกคา ความมั่นใจได ความเขาใจ และความเห็นอกเห็นใจ ผลการวิจัยที่ได พบวา
คุณภาพการใหบริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน มีคาเฉลี่ย 3.55 อยูในระดับมาก ดานความมั่นใจได
จะมีคาสูงที่สุดมีคาเฉลี่ย 3.86 รองลงมาดานการตอบสนองตอลูกคามีคาเฉลี่ย 3.78 ดานความเขาใจ
ความเห็นอกเห็นใจ มีคาเฉลี่ย 3.53 ดานความเชื่อถือไดในมาตรฐานคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 3.51 และ
ดานบริการที่เปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ย 3.05 ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคุณภาพ
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การวิเคราะหคุณภาพการใหบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสิน พบวา ธนาคารควรปรับปรุงคุณภาพ
ดานการบริการที่เปนรูปธรรม โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชทันสมัยในการใหบริการลูกคา ในดานการให
บริการขอมูลขาวสาร ใหมีความถูกตองรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรมีการติดปายประกาศตางๆ แจงขอมูล
ขาวสารใหลูกคาทราบ เพื่อไมใหลูกคาตองมาสอบถามกับพนักงานเองเพราะบางครั้งพนักงานปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ทําใหไมสามารถตอบขอซักถามของลูกคาได
วิลาสินี พิมพไพบูลย (2549: 29) ศึกษา (1) ระดับความภักดีตอตราสินคาในสินคาที่มี
ระดับความเกี่ยวพันที่ตางกัน (2) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเกิดความภักดีตอตราสินคาในตรา
สินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่ตางกันและ (3) ความสัมพันธระหวางความภักดีตอตราสินคากับปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการเกิดความภักดีตอตราสินคา สําหรับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย คือ โทรศัพท
เคลื่อนที่ ซึ่งเปนตัวแทนสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง และฟลมถายรูป ซึ่งเปนตัวแทนสินคาที่มี
ระดับความเกี่ยวพันต่ํา ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันการรับรูตอตราสินคาแตกตางกัน
ในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ําผูบริโภคมีระดับความภักดีตอตราสินคามากกวาในสินคาที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันสูง อีกทั้งปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเกิดความภักดีตอตราสินคา ในสินคาที่มี
ระดับความเกี่ยวพันสูงแตกตางจากสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ํา
โดยปจจัยที่มีความแตกตางกัน ไดแก ปจจัยทางดานคุณภาพของสินคา ความจําเปน
ของสินคาตอผูบริโภค การรับประกันสินคา การยอมรับในราคาสินคา ความสะดวกของทําเลที่ตั้ง
รานคา การบริการภายในราน ภาพลักษณของรานคา และการสื่อสารทางการตลาดนอกจากนั้น
ความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธในเชิงบวก กับปจจัยทางการตลาดตางๆ ที่นํามาใชวัดทั้งใน
สินคาประเภทโทรศัพทเคลื่อนที่ และในสินคาประเภทฟลมถายรูป
ธาริณี เมธานุเคราะห (2549: 9) ศึกษาในสวนคุณภาพบริการการรับรูของผูปวยคลินิก
นอกเวลาราชการ การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการตามการรับรูของผูปวย 5 ดาน ไดแก
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความเชื่อถือได ดานการตอบสนอง ดานความมั่นใจ และ
ดานการเขาถึงจิตใจของผูปวยในคลินิกนอกเวลาราชการ และศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ
ตามการรับรูของผูปวยที่มีลักษณะสวนบุคคลและประเภทคลินิกตางกัน กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่มา
รับบริการคลินิกนอกเวลาราชการ จํานวน 349 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน
คือ ขอมูลทั่วไปและการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการตาม
การรับรูของผูปวยคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณโดยรวมและรายดาน 5 ดาน คือ
ดานความเปนรูปธรรมในการบริการ ดานความเชื่อถือได ดานการตอบสนองตอผูปวยอยางรวดเร็ว
ดานความมั่นใจ และดานการเขาถึงจิตใจของผูปวยอยูในระดับสูง และผูปวยที่มีอายุตางกันคุณภาพ
การบริการตามการรับรู ดานความเชื่อถือได ดานการตอบสนองตอผูปวยอยางรวดเร็ว แตกตางกันที่
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ระดับนัยสําคัญ 0.1 และ .05 สวนผูปวยสวนบุคคลอีก 4 ดานตางกัน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา
รายได อาชีพ ผูปวยที่เขารับบริการในคลินิกที่ตางกันมีคุณภาพการรับรูไมตางกัน
งานวิจัยตางประเทศ
ปารคและไซนิวาสัน (Park & Srinivasan. 1994: 271-285) ไดวิธีวัดคุณคาตราสินคา
ขึ้นมาโดยคิดวิธีการเชิงสํารวจ เปนคุณคาเพิ่มที่ตราสินคาสรางใหกับตัวผลิตภัณฑซึ่งถูกรับรูโดยผูบริโภค
โดยแบงที่มาของคุณคาตราสินคา ออกเปนสวนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ (Attribute-based) และสวนที่
ไมเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Non-attribute-based) ของตราสินคาแลวจึงไดทําการวัด การเปรียบเทียบ
ความชอบของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมความชอบในแตละคุณสมบัติของ ตราสินคา โดยการวิจัยใน
สินคาประเภทยาสีฟน ผลที่ไดแสดงวาคาความนาเชื่อถือ (Reliability) คาความเที่ยงตรง (Validity)
ดังกลาวอยูในเกณฑดี
คอบบ-วอลเกรน,รูเบิล และดอนทรู (Cobb-Walgren, Ruble and Donthu. 1995: 40)
ไดศึกษา ผลของคุณคาตราสินคาตอความชอบ และความตั้งใจในการซื้อสินคาของผูบริโภค โดยทํา
การวิจัยเปรียบเทียบระหวางประเภทสินคามีความเสี่ยงทางดานการเงินหนาที่ใชที่สูงและต่ําตางกัน
โดยผลการวิจัยพบวา ระดับของความชอบ ระดับของความตั้งใจในการซื้อแปรผกผันตามระดับของ
คุณคาตราสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทั้งสองประเภท สินคาและตราสินคาที่ใชงบประมาณ
ทางดานการโฆษณาสูงจะมีคุณคาตราสินคาที่สูงดวยเชนกัน
ลัสสาร, มิททอล และชารมา (Lasser, Mittal and Sharma. 1995: 11-19) ไดศึกษาถึง
กระบวนการสรางเครื่องมือวัดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคขึ้นมา โดยประกอบดวย 5
องคประกอบ ไดแก การแสดงออกของตราสินคา คุณคาของตราสินคา ภาพลักษณทางดานสังคม
ความนาไววางใจ และความผูกพันระหวางตราสินคากับผูบริโภค มีการทําวิจัยแบบนํารองถึง 3 ครั้ง
เพื่อใหเครื่องมือวัดมีความนาเชื่อถือและความเที่ยงตรง โดยผลที่ไดจากเครื่องมือวัดนี้ สามารถนํามา
ใชในการประเมินสวนประสมทางการตลาดของตราสินคาได
อนันตชาติ (Anantachart. 1999: 81) ไดศึกษาคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคและ
ทดสอบความสัมพันธกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาด ไดแก ตัวแปรดานความคุนเคย
ดานคุณภาพที่ถูกรับรู ดานการยอมรับ ดานความตั้งใจซื้อ โดยใชการตอบสนองตอการสื่อสารทาง
การตลาดที่หลากหลายเปนเครื่องบงชี้ถึงความสัมพันธนั้น โดยทําการทดสอบสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพัน
สูง และที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ํา ซึ่งผลจากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการสื่อสารการตลาดที่ประสบ
ความสําเร็จ เกิดจากความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาในเชิงบวก ตอมาศึกษาวิจัยวิธีการวัดคุณคา
ตราสินคาเพิ่มขึ้น โดยเปนการวัดจากตัวแปรทางดานการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผูบริโภคที่มี
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ตอตราสินคา และไดนําวิธีการนี้มาทดสอบกับผูบริโภคชาวไทย ซึ่งพบวาวิธีการนี้สามารถนํามา
ใชไดเปนอยางดี นอกจากนี้คุณคาตราสินคายังสามารถนํามาใชในการทํานายการตอบสนอง ในเชิง
ลบของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาอื่นไดอีกดวย
จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศจะสังเกตไดวา งานวิจัยที่เจาะจงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
การรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ รวมถึงยังไมมีผูใดทําการคิดคน หรือพัฒนา
แนวคิดสําหรับใชในการวัดคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการ จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาเปนอยางยิ่ง
แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยที่ไดนํามากลาวอางนี้ สรุปไดวาหากผูบริโภคตระหนักรูในตราสินคา มี
การรับรูตอคุณภาพของสินคาหรือธุรกิจบริการในเชิงบวก ก็จะทําใหผูบริโภคนั้นเกิดการตอบสนอง
ตอตราสินคาแตกตางจากตราสินคาอื่น
ผลจากการศึกษาตาง ๆ ทางผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการศึกษา เรื่อง การรับรูของผูบริโภค
ที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โดยนํากรอบแนวคิด มิติใหม “SERVQUAL” อันประกอบไปดวยปจจัยในการประเมินคุณภาพบริการ
ใน 5 มิติ ดังนี้ (Parasuraman et al. 1988: 23)
มิติที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการที่ใหแกผูรับบริการตองแสดง
ใหเห็นวาผูรับบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดอยางชัดเจน เชน สถานที่ที่ใหบริการมี
ความสะดวก สบาย และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการใหบริการ สวยงาม ทันสมัย เปนตน
มิติที่ 2 ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได (Reliability) คือผูใหบริการมีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ทําใหผูรับบริการเกิดความรูสึกไววางใจไดวา การใหบริการมีความถูกตองเที่ยงตรง
มิติที่ 3 การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ผูใหบริการมีความพรอมและ
เต็มใจที่จะใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามตองการ
มิติที่ 4 การใหความมั่นใจ (Assurance) คือ ผูใหบริการจะตองมีความรูและมีอัธยาศัยที่ดี
ในการใหบริการ และความสามารถของผูใหบริการ จะสงผลใหผูรับบริการนั้นเกิดความเชื่อมั่นใน
การใชบริการ
มิติที่ 5 การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) สําหรับผูใหบริการ
จะตองคํานึงถึงจิตใจและความแตกตางของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคลเปนสําคัญ
เครื่องมือ SERVQUAL ตามปจจัยประเมินคุณภาพ 5 มิตินี้ จะประกอบดวย ขอคําถาม
22 ขอ แบงเปน 2 ตอน คือ สวนที่ 1 เปนการประเมินคุณภาพบริการตามความคาดหวัง สวนที่ 2
เปนการประเมินคุณภาพบริการตามการรับรูของผูรับบริการ โดยเรียกเครื่องมือนี้วา “RATER” (Buttle.
1996: 9) จะเห็นไดวาปจจัย 5 มิติของ SERVQUAL นี้ เปนปจจัยที่ 1, 2, 3 ซึ่งประกอบดวย ความเปน
รูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได และการตองสนองความตองการจะเปนปจจัย
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เดิมซึ่งไดจากการทําการสัมภาษณกลุม ในงานวิจัยเมื่อป 1985 สวนขอ 4 และ 5 ซึ่งไดแก การให
ความมั่นใจ และการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ เปนปจจัยใหม แตจะประกอบไปดวย
รายการตาง ๆ ที่สื่อถึงปจจัยเดิม ดังนั้นแม SERVQUAL จะประกอบดวย ในสวนของปจจัยในการวัด
คุณภาพการบริการมีเพียง 5 มิติ แตเนื้อหาจะครอบคลุมในสวนตาง ๆ ของปจจัยเดิม และที่สําคัญ
แนวคิดนี้ใชกันอยางแพรหลาย ในการประเมินคุณภาพบริการในมุมมองของผูรับบริการ ดังนั้นการนํา
แนวคิดนี้มาใชจะเปนวิธีการที่เหมาะสม สําหรับใชในการวิจัยการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตรา
สินคาในธุรกิจผูใหบริการโดยเฉพาะ และจะนําเสนอรายละเอียดของกระบวนการในการดําเนินการ
วิจัยในบทตอไป

