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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค

ต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
เครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ท ีการวเิคราะห์คาวามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความสมัพนัธ์โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ
เพยีรส์นัและการวเิคราะหค์่าผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่แบบจบัคู่ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
1.  ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ

โสด มอีายุระหว่าง 30 - 37 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน ระดบัรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท 

2.  ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัคุณค่าตราสนิคา้ โดยรวมใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้นการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพการรบัรู้ อยู่ในระดบัมาก และ 
ดา้นความผกูพนั ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

3.  ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบัพอใจ เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่ามคีวามพงึพอใจดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ตามล าดบั 

4.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.  คุณค่าตราสนิคา้ของ เครอืข่าย เอไอเอสโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของลูกคา้ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอ เครอืข่าย เอไอเอส อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั:  ผูใ้ชบ้รกิาร ความพงึพอใจ คุณค่าตราสนิคา้ 

 

                                                 
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study Brand equity relating to consumers satisfaction in usage service of 
AIS Network in Bangkok metropolis. The sample of this research were 400 consumers who has used 
service of AIS Network in Bangkok metropolis.  The reliability for questionnaires is used for data. The 
statistical methods used in data analysis are percentage, mean, standard deviation,  t-test,  one-way 
analysis of variance, pair difference analyzed by LSD,  pair t-test  and Pearson product moment 
correlation coefficient. 
 
 As the research results, the findings were as follows: 
 1.  Most of the samples are single with age ranging from 30-37 years old, Bachelor’s degree 
graduated, working at private companies, having monthly average income baht 30,001-50,000. 
 2. Consumer usage service of AIS network in Bangkok metropolis have an awareness at 
moderate levels in overall brand equity of AIS network. On the aspect of brand awareness, brand 
perceived quality are at high levels while brand associations and brand loyalty are in moderate levels. 
 3.  Consumer in Bangkok metropolis area are satisfied with AIS network service in general.  The 
most satisfactory aspect is physical evidence, followed by people and process aspects, respectively. 
 4.  Consumers with different age have different satisfaction level in usage service of AIS 
network at statistically significant level of 0.05. 
 5.  Overall brand equity of AIS network is moderate positively with the satisfaction of consumer 
in Bangkok metropolis area at statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords:  Consumer usage service, Statistical, Brand equity 
 
บทน า 

ปจัจุบนัเทคโนโลยกีารสือ่สารไรส้ายไดถู้กพฒันาไปอย่างมาก การขยายตวัของบรรดาแอพพลเิคชัน่ต่างๆ 
การตดิต่อสื่อสารผ่าน Social Network เช่น Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LINE และ WhatsApp 
การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน Mobile Banking หรอื E-commerce ท าใหอ้ตัราการเตบิโตของปรมิาณขอ้มูลทีม่ี
การรบัสง่ผ่านเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่พิม่ขึน้แบบกา้วกระโดด ประมาณการว่าตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ในระบบ 3G บนย่านความถี ่2.1 GHz จะสง่ผลท าใหม้ลูค่าตลาดโทรคมนาคมมมีูลค่ารวมสงูถงึประมาณ 2.7 แสน
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.39 เมื่อเทียบกบัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (Gross 
Domestic Product: GDP at Current Market Prices)  