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษา การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยดําเนินการนําเสนอ วิธีการวิจัย ประกอบดวย
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือในการวิจัย
3. การรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนา
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีจํานวนทั้งสิ้น 43,488 คน โดยมีจํานวนประชากรในเขตตําบล
ดังนี้ (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอําเภอรัตภูมิ. 2553: 25)
1.1 ตําบลกําแพงเพชร มีประชากร
9,408 คน
1.2 ตําบลทาชะมวง มีประชากร
11,390 คน
1.3 ตําบลควนรู
มีประชากร
5,511 คน
1.4 ตําบลคูหาใต
มีประชากร
8,632 คน
1.5 ตําบลเขาพระ
มีประชากร
8,547 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจํานวนที่แนนอน
สูตรที่ใชหาขนาดของตัวอยางตามแนวคิดใน Yamane (1973: 886) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่งจากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ดังนี้
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แทน ขนาดกลุมตัวอยาง
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แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง = .05
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=
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สําหรับการสุมตัวอยางทางผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) (พิสณุ ฟองศรี. 2549: 291) โดยจําแนกตามตําบล 5 ตําบล และใช (Accidental Sampling)
ดังนี้
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเขตตําบล

1.
2.
3.
4.
5.

ตําบล
ตําบลกําแพงเพชร
ตําบลทาชะมวง
ตําบลควนรู
ตําบลคูหาใต
ตําบลเขาพระ
รวม

ประชากร
9,408
11,390
5,511
8,632
8,547
43,488

กลุมตัวอยาง
86
105
51
79
79
400
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เครื่องมือในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา จากการศึกษาขอมูลในเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการบริการ ความรู
เกี่ยวกับการวัดคุณภาพตราสินคา รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ชนิดปลายปด (Closed-ended Form) มีขอคําถามและตัวเลือก (คําตอบ) ซึ่งตัวเลือกนี้สรางขึ้นโดย
ผูตอบสามารถเลือกตอบได โดยมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนการถามในสวนของสถานภาพของผูตอบ ซึ่งแบบสอบถาม
นั้นประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สําหรับลักษณะขอคําถามจะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของลิเคอรท (Likert Scale) โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคามากที่สุด ใหคะแนน 5
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคามาก
ใหคะแนน 4
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาปานกลาง ใหคะแนน 3
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคานอย
ใหคะแนน 2
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคานอยที่สุด ใหคะแนน 1
ตอนที่ 3 การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถ
พิจารณาจากการรับรูคุณภาพการใหบริการใน 5 มิติ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือ
หรือไววางใจได การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ การเขาใจการรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ
ลิเคอรท (Likert Scale) โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคามากที่สุด
ใหคะแนน 5
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคามาก
ใหคะแนน 4
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาปานกลาง
ใหคะแนน 3
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคานอย
ใหคะแนน 2
ระดับการรับรูคุณคาตราสินคานอยที่สุด
ใหคะแนน 1
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2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการรับรูถึงคุณภาพการบริการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 พิจารณาและกําหนดโครงสรางแบบสอบถาม โดยแยกหัวขอตามกรอบแนวคิด
2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบในสวน
ของความถูกตองสมบูรณ พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
2.4 นําแบบสอบถามมาทดลองใชกับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนจํานวน 30 ชุด
เพื่อใชหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ซึ่งมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.80 โดยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวน
ความคิดเห็น มีคาเทากับ 0.85 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบในดานการรับรู มีคาเทากับ 0.87
2.5 นําแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจสอบคุณภาพ แลวทําการปรับปรุงจนสมบูรณ
จากนั้นนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามที่กําหนด
การหาคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
1. ทดสอบความถูกตองของเนื้อหาเพื่อหาความสอดคลอง โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา 3 คน
เพื่อหลีกเลี่ยงความคิดเห็นที่แบงเปน 2 ดาน (สุวิมล ติรกานันท. 2550: 163-165) เมื่อไดพิจารณา
จากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยจะนํามาคํานวณคาดัชนี ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นที่
ตองการทราบ โดยสูตรที่ใชคํานวณมี ดังนี้

IOC =  R
N
เมื่อ R = ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละระดับความสอดคลอง
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
2. ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา สําหรับคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงที่ไดจากการคํานวณในสูตรตาง ๆ มีคาสูงสุด เทากับ 1 ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้

S2i 
n


1 2 
α =
n  1 
St 
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เมื่อ α
n
S2i
S2t

=
=
=
=

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
จํานวนขอคําถามในเครื่องมือ
ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบทั้งหมด

การรวบรวมขอมูล

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีการ ดังนี้
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบ
จากวิทยานิพนธ งานวิจัยสื่อสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือ เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสุมตัวอยาง ซึ่งเก็บรวบรวมโดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
2.1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด
2.2 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
2.3 ตรวจสอบการลงรหัสและการปอนขอมูลของคําตอบในแบบสอบถาม
2.4 นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลโดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหในสวนความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เนื่องจากลักษณะคําถามเปนแบบ
Rating Scale ใชเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับแบบ (กุณฑรี รื่นรมย. 2545: 18) ดังนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
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3. วิเคราะหการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยจะทําการวัดระดับความสําคัญของคําถามในแบบ Likert Scale
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับแบบ (กุณฑรี รื่นรมย. 2545: 25) ดังนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
4. เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชคา t-test และ F-test ซึ่งหากพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดําเนินการทดสอบตอโดยการหาความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Scheffe
5. การหาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงเสนของเพียรสันและทดสอบ
ความสัมพันธโดยใชสถิติ t-test
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (Mean)
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. คา t-test
5. คา F-test
6. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Scheffe
7. หาความสัมพันธดวยสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) และทดสอบ
ความสัมพันธดวยสถิติ t-test

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการรับรู
คุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
และมีภูมิลําเนาในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน ผลการศึกษา นําเสนอตามลําดับ
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 3 การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 6 การหาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจ การใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
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ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
ผลการวิเคราะหขอมูล จํานวน และรอยละจากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน
400 คน รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและรอยละ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18 - 25 ป
26 - 35 ป
มากกวา 35 ป
3. สถานภาพสมรส
โสด
ไมโสด
4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
เจาของธุรกิจ
เกษตรกร
อื่น ๆ

จํานวน

(n = 400)
รอยละ

151
249

37.80
62.30

136
133
131

34.00
33.25
32.75

180
220

45.0
55.0

60
68
44
210
18

15.00
17.00
11.00
52.50
4.50

95
76
62
46
87
34

23.80
19.00
15.50
11.50
21.80
8.50

50
ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
6. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท
7. ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
เอไอเอส (AIS)
ดีแทค (DTAC)
ทรูมูฟ (Truemove)
อื่น ๆ