ภาพรวมในด้านการใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนที่ของทัง้โลกเติบโตขึน้มาก ด้วยปจัจยัหลายด้านทัง้ผู้ผลิต
โทรศพัท์เคลื่อนที่ผลติรุ่นใหม่เข้ามาท าให้ราคาเครื่องนัน้ถูกลง บวกกบัผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่มตี้นทุน           
ทีต่ ่าลงท าใหเ้กดิการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่พร่หลายอย่างรวดเรว็ จากสถติิ จ าหน่วยผูใ้ชง้านโทรศพัทม์อืถือ 
(Mobile Subscribers) จากการรายงานยอดผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยนับเฉพาะผู้ใช้บรกิารหลกัทัง้                    
3 รายใหญ่ ของประเทศไทยไดแ้ก่ เอไอเอส ดแีทค ทรมููฟ พบว่าในไตรมารสสุดทา้ยของปี 2012 นัน้ยอดผูใ้ชง้าน
ประมาณ 75.35 ลา้นเลขหมาย โดยแบ่งเป็น เอไอเอส 44.46 เปอรเ์ซนต์ ดแีทค 30.79 เปอรเ์ซนต์ ทรูมูฟ 24.75 
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เปอรเ์ซนต์ ซึง่ตวัเลขจากรายงานของกระทรวง ICT (Information and Communication Technology) ทีม่ยีอด
ของ TOT และผูใ้ชบ้รกิารรายอื่นๆ เขา้ไปดว้ยนัน้จะมยีอดผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่ยู่ที ่75.5 ลา้นราย และเมื่อ
ยอ้นกลบัไปในปี 2001 พบว่ายอดผูใ้ชบ้รกิารมอียู่เพยีง 7.5 ลา้นราย นัน้นบัว่าประเทศไทยมอีตัราการเตบิโต ของ
คนใชง้านโทรศพัทม์อืถอืเพิม่ขึน้ 100 เปอรเ์ซนต ์ในขณะทีป่ระชากรของประเทศไทยอยู่ทีป่ระมาณ 67.7 ลา้นคน 
นัน้หมายความว่ายอดผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องประเทศไทยเทยีบกบัจ านวนประชากรอยู่ที ่109 เปอรเ์ซนต ์
โดยมอีตัราการใชง้านหลายเบอร์ (Multiple SIM) สงูถงึ 35 เปอรเ์ซนต์ และมผีลส ารวจตวัเลขแยกเฉพาะผูใ้ชง้าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่เป็นสมาร์ทโฟน ออกมาพบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้งาน สมาร์ทโฟนที่เป็นผู้หญิงสูงถึง 56 
เปอรเ์ซนต์ มากกว่าผูช้ายทีม่อียู่ที ่44 เปอรเ์ซนต์ (ทีม่า: Nielsen.2012) จากสถานการณ์ดงักล่าว ท าใหน้ักการ
ตลาดหนัมาสนใจในเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) ซึง่เขา้มามบีทบาทและความส าคญัอย่างมากในการ
วางแผนการตลาดและท าใหส้นิคา้นัน้มคีวามสามารถในการแข่งขนัทีสู่งกว่าคู่แข่งอกีด้วย นอกจากนี้ คุณค่าตรา
สนิคา้ ยงัสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูร้โิภคในดา้นความรูส้กึ ซึง่ในทางการตลาดเรยีกว่า Customer Satisfaction 
คอืความพงึพอใจเมื่อไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการ ดว้ยเหตุนี้ เอไอเอส จงึไดน้ าเสนอผลติภณัฑใ์หม่พรอ้มสรา้งความเชื่อมัน่
ในเครอืขา่ยทีด่ทีีส่ดุ “AIS 3G ใหม”่ เพื่อคนไทย 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า คุณค่าตราสนิค้า มคีวามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ และจะก่อใหเ้กดิ
คุณค่าในมุมมองของผูบ้รโิภคไดน้ัน้ จะต้องอาศยัขอ้มูลความรู้เกีย่วกบัความต้องการของผูบ้รโิภคเป็นหลกั โดย
จะตอ้งน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในแต่ละรายไดต้รงเป้าหมาย 
สามารถท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ เชื่อมัน่และไวว้างใจในการใชบ้รกิาร ดงันัน้จงึเป็นทีม่าทีท่ าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ทีจ่ะศกึษาถงึ คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในกรุงเทพมหานคร มจี านวนลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามเป็นปจัเจกชนอยู่เป็น
จ านวนมาก ทัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัผูบ้รหิารในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธท์างการตลาดและการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อเครอืข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส 
2. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของผูบ้รโิภคต่อเครอืข่าย เอไอเอส ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
  

 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

 1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
 สถานภาพสมรส 

 1.2  คุณค่าตราสนิคา้ AIS (Brand Equity) 
   1.2.1 การรูจ้กัตราสนิคา้ 
   1.2.2 คุณภาพการรบัรู ้
   1.2.3 ความผกูพนักบัตราสนิคา้ 
   1.2.4 ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
   1.2.5 สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืข่าย    
เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส  ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสนิคา้ ด้านคุณภาพการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความ
ผูกพนักบัตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านของสนิทรพัย์ เอไอเอส มีความสมัพนัธ์กบัความ           
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง การศกึษาเกี่ยวกบัประชากร ทัง้นี้เพราะค าว่า “Demo” 

หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า ประชาชน หรอื ประชากร ส่วนค าว่า “Graphic” หมายถึง “Writing up” หรอื 
“Description” ซึง่แปลว่า ลกัษณะ ดงันัน้ เมื่อแยกพจิารณาจากรากศพัท ์ค าว่า Demographic น่าจะมคีวามหมาย
ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ คอืการศกึษาเกีย่วกบัประชากร ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ์ และณรงค ์เทยีนสง่ (2521: 2) 

เกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic Characteristics) ซึง่ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ การศกึษา อาชพี รายได ้และสถานทางเศรษฐกิจและสงัคม ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ถอืเป็นสิง่ที่
ส าคญั ทางสถิติที่ใช้วดัได้ของประชากร โดยจะช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะทางด้านจติวทิยา 
สงัคมและวฒันธรรมจะช่วยอธบิายถึงความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลทางด้านพื้นฐาน
เกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมปีระสทิธิผลต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้           
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538 : 41) 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุ            
แตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งสว่นตลาดได้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัเช่นกนั โดยสตรจีะเป็นเป้าหมาย และเป็นผูบ้รโิภคทีม่อี านาจในการ 
ซือ้สงู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็าม เช่น สนิคา้ส าหรบัผูช้าย หรอืเดก็ กม็กัจะสงัเกตไดว้่าผูท้ีต่ดัสนิใจซือ้มกั
เป็นสตรมีากกว่าเพศอื่น 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของนักการตลาด โดยจะใหค้วามสนใจกบั
จ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่ง เพื่อใช้ในการพฒันากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 

4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) ซึง่นบัเป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการ
ก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย มอี านาจซือ้สงู แต่คนทีม่รีายได้
ปานกลางถงึต ่า จะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ด ้อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยีลกูคา้ใน
กลุ่มนี้ไปได ้และปจัจยัดา้นรูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑใ์นการ
ตดัสนิใจทีส่ าคญัไดน้อกเหนือจากปจัจยัดา้นรายไดเ้พยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และรายได ้
จะมแีนวโน้มความสมัพนัธ์กนัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลที่มกีารศกึษาต ่า โอกาสที่จะหางาน 
ระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า เป็นตน้ 
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ลกัษณะของผู้รบัสารโดยการวเิคราะห์ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ซึ่งแต่ละบุคคลจะมคีวาม
แตกต่างกนั โดยทีค่วามแตกต่างนี้จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารได ้ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตรน์ี้ จะประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) การจะท าใหผู้ท้ีม่อีายุแตกต่างกนัเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ มคีวามยากง่ายแตกต่างกนั ผูท้ีม่ ี
อายุมาก กจ็ะเปลีย่นแปลงไดย้ากกว่า ซึง่การชกัจงูจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนนัน้จะยากขึน้ตามอายุของคนที่
เพิม่ขึน้ 

2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนั และพฤตกิรรมเกีย่วกบัการสื่อสารกแ็ตกต่างกนั
ดว้ย ดงันัน้การสือ่สารจ าเป็นตอ้งทราบว่าจะท าการสือ่สารกบัเพศชายหรอืหญงิ 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่ าคญัต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของผูร้บัสาร 
โดยเชื่อว่าการศกึษานัน้ท าใหม้พีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผูท้ีม่กีารศกึษาสงู จะมคีวามสนใจในเรื่องทีม่ี
เหตุผลสนบัสนุนทัง้นี้เพื่อน ามาประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายความรวมถงึ อาชพี รายได ้           
เชือ้ชาต ิและชาตพินัธุ์ ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั โดยเชื่อว่าฐานะทางสงัคมและ เศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมของคน โดยสรุปลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่างกนัจะมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงใน
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของคน พรทพิย ์สมัปตัตะวนิช (2529 : 312-316) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) เป็นทีน่่าสนใจมากทัง้จากนักการตลาดและ