จํานวน

(n = 400)
รอยละ

107
79
109
105

26.80
19.80
27.20
26.20

184
103
107
6

46.00
25.80
26.80
1.50

จากตาราง 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งจะมีอายุระหวาง 18-25 ป
สถานภาพ ไมโสด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญยังคงเปนนักศึกษา ซึ่งมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท และนิยมใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของเอไอเอส
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะหขอมูล จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากระดับ
ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 3
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ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
(n = 400)
คุณคาตราสินคา

จํานวนและรอยละ
ระดับ
ของระดับความคิดเห็น
S.D. ความเห็น
มาก ปาน นอย นอย X
ดวย
กลาง
ที่สดุ
140 144 41
8 3.54 .95 มาก
(35.00) (36.00) (10.30) (2.00)

มาก
ที่สุด
1. ความสามารถในการจดจํา 67
ตราสินคาของระบบ
(16.80)
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่
เลือกใช
2. ความงายดายในการจดจํา 21 129
ตราสินคาของระบบ
(84.00) (32.30)
โทรศัพท เคลื่อนที่ที่
เลือกใช
3. ความนาเชื่อถือของตรา
82 143
สินคาจากโทรศัพท
(20.50) (35.80)
เคลื่อนที่ที่เลือกใช
4. การสะทอนรสนิยมของ
64 140
ผูใชจากตราสินคาโทรศัพท (16.00) (35.00)
5. ความภาคภูมิใจในตราสินคา 55 138
โทรศัพทที่เลือกใช
(13.80) (34.50)
6. ความมั่นใจในการแนะนํา 55 146
ผูอื่นใหใชบริการระบบ (13.80) (36.50)
โทรศัพท เคลื่อนที่เดียวกัน
ภาพรวม
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คารอยละ

127 53
7 3.58 1.02
(31.80) (13.30) (1.80)

มาก

134 34
6 3.65 .95
(33.50) (8.50) (1.50)

มาก

152
(38.00)
166
(41.50)
160
(40.00)

39
5 3.55 .92
(9.80) (1.30)
33
8 3.50 .90
(8.30) (2.00)
30
9 3.52 .90
(7.50) (2.30)

มาก

3.55 .72

มาก

มาก
มาก
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จากตาราง พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของตรา
สินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากทุกประเด็น และเมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะหระดับความคิดเห็นโดยรวมพบวามีความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในการใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.55) โดยขอคําถามในประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ ความนาเชื่อถือ
ของตราสินคาจากโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช (คาเฉลี่ย 3.65) รองลงมา คือ ความงายดายในการจดจํา
ตราสินคาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใชการสะทอนรสนิยมของผูใชจากตราสินคาโทรศัพท
ความสามารถในการจดจําตราสินคาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช ความมั่นใจในการแนะนํา
ผูอื่นใหใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกัน และความภาคภูมิใจในตราสินคาโทรศัพทที่เลือกใช
ตามลําดับ (คาเฉลี่ย 3.58 3.55 3.54 3.52 และ 3.50)
ตอนที่ 3 การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบ โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูคุณคา ตราสินคา
ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังแสดง
ตามตาราง 4-5
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกรายดาน
การรับรูคุณคาตราสินคา
ความเปนรูปธรรมของบริการ
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
การตอบสนองความตองการ
การใหความมัน่ ใจ
การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ
ภาพรวม

X
3.74
3.75
3.71
3.73
3.75
3.74

S.D.
.65
.73
.71
.72
.83
.61

ระดับการรับรู
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 3 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิ สวนใหญมีระดับการรับรูคุณคาตราสินคาใน
ธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากทุกประเด็น และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห
ระดับการรับรู โดยรวมพบวามีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.74) โดยขอคําถามในประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
(คาเฉลี่ย 3.75) รองลงมา คือ การเขาใจการรับรู ความตองการของผูรับบริการ ความเปนรูปธรรม
ของบริการ การใหความมั่นใจ และการตอบสนองความตองการ ตามลําดับ (คาเฉลี่ย 3.75 3.74 3.73
และ 3.71)
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามประเด็นการรับรู

การรับรูคุณคาตราสินคา

จํานวนและรอยละของระดับการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ความเปนรูปธรรมของบริการ
1. บริษัทมีการเตรียม
51
ความพรอมของ
(12.80)
อุปกรณเพื่อการ
บริการที่รวดเร็ว
2. บริษัทมีความรับผิดชอบ 59
ตองานหรือคํามั่นสัญญา (14.80)
ที่ไดใหไวกับลูกคา
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
3. บริษัทมีความจริงใจ
70
และเต็มใจในการให (17.50)
บริการลูกคา
4. บริษัทสามารถรักษา
78
ความลับของลูกคา
(19.50)

X

S.D.

ระดับ
การรับรู

227 113
7
2 3.80 .70
(56.80) (28.30) (1.80) (0.50)

มาก

177 150 11
3 3.70 .78
(44.30) (37.50) (2.80) (0.80)

มาก

179 141
5
4 3.77 .79
(44.80) (35.30) (1.30) (1.00)

มาก

159 143 11
8 3.72 .88
(39.80) (35.80) (2.80) (2.00)

มาก
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ตาราง 5 (ตอ)

การรับรูคุณคาตราสินคา

จํานวนและรอยละของระดับการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

การตอบสนองความตองการ
5. บริษัทเต็มใจทีจ่ ะให
60 188 142
บริการที่มีคุณภาพ
(15.00) (47.00) (35.50)
66 169 145
6. บริษัทใกลชิดลูกคา
(16.50) (42.30) (36.30)
มีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตอบสนอง
ตามความตองการของ
ลูกคาได
การใหความมัน่ ใจ
7. บริษัทสามารถตอบขอ
69 174 138
ปญหาของลูกคาได
(17.30) (43.50) (34.50)
ถูกตองชัดเจน
8. ลูกคาไววางใจในมาตรฐาน 59 193 129
การบริการของบริษัท (14.80) (48.30) (32.30)
การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ
9. บริษัทสามารถสราง
79 159 148
ความสัมพันธที่ดีตอ
(19.80) (39.80) (37.00)
ลูกคาทําใหเกิดความ
เปนกันเองและพรอม
ใหคําแนะนําชวยเหลือ
ภาพรวม
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คารอยละ

ระดับ
S.D.
X
การรับรู

5
5 3.73 .77
(1.30) (1.30)
16
4 3.69 .83
(4.00) (1.00)

มาก

15
3 3.73 .82
(3.80) (0.80)

มาก

17
2 3.73 .78
(4.30) (0.50)

มาก

11
3 3.75
(2.80) (0.80)

.83

มาก

3.74

.61

มาก

มาก

จากตาราง 5 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิสวนใหญมีระดับการรับรูตอคุณคาตราสินคาใน
ธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากทุกประเด็น และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห

55
ระดับการรับรูโดยรวมพบวามีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.74) โดยขอคําถามในประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ บริษัทมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณ
เพื่อการบริการที่รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.80) รองลงมา คือ บริษัทมีความจริงใจและเต็มใจในการใหบริการ
ลูกคา บริษัทสามารถสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาทําใหเกิดความเปนกันเอง และพรอมใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ บริษัทเต็มใจที่จะใหบริการที่มีคุณภาพ ลูกคาไววางใจในมาตรฐานการบริการของบริษัท
บริษัทสามารถตอบขอปญหาของลูกคาไดถูกตองชัดเจน บริษัทสามารถรักษาความลับของลูกคา บริษัท
มีความรับผิดชอบตองานหรือคํามั่นสัญญาที่ไดใหไวกับลูกคา และบริษัทใกลชิดลูกคา มีการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงตอบสนองตามความตองการของลูกคาได ตามลําดับ (คาเฉลี่ย 3.77 3.75 3.73 3.73
3.73 3.72 3.70 และ 3.69)
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผลการเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 6 – 19
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ตาราง 6 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
n = 151

การรับรูคุณคาตราสินคา

3.70
3.74
3.76
3.73
3.76

SD
.68
.75
.72
.72
.85

3.77
3.75
3.69
3.72
3.74

SD
.64
.73
.70
.73
.81

3.74

.63

3.73

.60

X

ความเปนรูปธรรมของบริการ
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
การตอบสนองความตองการ
การใหความมัน่ ใจ
การเขาใจการรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ
รวม

หญิง
n = 249
X

t

Sig.

-1.11
-.12
.93
.11
.22

.27
.87
.35
.91
.83

.09

.93

จากตาราง 6 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จะมีการรับรูตอคุณคา
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่โดยภาพรวมและรายดานไมตางกัน
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ตาราง 7 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามอายุ
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การตอบสนองความตองการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การใหความมัน่ ใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. การเขาใจการรับรูความตองการ ระหวางกลุม
ของผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
ดาน

df
2
397
399
2
395
397
2
397
399
2
396
398
2
397
399
2
394
396

SS
.10
169.89
169.99
.14
214.23
214.37
.33
199.61
199.94
.80
207.94
208.75
.69
272.31
273.00
.17
146.61
146.78

MS

F

Sig

.05
.43

.12

.89

.07
.54

.13

.88

.16
.50

.32

.72

.40
.53

.77

.47

.35
.69

.51

.60

.09
.37

.23

.79

จากตาราง 7 พบว าประชาชนอํา เภอรัตภูมิที่มีอายุ แ ตกตางกัน มีการรั บรูตอคุณ ค า
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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ตาราง 8 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามสถานภาพสมรส

การรับรูคุณคาตราสินคา
ความเปนรูปธรรมของบริการ
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
การตอบสนองความตองการ
การใหความมัน่ ใจ
การเขาใจการรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สถานภาพสมรส
โสด
ไมโสด
n = 180
n = 220
SD
SD
X
X
3.67
.67
3.81
.64
3.69
.69
3.79
.77
3.71
.65
3.71
.75
3.67
.70
3.78
.74
3.69
.74
3.80
.89

-2.10 .04*
-1.35 .18
-.04 .97
-1.47 .14
-1.22 .23

3.69

-1.62

.57

3.79

.64

t

Sig.