นกัวชิาการ โดยพยายามทีจ่ะหาค าก ากดัความ วธิกีารวดัคุณค่าตราสนิคา้ รวมถงึการศกึษาและผลของการสรา้ง
ตราสนิคา้ใหแ้ขง็แกร่ง และไดม้กีารใหค้วามหมายไวม้ากมายดงันี้ 

ตราสนิคา้ หมายถงึ ชื่อ เครื่องหมาย สญัลกัษณ์ ค าขวญัหรอืค าโฆษณา บรรจุภณัฑ ์เสยีงเพลง (Jingle) 
หรอืส่วนผสมของสิง่เหล่านัน้ ที่เป็นการระบุถึงสนิค้าหรอืบรกิารของผู้ขาย หรอืกลุ่มผู้ขายเพื่อท าให้สนิค้าของ
ตนเองแตกต่างจากคู่แขง่ (Kotler.2003: 404) 

คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) หมายถงึ คุณค่าทีม่อียู่ในชื่อตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เป็นลกัษณะทีแ่สดง
ถงึการยอมรบัผลติภณัฑใ์หม่ การจดัสรรพืน้ทีใ่นชัน้วางทีด่กีว่า คุณค่าทีร่บัรู้ คุณภาพทีร่บัรู้ ทางเลอืกในการตัง้
ราคาทีส่งู และแมแ้ต่การก าหนดคุณค่าทรพัยส์นิในงบดุลของบรษิทั จากเหตุผลเหล่านี้บรษิทัจงึต้องเริม่ต้นทีก่าร
จดัการบ ารุงรกัษาชื่อตราสนิคา้ของตน คุณค่าตราสนิคา้มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี้ 

1. การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand awareness) การทีลู่กคา้รูจ้กัและคุน้เคยต่อตราสนิคา้ถอืว่าเป็นคุณค่า           
ตราสนิคา้ 

2. คุณภาพการรบัรู้ (Perceived quality) ความรูส้กึของผูบ้รโิภคที่รบัรูถ้งึคุณภาพผลติภณัฑ์ หรอื
คุณภาพตราสนิคา้ทีเ่หนือกว่าตราสนิคา้อื่น เช่น ความเชื่อถอืได ้ความมัน่ใจ 

3. ความผกูพนักบัตราสนิคา้ (Brand associations) เป็นความเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจ าของ
ผูบ้รโิภค 

4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ความพงึพอใจทีส่ม ่าเสมอ และ (หรอื) การซือ้ตราสนิคา้เดมิ
ในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง (Schiffman; Kanuk. 2007: 224) 

Brand Equity คอื คุณค่าที่เป็นมูลค่า หรอืมูลค่าที่เป็นคุณค่าตราสนิค้า จากโมเดลของ (David 
Aaker.1991) “คุณค่าตราสนิคา้” มอีงคป์ระกอบหรอืสิง่ทีข่บัเคลื่อนคุณค่าอยู่ 5 สว่น คอื 

1. Brand Awareness หมายถงึ การท าใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กั การทีผู่บ้รโิภคสามารถจ าชื่อตราสนิคา้
ของสนิคา้และบรกิารประเภทใดประเภทหนึ่งได ้
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2. Brand Associationหมายถงึ การสรา้งคุณลกัษณะ คุณสมบตัหิรอืคุณประโยชน์ใหผ้ลติภณัฑเ์พื่อให้
ผูบ้รโิภครบัรู ้ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์มคีวามชดัเจนว่าเป็นผลติภณัฑป์ระเภทใด (Image) อยู่ในต าแหน่งไหน (Brand 
Position) 

3. Brand Loyalty หมายถงึลูกคา้มคีวามภกัดใีนตราสนิคา้ คอืการทีลู่กค้ารกัและมคีวามซื่อสตัยใ์นตรา
สนิคา้คุน้เคยจนยากจะเปลีย่นใจ ซึ่งจะใชค้่าใชจ้่ายน้อยกว่าการสร้างลูกคา้ใหม่ 5-7 เท่า เครื่องมอืในการสร้าง 
Brand Loyalty คอื Customer Relationship Management: CRM 