.11

จากตาราง 8 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการรับรูตอ
คุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวมไมแตกตางกันแตมีการรับรู
ตอคุณคาตราสินคาดานความเปนรูปธรรมของบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 9 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การตอบสนองความตองการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การใหความมัน่ ใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. การเขาใจการรับรูความตองการ ระหวางกลุม
ของผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
ดาน

df
4
395
399
4
393
397
4
395
399
4
394
398
4
395
399
4
392
396

SS
2.71
167.28
169.99
3.32
211.05
214.37
3.98
195.96
199.94
3.96
204.78
208.75
5.11
267.89
273.00
2.67
144.11
146.78

MS

F

Sig

.68
.42

1.60

.17

.83
.54

1.54

.19

.99
.50

2.01

.09

.99
.52

1.91

.11

1.28
.68

1.89

.11

.67
.37

1.82

.13

จากตาราง 9 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูตอ
คุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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ตาราง 10 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามอาชีพ
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การตอบสนองความตองการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การใหความมัน่ ใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. การเขาใจการรับรูความตองการ ระหวางกลุม
ของผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดาน

df
5
394
399
5
392
397
5
394
399
5
393
398
5
394
399
5
391
396

SS
4.06
165.93
169.99
7.26
207.11
214.37
3.71
196.23
199.94
6.82
201.92
208.74
8.91
264.09
273.00
5.34
141.44
146.78

MS

F

Sig

.81
.42

1.93

.09

1.45
.53

2.75

.02*

.74
.50

1.49

.19

1.36
.51

2.66

.02*

1.78
.67

2.66

.02*

1.07
.36

2.95 .01**

จากตาราง 10 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูตอคุณคา
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังมีการรับรูตอคุณคาตราสินคาดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ดานการให
ความมั่นใจและดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 จึงดําเนินการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Scheffe รายละเอียด
ดังที่ไดมีการนําเสนอในตาราง 11-14
ตาราง 11 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

อาชีพ
นักเรียน/ รับราชการ/ พนักงาน เจาของ เกษตร อื่นๆ
กร
นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจ
X = 3.65 X = 3.67 X = 3.88 X = 4.01 X = 3.77 X = 3.53
-.02
-.23
-.36*
-.12
.12

นักเรียน/นักศึกษา
X = 3.65
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
X = 3.67
พนักงานบริษทั เอกชน
X = 3.88
เจาของธุรกิจ
X = 4.01
เกษตรกร X = 3.77
อื่นๆ X = 3.53
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-.21

-.34*

-.10

.14

-

-.13

.11

.35*

-

.24

.48*

-

.24
-

จากตาราง 11 พบว าประชาชนอํ าเภอรั ตภู มิ ที่ มี อาชี พนั กเรี ยน นั กศึ กษา รั บราชการ
รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพเจาของธุรกิจ และประชาชนอําเภอรัตภูมิ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
เจาของธุรกิจกับอาชีพอื่น ๆ มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ดานความนาเชื่อถือ ไววางใจไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 12 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการใหความมั่นใจ จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

อาชีพ
นักเรียน/ รับราชการ/ พนักงาน
เจาของ เกษตร อื่นๆ
นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจ
กร
X = 3.61 X = 3.80
X = 3.73 X = 3.96 X = 3.78 X = 3.46
-.15
-.35*
-.17
-.19
-.12

นักเรียน/นักศึกษา
X = 3.61
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
X = 3.80
พนักงานบริษทั เอกชน
X = 3.73
เจาของธุรกิจ
X = 3.96
เกษตรกร X = 3.78
อื่นๆ X = 3.46
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

.07

-.16

.02

.34*

-

-.23

-.05

.27

-

.18

.50*

-

.32*
-

จากตาราง 12 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษากับเจาของธุรกิจ
และประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ เจาของธุรกิจ เกษตรกรกับอาชีพอื่นๆ
มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการใหความมั่นใจแก
ผูรับบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

63
ตาราง 13 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการจําแนกตาม
อาชีพ

อาชีพ

อาชีพ
นักเรียน/ รับราชการ/ พนักงาน เจาของ เกษตร
อื่นๆ
นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจ
กร
X = 3.65 X = 3.74 X = 3.94 X = 3.96 X = 3.76 X = 3.41
-.09
-.29
- .31*
-.11
.24

นักเรียน/นักศึกษา
X = 3.65
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
X = 3.74
พนักงานบริษทั เอกชน
X = 3.94
เจาของธุรกิจ
X = 3.96
เกษตรกร X = 3.76
อื่นๆ X = 3.41
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-.2

-.22

-.02

.33*

-

-.02

-.18

.53*

-

-.2

.55*

-

.35*
-

จากตาราง 13 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษากับเจาของธุรกิจ
และประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจาของธุรกิจ
เกษตรกรกับอาชีพอื่น ๆ มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 14 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ภาพรวม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
X = 3.65
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
X = 3.74
พนักงานบริษทั เอกชน
X = 3.85
เจาของธุรกิจ X = 3.93
เกษตรกร X = 3.76
อื่นๆ X = 3.49

อาชีพ
นักเรียน/ รับราชการ/ พนักงาน
เจาของ เกษตร อื่นๆ
นักศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจ
กร
X = 3.65 X = 3.74
X = 3.85 X = 3.93 X = 3.76 X = 3.49
.16
-.28
-.11
-.09
-.2
-

-.11

-.19

-.02

.25

-

-.08

.09

.36

-

.17
-

.44
.27
-

จากตาราง 14 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิทุกอาชีพ มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาใน
ธุรกิจ ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในภาพรวมไมแตกตางกัน
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ตาราง 15 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. การตอบสนองความตองการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
4. การใหความมัน่ ใจ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. การเขาใจการรับรูความตองการ ระหวางกลุม
ของผูรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ดาน

df
3
396
399
3
394
397
3
396
399
3
395
398
3
396
399
3
393
396

SS

MS

F

Sig

5.99
164.00
169.99
2.99
211.38
214.37
1.89
198.05
199.94
8.37
200.37
208.75
7.66
265.34
273.00
4.66
142.13
146.78

2.00
.41

4.82

.01**

1.00
.54

1.86

.14

.63
.50

1.26

.29

2.79
.51

5.50 .00***

2.55
.67

3.81

.01**

1.55
.36

4.29

.01**

จากตาราง 15 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมี การรับรู
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวมดานความเปนรูปธรรม
ของบริการ และดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังมีการรับรูตอคุณคาตราสินคาดานการใหความมั่นใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .001 จึงดําเนินการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย รายคูดวยวิธี Scheffe รายละเอียด
ดังที่ไดมีการนําเสนอในตาราง 16-19
ตาราง 16 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความเปนรูปธรรมของบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท X = 3.62
5,001 – 10,000 บาท X = 3.61
10,001 – 15,000 บาท X = 3.83
มากกวา 15,000 บาท X = 3.89
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต่ํากวา
5,000 บาท
X = 3.62
-

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,001 –
10,001 –
มากกวา
10,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท
X = 3.61
X = 3.83
X = 3.89
.01
-.21
-.27*
-.22
-.28*
-.06
-

จากตาราง 16 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาท และผูที่มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับผูที่มี
รายไดมากกวา 15,000 บาท มีการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ดานความเปนรูปธรรมของบริการแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 17 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการใหความมั่นใจ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท X = 3.55
5,001 – 10,000 บาท X = 3.61
10,001 – 15,000 บาท X = 3.82
มากกวา 15,000 บาท X = 3.90
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ต่ํากวา
5,000 บาท
X = 3.55
-

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,001 –
10,001 –
10,000 บาท 15,000 บาท
X = 3.61
X = 3.82
-.06
-.27
-.21
-

มากกวา
15,000 บาท
X = 3.90
-.35**
-.29
-.08
-

จากตาราง 17 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
กับผูที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาท มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาดานการใหความมั่นใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 18 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท X = 3.60
5,001 – 10,000 บาท X = 3.61
10,001 – 15,000 บาท X = 3.86
มากกวา 15,000 บาท X = 3.90

ต่ํากวา
5,000 บาท
X = 3.60
-

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,001 –
10,001 –
10,000 บาท 15,000 บาท
X = 3.61
X = 3.86
-.01
-.26
-.25
-

มากกวา
15,000 บาท
X = 3.90
-.30
-.29
-.04
-

68
จากตาราง 18 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีการรับรู
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการเขาใจการรับรูความตองการ
ของผูรับบริการ ไมแตกตางกัน
ตาราง 19 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ภาพรวม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท X = 3.63
5,001 – 10,000 บาท X = 3.63
10,001 – 15,000 บาท X = 3.84
มากกวา 15,000 บาท X = 3.84

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,001 –
10,001 –
มากกวา
ต่ํากวา
5,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท
X = 3.63 X = 3.63
X = 3.84
X = 3.84
-.21
-.21
-.21
-.21
-

จากตาราง 19 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิทุกกลุมรายไดมีการรับรูคุณคาตราสินคาใน
ภาพรวม ของธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ไมแตกตางกัน
ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
เขตอํ าเภอรั ต ภู มิ จัง หวั ด สงขลา จํ าแนกตามระดับความคิด เห็ น ตอคุ ณ คา ตราสิน คา ในธุรกิจ ผู
ใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผลการเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา รายละเอียดดัง
แสดงตามตาราง 20 - 26
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ตาราง 20 เปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความเปนรูปธรรม ระหวางกลุม
ของบริการ
ภายในกลุม
รวม
2. ความนาเชื่อถือ
ระหวางกลุม
หรือไววางใจได
ภายในกลุม
รวม
3. การตอบสนอง
ระหวางกลุม
ความตองการ
ภายในกลุม
รวม
4. การใหความมัน่ ใจ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
5. การเขาใจการรับรู ระหวางกลุม
ความตองการของ ภายในกลุม
ผูรับบริการ
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ดาน

df
4
394
398
4
392
396
4
394
396
4
393
397
4
394
398
4
391
395

SS
24.53
145.40
169.93
27.93
186.38
214.31
25.51
174.35
199.86
27.07
181.62
208.69
38.61
233.83
272.44
27.65
119.11
146.76

MS

F

Sig

6.13
.37

16.62

.00***

6.98
.48

14.69

.00***

6.38
.44

14.41

.00***

6.77
.46

14.65

.00***

9.65
.59

16.26

.00***

6.91
.31

22.679

.00***

จากตาราง 20 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
แตกตางกัน มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวม
และดานแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 จึงดําเนินการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Scheffe รายละเอียดไดมีการนําเสนอในตาราง 21 – 26
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ตาราง 21 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความเปนรูปธรรมของบริการ จําแนกตามระดับความคิดเห็น
ตอคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
X = 2.25 X = 3.68 X = 3.49 X = 3.88 X = 4.12
-1.43*
-1.24
-1.63
-1.87***
นอยที่สุด X = 2.25
.19
-.2
-.44
นอย
X = 3.68
-.39*** -.63***
ปานกลาง X = 3.49
-.24
มาก
X = 3.88
มากที่สุด X = 4.12
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา

จากตาราง 21 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา ดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการในระดับนอยที่สุดกับมากที่สุด และผูที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา
ดานความเปนรูปธรรมของบริการในระดับปานกลางกับมาก และมากที่สุด มีการรับรูตอคุณคาตรา
สินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 22 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความเปนรูปธรรมของบริการ จําแนกตามระดับความคิดเห็น
ตอคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
X = 2.25 X = 3.50 X = 3.47 X = 3.97 X = 3.95
-1.25
-1.22
-1.72*
-1.7*
นอยที่สุด X = 2.25
.03
-.47
-.45
นอย
X = 3.50
-.5***
-.48**
ปานกลาง X = 3.47
.02
มาก
X = 3.97
มากที่สุด X = 3.95
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา

จากตาราง 22 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา ดาน
ความนาเชื่อถือ หรือไววางใจไดในระดับนอยที่สุดกับมากและมากที่สุด มีการรับรูตอคุณคาตราสินคา
ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาดานความนาเชื่อถือหรือ
ไววางใจไดในระดับปานกลางกับมาก มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สวนผูที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดในระดับปานกลาง
กับมากที่สุด มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานความนาเชื่อถือ
หรือไววางใจไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 23 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการตอบสนองความตองการ จําแนกตามระดับความคิดเห็น
ตอคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
X = 2.25 X = 3.29 X = 3.48 X = 3.87 X = 4.04
-1.04
-1.23
-1.62*
-1.79**
นอยที่สุด X = 2.25
-.19
-.58*
-.75**
นอย
X = 3.29
-.39*** -.56***
ปานกลาง X = 3.48
-.17
มาก
X = 3.87
มากที่สุด X = 4.04
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา

จากตาราง 23 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา ดาน
การตอบสนองความตองการ ระดับนอยที่สุดกับระดับมาก และระดับนอยกับระดับมาก มีการรับรู
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการตอบสนองความตองการแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาดานการตอบสนอง
ความตองการในระดับนอยที่สุดกับมากที่สุด และระดับนอยกับระดับมากที่สุด มีการรับรูตอคุณคา
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดาน การตอบสนองความตองการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผูที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาดานการตอบสนอง
ความตองการ ในระดับปานกลางกับมาก และระดับปานกลางกับระดับมากที่สุดมีการรับรูตอคุณคา
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการตอบสนองความตองการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 24 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการใหความมั่นใจ จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา
ระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา

ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
X = 2.50 X = 3.50 X = 3.44 X = 3.92 X = 4.04
-1
-.94
-1.42
-1.54*
.06
-.42
-.54
-.48***
-.6***
-.12
-

นอยที่สุด X = 2.50
นอย
X = 3.50
ปานกลาง X = 3.44
มาก
X = 3.92
มากที่สุด X = 4.04
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 24 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาดานการให
ความมั่นใจระดับนอยที่สุดกับระดับมากที่สุด มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ ผูใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการใหความมั่นใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูที่
มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาดานการใหความมั่นใจในระดับปานกลาง กับมาก และระดับปานกลาง
กับระดับมากที่สุด มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ ผูใหบริการระบบโทรศัพท เคลื่อนที่ ดานการให
ความมั่นใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 25 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ จําแนกตาม
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
X = 2.50 X = 3.59 X = 3.39 X = 3.98 X = 4.11
-1.09
-.89
-1.48
-1.61
นอยที่สุด X = 2.50
.2
-.39
-.52
นอย
X = 3.59
-.59*** -.72***
ปานกลาง X = 3.39
-.13
มาก
X = 3.98
มากที่สุด X = 4.11
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา

จากตาราง 25 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา ดานการเขาใจ
การรับรูความตองการของผูรับบริการ ในระดับปานกลางกับระดับมาก และระดับปานกลางกับระดับ
มากที่สุด มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการเขาใจ
การรับรูความตองการของผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 26 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ของการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ภาพรวม จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
ระดับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคา

ระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
X = 2.35 X = 3.51 X = 3.46 X = 3.93
-1.16
-1.11
-1.58**
.05
-.42
-.47***
-

นอยที่สุด X = 2.35
X = 3.51
นอย
ปานกลาง X = 3.46
มาก
X = 3.93
มากที่สุด X = 4.05
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มากที่สุด
X = 4.05
-1.70***
-.54*
-.59***
-.12
-

จากตาราง 26 พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาในระดับ
นอยที่สุดกับมาก มีการรับรูตอภาพรวมของคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผูที่เห็นดวยระดับนอยที่สุดกับมากที่สุด มีการรับรู
ตอภาพรวมของคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ยังพบวา ประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา
ในระดับนอยกับมากที่สุด มีการรับรูตอภาพรวมของคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูที่มีความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคา
ในระดับปานกลางกับมาก และมากที่สุด มีการรับรูตอภาพรวมของคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตอนที่ 6 การหาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผลการหาคาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 27
ตาราง 27 ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ โทรศัพทเคลื่อนที่
กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
การรับรูคุณคาตราสินคา
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ
ดานความเชื่อถือหรือไววางใจได
ดานการตอบสนองความตองการ
ดานการใหความมั่นใจ
ดานความเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
.33**
.30**
.30**
.29**
.33**
.36**