4. Perceived Quality หมายถงึ ความเขา้ใจต่อคุณภาพคอื ท าอย่างไรใหลู้กคา้รูถ้งึคุณภาพของสนิคา้
และบรกิารของเรา 

5. Brand Assets หมายถงึ การบรหิารตราสนิคา้อย่างสนิทรพัยท์ีม่คี่า 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ความหมายของความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหรอืผูบ้รโิภค ตามแนวคดิของ

นกัการตลาด ไดใ้หค้วามหมายเป็น 2 อย่างคอื  
1. ความหมายทีย่ดึสถานการณ์การซือ้เป็นหลกัใหค้วามหมายว่า ความพงึพอใจเป็นผลทีเ่กดิขึน้เนื่องจาก

การประเมนิสิง่ทีไ่ดร้บัภายหลงัสถานการณ์การซือ้สถานการณ์หนึ่ง 
2. ความหมายทีย่ดึประสบการณ์เกีย่วกบัเครื่องหมายการคา้เป็นหลกัใหค้วามหมายว่า  ความพงึพอใจ

เป็นผลทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากการประเมนิภาพรวมทัง้หมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑห์รอื
บรกิารในระยะเวลาหนึ่ง หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ การประเมนิความสามารถของการนา
เสนอผลติภณัฑ์หรอืบริการที่ตรงกบัความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช . 
2544: 19) 

ขอบข่ายของความพงึพอใจ โดยทัว่ไปการศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจมกันิยมศกึษากนัในสองมติ ิคอื
ความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) และความพงึพอใจในการรบับรกิาร  (Service Satisfaction) ซึง่สามารถ
ขยายความไดด้งันี้ 

1. การศกึษาความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึง่เน้นการประเมนิค่าโดยบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 
ต่อสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของการทางานประกอบดว้ย ปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลท าใหค้วามพงึพอใจใน
งานแตกต่างกนัไป เช่น ลกัษณะงานที่ท า ความก้าวหน้า การบงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน สวสัดกิารและ
ผลประโยชน์เกือ้กลู 

2. การศกึษาความพงึพอใจในการรบับรกิาร (Service Satisfaction) ซึง่เน้นการประเมนิค่าโดยลูกคา้ 
หรอืผูใ้ชบ้รกิารต่อการจดับรกิารเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืชุดของบรกิารทีก่าหนด ซึง่เป้าหมายของการศกึษาทัง้สองมติิ
นี้ เป็นไปเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จรงิในระดบัความพงึพอใจ และคน้หาเหตุปจัจยัแห่งความพงึพอใจนัน้ ในกลุ่มเป้าหมาย
ทีแ่ตกต่างกนั และต่อชุดของสิง่เท่าทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้า คอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส  ทัง้เพศชายและเพศหญิง  ที่มี

ภูมลิ าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากร เท่ากบั 33.5 ลา้นคน (ทีม่า : Data Warehouse 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั )มหาชน(  : 10 ม .ค. 2556) 

 



7 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส  ทัง้เพศชายและเพศหญงิ  ทีม่ี

ภูมลิ าเนาอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผู้ศกึษาจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณจากสตูรที่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 26) โดยหลกัการ 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้ คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า
โดยรวมของลกูคา้ทีม่ต่ีอเครอืขา่ย เอไอเอส โดยมเีน้ือหาประกอบดว้ย 3 สว่นคอื 

ส่วนท่ี 1 เป็นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดต่้อเฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส (Close ended question) มคี าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ (Dichotomous 
Question) (ขอ้1) และ หลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choices Question) (ขอ้ 2-6) โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีง
ค าตอบเดยีว มจี านวนรวม 6 ขอ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1. การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) จ านวน 3 ขอ้ ค าถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง เลอืกตอบ
เพยีงขอ้เดยีว ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

 2. การวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) จ านวน 3 ขอ้ ค าถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง เลอืกตอบ
เพยีงขอ้เดยีว ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคโดยรวมของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร
เครอืขา่ย เอไอเอส ดา้น ต่างๆ รวม 3 ดา้น มลีกัษณะเป็นค าถามแบบมาตรามลีกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าตอบ (Rating scale method: Likert scale questions) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2541: 166) 
จ านวน 24 ขอ้ ซึง่จดัระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ม ี5 ระดบั 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ประชากรศาสตร์ ผู้ใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด มอีายุระหว่าง 30 - 37 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
อาชพี พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท 

ผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัคุณค่าตราสนิค้า โดยรวมใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้นการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพการรบัรู้ อยู่ในระดบัมาก และ 
ดา้นความผกูพนั ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

ผู้บรโิภคมีความพงึพอใจโดยรวมในการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบัพอใจ เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่ามคีวามพงึพอใจดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ตามล าดบั 

 
สรปุผลและอภิปราย 

จากการศกึษาจากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบั คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่ใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น           
รอ้ยละ 67.2 มอีายุระหว่าง 30-37 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี คดิเป็นรอ้ยละ 64.0 อาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 85.8 ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 
สถานภาพสมรส โสด คดิเป็นรอ้ยละ 74.2 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบั คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness)  
คุณภาพการรบัรู ้(Perceived Quality)  ความผูกพนักบัตราสนิคา้ (Brand Associations) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
(Brand Loyalty)  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมในระดบั ปานกลาง  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบั ความพงึพอใจของผู้บรโิภคทีใ่ช้บรกิารเครอืข่าย เอไอเอส ไดแ้ก่ 
ดา้นกระบวนการบรกิาร (Process) ด้านลกัษณะทางกายภาพของบรกิาร (Physical Evidence) ด้านพนักงาน               
ผูใ้หบ้รกิาร (People) ระดบัความพงึพอใจโดยรวมในระดบัพอใจ 

จากการวจิยั เรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้บรโิภคต่อการใช้บรกิาร
เครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหนคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. ผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภคต่อ
การใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
สถานภาพ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ กล่าวคอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 30-37 ปี มคีวาม 
พงึพอใจในการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส มากกว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 20-29 ปี และ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุ 38 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส มากกว่า กลุ่มผู้บรโิภคทีม่อีายุ ระหว่าง              
30-37 ปี เพราะในแต่ละช่วงอายุนัน้ จะมกีารศกึษาและพจิารณาการเลอืกใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทแ์ตกต่างกนั
ออกไป รวมถึงการได้รบัขอ้มูลข่าวสาร หรอืแม้แต่ การได้รบัประสบการณ์เชงิบวกต่างๆ กท็ าให้มีผลต่อความ             
พงึพอใจของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรมะ สตะเวทนิ. (2533) กล่าวว่า อายุ เป็นปจัจยั
ที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนั ในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม การศึกษา เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมคีวามคิด 
ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั 

2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ระหว่าง คุณค่า             
ตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความผูกพนักบัตราสนิค้า 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวคิเราะห์ความสมัพนัธ์แบบสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีนร์สนัระหว่าง คุณค่าตรา
สนิคา้ดา้นต่างๆ ในการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารเครอืข่ายเอไอเอส กล่าวคอื คุณค่าตราสนิค้าด้านความ
ผกูพนัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  โดยในดา้นความผกูพนั
กบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้น
คุณภาพการรบัรู้ตราสนิค้า เน่ืองจากธุรกจิผูใ้ห้บรกิารการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ปจัจุบนัมลีกัษณะเป็นตลาดแบบ
ผกูขาดผูข้ายน้อยราย  การปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์และการดงึกลุ่มลูกคา้ใหม่ในขณะเดยีวกนัต้องรกัษาฐานลูกคา้
เก่าไปพรอ้มๆ กนัจงึจ าเป็นต้องอาศยักลยุทธ์ทางการตลาดหลายๆ ดา้นไปพรอ้มๆ กนัจงึมคี่าใชจ้่ายในการปรบั
ภาพลกัษณ์ค่อนข้างสูงในการลงทุนสร้างการรบัรู้  และสร้างความผูกพนัให้ลูกค้ายอมรบัและเกิดการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารของเครอืขา่ยต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและแบบจ าลองคุณค่าตราสนิคา้ ของแอคเคอร์ (Aaker 
D.A. 1991) มาก าหนดแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ซึง่ไดอ้ธบิายว่าคุณค่าตราสนิคา้ มอีงคป์ระกอบ 5 อย่าง
ดว้ยกนั คอื 1. การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness) 2. คุณภาพการรบัรู้ (Perceived Quality) 3. ความผูกพนั
กบัตราสนิคา้ (Brand Associations) 4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand loyalty) 5. สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(Other Proprietary Brand Assets) นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวด ีสุขสนัต์ (2546 ) ไดท้ าการวจิยั
เรื่องปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิคุณค่าตราสนิคา้ของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า คุณค่า
ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูใ้นตราสนิคา้ ความชอบในตราสนิคา้ ความพงึพอใจในตราสนิคา้และความ
ผกูพนัในตราสนิคา้ เอไอเอส เป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคนึกถงึมากทีส่ดุ 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