จากตาราง 27 พบวา การรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในภาพรวม และแตละดานมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัย เรื่อง การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรู
คุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปและมี
ภูมิลําเนาในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยมีคาความเชื่อมั่น .88 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ .80 แสดงวาแบบสอบถาม
มีความนาเชื่อถือเพียงพอ สามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงได สําหรับขอมูลที่
ไดจากการตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงเสน คา t-test
คา F-test และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี Scheffe ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-25 ป สถานภาพไมโสด
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญยังคงเปนนักศึกษา ซึ่งมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,00115,000 บาท และนิยมใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของเอไอเอส
2. ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวม กลุมตัวอยางแสดงความเห็นดวยตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขอ
ลวนไดรับความเห็นดวยในระดับมากเชนเดียวกัน โดยขอที่กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความเห็นดวย
77
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มากที่สุด คือ ความนาเชื่อถือของตราสินคาจากโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช รองลง คือ ความงายดาย
ในการจดจําตราสินคาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช การสะทอนรสนิยมของผูใชจากตราสินคา
โทรศัพท ความสามารถในการจดจําตราสินคาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช ความมั่นใจใน
การแนะนําผูอื่นใหใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกันและความภาคภูมิใจในตราสินคาโทรศัพท
ที่เลือกใช ตามลําดับ
3. การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหการยอมรับตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ทุกดานลวนไดรับการยอมรับในระดับมากเชนเดียวกัน โดยดานที่กลุมตัวอยางสวนใหญใหการยอมรับ
มากที่สุด คือ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ความเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ
ความเปนรูปธรรมของบริการ การใหความมั่นใจ และการตอบสนองความตองการ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาทุกขอลวนไดรับการยอมรับในระดับมากเชนกัน โดยขอที่
กลุมตัวอยางสวนใหญ ใหการยอมรับมากที่สุด บริษัทมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณเพื่อการบริการ
ที่รวดเร็ว รองลงมา คือ บริษัทมีความจริงใจและเต็มใจในการใหบริการลูกคา บริษัทสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีตอลูกคาทําใหเกิดความเปนกันเองและพรอมใหคําแนะนําชวยเหลือ บริษัทเต็มใจ
ที่จะใหบริการที่มีคุณภาพ ลูกคาไววางใจในมาตรฐานการบริการของบริษัท บริษัทสามารถตอบขอ
ปญหาของลูกคาไดถูกตองชัดเจน บริษัทสามารถรักษาความลับของลูกคา บริษัทมีความรับผิดชอบ
ตองานหรือคํามั่นสัญญาที่ไดใหไวกับลูกคาและบริษัทใกลชิดลูกคา มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองตามความตองการของลูกคาได ตามลําดับ
4. การเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผลการเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามขอมูลทั่วไป สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
4.1 ผูบริโภคใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มี
การรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
แตมีการรับรูตอคุณคาตราสินคา ดานความเปนรูปธรรมของบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน
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4.2 ผูบริโภคใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการรับรูตอ
คุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังมีการรับรูตอคุณคาตราสินคา ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ดาน
การใหความมั่นใจและดานการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน
4.3 ผูบริโภคใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง
กัน มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวม ดานความเปน
รูปธรรมของบริการ และดานความเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังมีการรับรูตอคุณคาตราสินคา ดานการใหความมั่นใจแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงใหเห็นวามีตัวแปรดานเพศ อายุและการศึกษา
มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงแสดงใหเห็นวา
ตัวแปรดานเพศ อายุ และการศึกษา ไมเปนไปตามการศึกษาที่ตั้งไว
5. การเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผลการเปรียบเทียบการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา พบวา
ประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีระดับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาแตกตางกัน มีการรับรูตอคุณคาตรา
สินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่โดยภาพรวมและดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
6. การหาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผลการหาคาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิที่มีความเห็นวาการรับรูคุณคาตรา
สินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ สัมพันธกับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคา
ในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งทั้งหมดสัมพันธ
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กันในเชิงบวก หมายความวา คุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มากจะ
เกิดการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มาก
การอภิปรายผล
การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สามารถลําดับการอภิปรายไดดังตอไปนี้
จากการศึกษา พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางใหการยอมรับตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาทุกดานลวนไดรับการยอมรับในระดับมากเชนเดียวกัน โดยดานที่กลุมตัวอยางสวนใหญ
ใหการยอมรับมากที่สุด คือ ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ความเขาใจการรับรูความตองการของ
ผูรับบริการ ความเปนรูปธรรมของบริการ การใหความมั่นใจ และการตอบสนองความตองการ ตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเขมิกา สงวนพวก (2551: บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรู
ของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งผลการศึกษา พบวา การรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแตละรายดาน อันประกอบดวย ดานสิ่งที่สามารถจับตองได ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง
ดานความแนนอนและดานความเอาใจใส พบวามีเกณฑอยูในระดับมากทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับผลการศึกษาของเสาวนิต ปทุมวัฒน (2545: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพทาง
ดานการบริการตามความคิดเห็นของลูกคาธนาคารประชาชนตามความคิดเห็นของลูกคาธนาคาร
จากการวิจัย พบวา สวนประเมินคุณภาพการบริการของธนาคารประชาชน ตามความคิดเห็นของลูกคา
ธนาคาร ไดแก บริการที่เปนรูปธรรม การตอบสนองตอลูกคา ความมั่นใจได ความเชื่อถือไดใน
มาตรฐานคุณภาพ ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ ลูกคาของธนาคารเห็นวามีคุณภาพมากทุกดาน
ซึ่งในความคิดเห็นของผูวิจัย เห็นวางานวิจัยของแตละบุคคลนั้นสวนใหญมีการรับรูตอ
คุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการในทางบวก การรับรูถึงคุณภาพของการบริการเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
ของคุณคาตราสินคาบริการ โดยการรับรูถึงคุณภาพการบริการ จะเปนการตัดสินความเหนือกวาของ
การบริการ ซึ่งคุณภาพของการบริการจะชวยสรางความแตกตางในเชิงบวกใหการรับรูตราสินคาหรือ
การสงใหเกิดเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงชวยสรางผลกําไรในระยะยาวใหกับบริษัทและ
เจาของตราสินคาบริการ ดังนั้น บริษัทผูใหบริการจึงควรปรับปรุงและรักษามาตรฐานการบริการใหดี
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ขึ้นอยูตลอดเวลา เพราะนั่นเปนการแสดงถึงภาพลักษณที่ดีของตราสินคาบริการ เมื่อพิจารณาจาก
ผลการศึกษาที่ได สามารถอภิปรายแตละดานไดดังตอไปนี้
1. ความนาเชื่อถือหรือไววางใจไดผูบริโภครับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ในภาพรวม ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแตละรายขอ ก็พบวามีเกณฑอยูในระดับมากทุกขอ อาจเปนเพราะผูบริโภคลวนเต็มใจที่
จะใชบริการของบริษัทที่สามารถมั่นใจไดวาจะถือเอาประโยชนของผูบริโภคเปนหลักอยูในใจ และ
รับประกันไดวาถามีปญหาขึ้นมาก็จะมีการจัดการกับปญหานั้นอยางทันทวงที สอดคลองกับผลการศึกษา
ของเสาวนิต ปทุมวัฒน (2545: 5) ที่ระบุวา ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือกซื้อแตตราสินคาที่มี
ชื่อเสียง และคุนเคย เพราะรูสึกวาตราสินคานั้น ๆ เปนตัวแทนของคุณภาพและความมีมาตรฐานของ
การบริการ
2. การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ ผูบริโภครับรูตอคุณคาตราสินคาใน
ธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ ในภาพรวมในระดับ
มาก จากการที่บริษัทสามารถสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาทําใหเกิด ความเปนกันเองและพรอมที่
จะใหคําแนะนําชวยเหลือ เนื่องจากความตองการขั้นพื้นฐานนอกเหนือจากปจจัย 4 ของมนุษย คือ
การตองการความสนใจ ความเขาใจ เห็นอกเห็นใจและใสใจสอดคลองกับแนวคิดของ Parasuraman
และคณะ (Parasuraman et al. 1988: 23) ไดกลาวไววาความเขาใจและการใสใจ เปนความสามารถ
ในการดูแล ความเอื้ออาทร ที่มีตอผูบริโภคตามความตองการที่แตกตางกันของผูบริโภคแตละคน
3. ความเปนรูปธรรมของบริการผูบริโภครับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในดานความเปนรูปธรรมของบริการ ในภาพรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแตละรายขอ ก็พบวามีเกณฑอยูในระดับมากทุกขอ และผูบริโภคสวนใหญยอมจะปรารถนาการบริการ
ที่พึ่งพาอาศัยได การใหบริการอยางเสมอตนเสมอปลาย จะสอดคลองกับแนวคิดของวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน
(2547: 107) ที่ระบุวาการสรางความเปนรูปธรรมเปนความสามารถของพนักงานใหบริการที่จะนําไป
สูความนาไววางใจแกผูบริโภคในการรับบริการ ซึ่งความเปนรูปธรรมจะสามารถนํามาสรางตําแหนง
ทางการตลาดและความมั่นใจในตัวผูใหบริการ เปนปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อ
4. การใหความมั่นใจ ผูบริโภครับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ในดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการในภาพรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละ
รายขอ ก็พบวามีเกณฑอยูในระดับมากทุกขอนั่นแสดงใหเห็นวาสิ่งที่ผูบริโภคมองเห็น สัมผัส ไดยิน
หรือไดกลิ่น ที่เกี่ยวของกับธุรกิจมีสวนปรับแตงความคิดของผูบริโภคที่มีตอบริการวาดีเพียงใด สอดคลอง
กับแนวคิดของบังอร คนกลาง (2546: 9) ที่กลาววา สิ่งที่สามารถสรางความมั่นใจแกผูรับบริการได
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ตองอาศัยสภาวะแวดลอมทางกายภาพที่มีตัวตนและอยูรอบ ๆ ตัวมีความสําคัญมาก ในการวางตําแหนง
ทางการตลาดและเสริมสรางภาพลักษณของการบริการ การสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
5. การตอบสนองความตองการ ผูบริโภครับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในดานการตอบสนองตอผูรับบริการในภาพรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแตละรายขอ ก็พบวามีเกณฑอยูในระดับมากทุกขอ เนื่องจากผูบริโภคยอมรับและใหความสําคัญ
ตอการบริการที่สามารถเขาถึงไดงาย รวมทั้งพรอมที่จะใหและเต็มใจที่จะชวยเหลือผูบริโภค จะสอดคลอง
กับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 18) ที่ระบุวา การตอบสนองจะเกี่ยวของกับความเต็มใจ
หรือความพรอมในการบริการของพนักงาน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลจากการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายประเด็นที่มี
การยอมรับสมมติฐานไดดังตอไปนี้
1. ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผู
ใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น จะสอดคลองกับงานวิจัย
ของปยะวรรณ พุมโพธิ์ (2542: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง ความภักดีตอตราสินคาการขยายตราสินคา
และการประเมินของผูบริโภคตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการขยายตราสินคา พบวา ปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกันมีการรับรูตอตราสินคาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวิลาสินี พิมพไพบูลย (2549)
ศึกษาระดับความภักดีตอ ตราสินคาในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่ตางกัน ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการเกิดความภักดีตอตราสินคาในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่ตางกัน และความสัมพันธระหวาง
ความภักดีตอตราสินคา กับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเกิดความภักดีตอตราสินคา สําหรับผลิตภัณฑ
ที่ใชในการวิจัย คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนตัวแทนสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันสูงและฟลมถายรูป
ซึ่งเปนตัวแทนสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ํา พบวาปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีการรับรูตอตรา
สินคาแตกตางกัน ในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ํา ผูบริโภคมีระดับความภักดีตอตราสินคามากกวา
ในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง สอดคลองกับงานวิจัยของณิชมน จันทรทองแกว (2549) ศึกษา
ผลของความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล ที่มีตอการรับรูคุณภาพการบริการ และความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมภายหลังรับบริการ:ศึกษาเฉพาะกรณีมัคคุเทศก และลูกคาที่มารับบริการในธุรกิจนําเที่ยว
ภายใตการควบคุมของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ลูกคาที่มีอายุ สถานภาพสมรส ตางกัน
มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมภายหลังการรับบริการแตกตางกัน
2. ผูบริโภคที่ประกอบอาชีพแตกตางกันจะมีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูให
บริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติสอดคลองกับงานวิจัยของนันทนา
บริพันธานนท (2542: บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการวัดคุณคาตราสินคาในความรูสึกของผูบริโภค พบวา
ผูบริโภค สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-25 ป การศึกษาปริญญาตรี รายไดต่ํากวา 10,000 บาท
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สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันในดานอาชีพ มีการรับรู
ตอตราสินคาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะวรรณ พุมโพธิ์ (2542: บทคัดยอ) ซึ่งได
ศึกษาเรื่องความภักดีตอตราสินคา การขยายตราสินคาและการประเมินของผูบริโภคตอปจจัยที่มีผล
กระทบตอการขยายตราสินคา พบวาปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีการรับรูตอตราสินคาแตกตางกัน
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรภัทร จึงอยูสุข (2543: บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอสินคา
ความเกี่ยวพันสูง และสินคาที่มีความเกี่ยวพันต่ํา ที่มีตอการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม พบวา ผูบริโภค
สวนใหญเปนผูหญิงอายุ 24 ป อาชีพนักเรียนนักศึกษา การศึกษาปริญญาตรี รายไดไมเกิน 5,000 บาท
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน อาทิเชน อายุ อาชีพ มีการรับรูตอตราสินคาแตกตางกันในสินคา
ความเกี่ยวพันต่ํานั้น การมีสวนรวมกับการตลาดเชิงกิจกรรมไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
จะมีความสอดคลองกับในสวนของงานวิจัยวารินยา ลีลายุวัฒน (2543: บทคัดยอ) ศึกษาและคนหา
เบื้องตนถึงลักษณะความสัมพันธของผูบริโภคกับตราสินคา และลักษณะความภักดีตอตราสินคาของ
ผูบริโภคที่มีตอตราสินคาแตกตางกัน พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง อายุ 20-30 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 5,001-15,000 บาท อายุ อาชีพ
ที่ตางกัน มีการรับรูตอตราสินคาแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาสินี พิมพ
ไพบูลย (2549) ศึกษาระดับความภักดีตอตราสินคาในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่ตางกัน ปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการเกิดความภักดีตอตราสินคา ในสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่ตางกัน และ
ความสัมพันธระหวางความภักดีตอตราสินคา กับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเกิดความภักดีตอ
ตราสินคา สําหรับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนตัวแทนสินคาที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันสูง สอดคลองกับงานวิจัยของชุลีรัตน บรรณเกียรติกลุ (2549) สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับคุณคาตราสินคาในใจของผูบริโภคในธุรกิจบริการ พบวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการรับรูตอตราสินคาและคุณภาพบริการแตกตางกัน
3. ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของจันจิรา รังรองรัตน
(2549) ไดศึกษา เรื่อง ความสัมพันธของการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาที่มีตอความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม ภายหลังการเขารับบริการ:ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบริการรถยนตเชิงพาณิชย พบวา ลูกคา
ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน อาทิเชน รายได มีการรับรูคุณภาพ การบริการแตกตางกันในภาพรวม
สอดคลองกับงานวิจัยของธาริณี เมธานุเคราะห (2549) ศึกษาคุณภาพการบริการตามการรับรูของผูปวย
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวา ผูปวยที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก รายได
และผูปวยที่เขารับบริการในประเภทคลินิกที่ตางกัน มีคุณภาพการบริการการรับรูแตกตางกัน จะมี
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ความสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ศรีสุข (2549) ไดทําการศึกษาการรับรูในการบริการของผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจ มีความแตกตางกันในการรับรู
ในการบริการ
กลาวโดยสรุป ลักษณะทางประชากรศาสตรหรือสถานภาพทั่วไปของผูบริโภคที่แตกตาง
กันมีผลตอการรับรูตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา แตกตางกัน ไดแก สถานภาพสมรส อาชีพและรายได แสดงใหเห็นวาการรับรูและ
การตัดสินใจของผูบริโภคไดรับผลจากลักษณะสวนบุคคลในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ
และรายได โดยลักษณะสวนบุคคลในแตละดานที่แตกตางกัน จะมีผลตอการรับรูและการซื้อที่แตกตางกัน
หรือเมื่อแยกพิจารณาเฉพาะปจจัยดานรายไดและอาชีพ ซึ่งตัวแปร 2 ประการนี้ เรียกวา ตัวแปรดาน
เศรษฐกิจสังคม นักการตลาดมักใชเปนเกณฑจัดชั้นของสังคม โดยแตละชั้นสังคมจะมีสัญลักษณ
ของสถานภาพและความตองการที่แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน
(2547) กลาวไววา บุคคลหลายคนแมจะอยูในเหตุการณเดียวกันและในเวลาเดียวกัน แตอาจตีความ
เปนความหมายที่ไมเหมือนกัน เชนเดียวกัน แมผูบริโภคจะเขามาใชบริการในสถานที่และเวลา
เดียวกัน แตผูบริโภคก็สามารถตีความการรับรูในคุณภาพใหบริการออกมาแตกตางกันได สอดคลอง
กับแนวคิดของรังสรรค ประเสริฐศรี (2548) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภค มี
ผลทําใหผูบริโภคเกิด การรับรูที่แตกตางกัน ไดแก ผูรับรู เปาหมาย และสถานการณ ดังนั้น ผูบริโภคที่
แตกตางกันจะรับรูสิ่งเราเดียวกันแตกตางกันออกไป นอกจากสิ่งเราจะมีผลตอการรับรูแลวลักษณะ
ของผูบริโภค ไดแก เชื้อชาติ สถานภาพสมรส เปนตน ก็มีผลตอการรับรู เนื่องจากความแตกตาง
ของบุคคลเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย และถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการรับรู รวมถึงการแปล
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลแตกตางกัน
4. การหาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่กับความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบวาประชาชนอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีความเห็นวาการรับรู
คุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่สัมพันธกับความคิดเห็นตอคุณคา
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งทั้งหมด
สัมพันธกันในเชิงบวก หมายความวา คุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
มากจะเกิดการรับรูคุณคาตราสินคา ในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มาก สอดคลอง
กับแนวคิดของ Sandra (1977: 1-4) กลาววาการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่องในเรื่อง
การผลักดันคุณคาตราสินคาดวยการเนนถึงความสอดคลองเปนหนึ่งเดียวของขาวสารที่จะสื่อสารไป
ถึงกลุมคนที่มีโอกาสไดติดตอกับตราสินคา โดยใหความสําคัญกับตราสินคาเปนผูกําหนดทิศทาง
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ของสินคาวาตองการใหตราสินคาไดรับการรับรูจากกลุมเปาหมายอยางไร และจะตองประสานงาน
ทางการตลาดใหสอดคลองกับสื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายในการรับรูกับตราสินคาตาง ๆ เชน พนักงาน
รานคาตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของนันทนา บริพันธานนท (2542: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวัดคุณคา
ตราสินคาในความรูสึกของผูบริโภค โดยอาศัยแนวคิดของออเคอร (Aaker) วัดคุณคาตราสินคาความรูสึก
ของผูบริโภคคุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับปจจัยที่เกิดจากการสื่อสารการตลาดทั้ง 4 ปจจัย ใน
เชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ ผูบริโภคที่มีการรับรูคุณคาตราสินคาสูงจะมีความคุนเคย
ในตราสินคา การยอมรับในตราสินคา ความรูสึกชอบและความตั้งใจที่จะซื้อสินคานั้น ๆ ในระดับสูง
รวมทั้งพบวา คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับคาใชจายในการโฆษณาของตราสินคา โดยตราสินคา
ที่มีคาใชจายในการโฆษณาสูงจะเปนตราสินคาที่มีคุณคาตราสินคาสูงดวยเชนกัน นอกจากนี้พบวา
ตราสินคาที่มีระดับความเกี่ยวพันที่แตกตางกัน ในสวนของผูบริโภคจะมีการรับรูคุณคาตราสินคา
(Brand Equity) และสอดคลองกับปารคและไซนิวาสัน (Park & Srinivasan. 1994: 288) ไดวิธีวัด
คุณคาตราสินคาขึ้นมาโดยคิดวิธีการเชิงสํารวจเปนคุณคาเพิ่มที่ตราสินคาสรางใหกับตัวผลิตภัณฑ
ซึ่งถูกรับรูโดยผูบริโภคโดยแบงที่มาของคุณคา ตราสินคาออกเปนสวนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ (Attributebased) และสวนที่ไมเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Non-attribute-based) ของตราสินคาแลวจึงไดทําการวัด
การเปรียบเทียบความชอบของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมความชอบในแตละคุณสมบัติของตราสินคา
โดยการวิจัยในสินคาประเภทยาสีฟน ผลที่ไดแสดงวาคาความนาเชื่อถือ (Reliability) คาความเที่ยงตรง
(Validity) ดังกลาวอยูในเกณฑดี
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งเปนแนวทางในการเพิ่มการรับรูคุณคา ตรา
สินคาในธุรกิจบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวาผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับการรับรูที่มีตอ
ตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มากในทุกดาน โดยในดานความนาเชื่อถือของ
ตราสินคาจากโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใชมีการรับรูสูงสุด รองลง คือ ความงายดายในการจดจําตรา
สินคาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช การสะทอนรสนิยมของผูใชจากตราสินคาโทรศัพท
ความสามารถในการจดจําตราสินคาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช ความมั่นใจในการแนะนํา
ผูอื่นใหใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกันและความภาคภูมิใจในตราสินคาโทรศัพทที่เลือกใช
ตามลําดับ ในความคิดเห็นของผูวิจัย คือ หากผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตองการเพิ่มการรับรู
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ของผูบริโภค ควรปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ เนนความนาเชื่อถือ โดยสามารถมอบบริการที่
เปยมดวยศักยภาพเพื่อตอบสนองตามความตองการของผูบริโภค ตรงตามวัตถุประสงคของการบริการ
นั้น ๆ หากสามารถทําใหผูบริโภคเชื่อถือได ก็จะสงผลใหเกิดการใชบริการของตราสินคาบริการใน
ครั้งตอไปในระยะยาว ก็จะทําใหเกิดความภักดีตอตราสินคา รวมถึงการบอกตอดวย
1.2 ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ควรจะหาวิธีในการทําใหผูบริโภคเกิด
ความประทับใจและเลือกใชบริการของตราสินคาบริการนั้น ๆ อยางยืนยาว เชน ควรเนนดานประสิทธิภาพ
และความทันสมัยของอุปกรณในการใหบริการตลอดเวลา นําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช สรางภาพลักษณ
ของบริษัทดวยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รักษามาตรฐานการบริการมีการจัดฝกอบรมพนักงานและ
ควรออกแบบแผนการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมทั้งการสรางแรงจูงใจทางดานเหตุผล
และสรางความผูกพันทางดานอารมณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือกเขา
รับบริการจากตราสินคาของบริษัท
1.3 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวาความแตกตางในดานสถานภาพสมรส อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สงผลใหการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ ผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีความแตกตางกัน ดังนั้น ในการจัดทําแผนการตลาด เพื่อที่บริษัทจะสามารถ
กาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดนั้น ควรที่จะใหความสําคัญกับสถานภาพสมรส อาชีพและรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนของผูบริโภค ในการกําหนดกลุมเปาหมาย
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจัยนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการ ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางสําหรับ
การวิจัยตอยอดในอนาคตได ดังนี้
2.1 ควรจะมีการศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจ ผูใหบริการประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจบริการทั้งหมด เพราะจํานวนบริษัทผูให
บริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยมีจํานวนนอย จึงเกิดเปนขอจํากัดทางดานจํานวนของ
ตราสินคาที่เปนตัวเลือกได จึงควรจะทําการศึกษาในตราสินคาบริการที่แตกตางกัน หรือในตราสินคา
บริการประเภทอื่น ๆ รวมถึงอาจจะใชกรอบแนวคิดอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการวิจัย เพราะกรอบ
แนวความคิดในแตละรูปแบบตางก็มีประโยชนในการนํามาประยุกตใชในแงมุมที่ตางกัน
2.2 ควรจะมีการศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพิ่มเติม เพื่อให
มีความสมบูรณในการใชมากขึ้น และเพิ่มเติมนอกเหนือจากการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น การวิจัยตอยอด
ในอนาคตจึงควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพและใชแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล เพื่อใหนักการตลาด
สามารถเลือกนําผลการวิจัยที่ไดจากวิธีการตาง ๆ เหลานี้ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
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2.3 หากตองการนําผลการวิจัยการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการไป
ประกอบการวางกลยุทธ และนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรที่จะมี
การศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลง
เปนระยะ ๆ ทําใหนักการตลาดสามารถออกแบบแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาวการณของตราสินคา
ในขณะนั้นใหมากที่สุดได
2.4 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เพียงอยางเดียว ทําใหไมทราบถึงพฤติกรรมการใชความภักดีตอตราสินคา
ความคาดหวังที่ผูบริโภคมีตอการบริการของตราสินคาบริการ ดังนั้น จึงควรจะมีการศึกษาหัวขอนี้
ควบคูไปกับการศึกษาดานการรับรูจากการใชบริการจริงดวย
2.5 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เทานั้นในการวิจัย
ครั้งตอไป ควรทําการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางทุกอําเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อใหทราบถึงผล
โดยรวมของจังหวัด วาการรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตาง
กันหรือไม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. รศ.ดร.สุจิตรา จรจิตร

คณบดีประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ

2. ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ

อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. ผศ.สมมาตร จุลิกพงศ

อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จดั ทําเพื่อใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย โดยมีทงั้ หมด 3 สวน กรุณาตอบคําถาม
ตามความเปนจริงของทาน เพื่อความถูกตองของขอมูล รับรองวาขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการวิจยั
เทานั้น และขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย  ในชอง ( ) ใหตรงกับความเปนจริงของทานและ/หรือเติมคํา
ในชองวาง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ …………… ป
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด

( ) สมรส

4. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
5. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) เกษตรกร

( ) หมายหรือหยาราง

( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี

( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) เจาของธุรกิจ
( ) อื่นๆระบุ……………….
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6. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 10,001-15,000 บาท
( ) มากกวา 20,000 บาท

( ) 5,001-10,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท

7. ปจจุบันคุณใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ของเครือขายใดมากที่สุด (กรณีที่ทานใชมากกวา
1 เครือขาย กรุณาเลือกเครือขายที่ใชมากที่สุดเพียงขอเดียว )
( ) เอไอเอส (AIS) ( ) ดีแทค (DTAC) ( ) ทรูมูฟ (Truvemove) ( ) อื่นๆ................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใ หบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในชอง ( ) ใหตรงกับความเปนจริง
1. ทานสามารถจดจําตราสินคาระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ทานเลือกใช ไดจากการเห็นในสื่อตางๆ
มากนอยเพียงใด
1
2
3
4
5
นอยที่สุด
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) มากที่สุด
2. ทานคิดวาตราสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทที่เลือกใช งายตอการจดจํามากนอยเพียงใด
1
2
3
4
5
นอยที่สุด
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) มากที่สุด
3. ตราสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทที่ทานเลือกใช มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
1
2
3
4
5
นอยที่สุด
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) มากที่สุด
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4. ทานคิดวาตราสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทที่เลือกใช สะทอนรสนิยมของผูใชไดมากนอย
เพียงใด
1
2
3
4
5
นอยที่สุด
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) มากที่สุด
5. ทานรูสึกภาคภูมิใจในตราสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เลือกใช มากนอยเพียงใด
1
2
3
4
5
นอยที่สุด
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) มากที่สุด
6. หากทานแนะนําใหผูอื่นใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ทานมีความมั่นใจที่จะแนะนําให
ผูอื่นใชสินคาในบริษัทที่เลือกใช มากนอยเพียงใด
1
2
3
4
5
นอยที่สุด
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) มากที่สุด

105
ตอนที่ 3 การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตอําเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ใหตรงกับความคิดเห็นดานการรับรูของทานเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการบริการของระบบโทรศัพทเคลื่อนทีท่ ี่ทานใชอยูในปจจุบนั (กรณีที่ทานใชมากกวา
1 เครือขายกรุณาเลือกเครือขายที่ใชมากทีส่ ุด)

การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่

1.

2.

3.
4.

ความเปนรูปธรรมของบริการ
บริษัทฯ มีการเตรียมความพรอมของเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องใช เพื่อที่จะสามารถใหบริการได
รวดเร็ว
บริษัทฯมีความรับผิดชอบตองานหรือตอคํามั่น
สัญญาที่ไดใหไวกับลูกคา
ความนาเชื่อถือหรือไววางใจได
บริษัทฯมีความจริงใจและเต็มใจในการใหบริการ
ตอลูกคา
บริษัทฯสามารถรักษาความลับของลูกคา

การตอบสนองความตองการ
5. บริษัทฯมีความเต็มใจที่จะใหบริการที่มีคุณภาพ
6. บริษัทฯมีความใกลชิดกับลูกคา มีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาได

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการยอมรับ
มาก ปาน นอย
กลาง
(4) (3) (2)

นอย
ที่สุด
(1)
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การรับรูคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการยอมรับ
มาก ปาน นอย
กลาง
(4) (3) (2)

นอย
ที่สุด
(1)

การใหความมัน่ ใจ
7. บริษัทฯสามารถตอบขอปญหาของลูกคาไดอยาง
ถูกตองชัดเจน
8. ลูกคามีความไววางใจในมาตรฐานการบริการของ
บริษัทฯ
การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ
9. บริษัทฯสามารถสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา
ทําใหเกิดความเปนกันเองและพรอมที่จะให
คําแนะนําชวยเหลือ
ขอบพระคุณในความรวมมือ

107
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวเบญจวรรณ แกวสวัสดิ์
21 สิงหาคม 2529
สงขลา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการทองเที่ยว, 2551
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, 2554
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