1.  ผูบ้รหิารสามารก าหนดกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
เครอืขา่ยได ้เช่น วางกลยุทธท์างการตลาด และสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
จดัการส่งเสรมิการตลาดส าหรบัผู้บรโิภคทีอ่ยู่ในวยัท างานทีม่อีายุ 38 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ 
ของเครอืขา่ย 

2.  ผูบ้รหิารควรเพิม่ระดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร โดย การปรบัภาพลกัษณ์องคก์รของธุรกจิการ
สือ่สารใหแ้ขง็แกร่งจะเป็นทีจ่ดจ าและระลกึได้  ตัง้แต่การสรา้งการรบัรู ้(Awareness) ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค โดยใหค้วามรู้
เกีย่วกบัตราสนิคา้ก่อนอนัดบัแรก ต่อมาขัน้ที ่2 และขัน้ 3 คอืใหก้ารขอ้มูลข่าวสาร (Information) ผ่านสื่อต่างๆ             
ทีช่ดัเจน และภาพพจน์ของตราต่อผูบ้รโิภค และการดูแลเอาใจใส่ (Respect) กบัผูบ้รโิภคในผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่ใน
ตลาด และน าไปสู่ข ัน้ที ่4 มติรภาพ (Friendship) โดยเน้นตราสนิคา้ใหเ้ป็นสิง่ทีรู่ใ้จ และขัน้ที ่5 ไวว้างใจ (Trust) 
คอืสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาวช่วงเวลาของการด ารงชวีติระหว่างตราสนิคา้กบัลกูคา้ ซึง่ตราสนิคา้ไดใ้หพ้ลงักบั
มติรภาพและความไวว้างใจทีจ่ะน าไปสูค่วามจงรกัภกัดใีนขัน้สดุทา้ย (Loyalty) ซึง่การใหค้วามส าคญัและสนใจกบั
อารมณ์ของความสมัพนัธ์ผูบ้รโิภคกบัตรานัน้ จะท าใหเ้กดิความส าเรจ็ในระยะยาวได้จรงิ เนื่องจากคุณค่าตรา
สนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอส โดยมทีศิทางความสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลางทัง้ 4 ด้าน และมคีวามสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัคุณค่าตราสนิค้า
ดา้นอื่นๆ คอื คุณค่าตราสนิคา้ ดา้น ความผกูพนัตราสนิคา้ ดงันัน้การเพิม่ความพงึพอใจดา้นคุณค่าตราสนิคา้ทีจ่ะ
สง่ผลใหม้กีารเพิม่ขึน้ของแนวโน้มการใชบ้รกิารและยงัคงเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1.  ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิดา้นปจัจยัอื่นๆ เช่น คุณภาพการใหบ้รกิารจากศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ์ 

ดา้นการสง่เสรมิการขาย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด กลยุทธท์างการตลาด และเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการขยาย
ฐานลกูคา้ได ้

2.  ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบั ทศันคต ิและ ความพงึพอใจของกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มทีม่ ี
ศกัยภาพสงู ทีส่รา้งรายไดใ้หก้บับรษิทั เช่น กลุ่มลกูคา้เซเรเนด 
3. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อ

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยอื่น และน ามาพฒันาระบบการสือ่สารตราสนิคา้ของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ อาจารย์และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก             

รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ท่านอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธท์ี่ไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ากรุณาให้ค าแนะน า
และตรวจสอบแกไ้ขสารนิพนธเ์ป็นอย่างดยีิง่ นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ใหค้ าแนะน า
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ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ครัง้นี้ ผู้วิจยัจึงขอบพระคุณเป็น             
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ รองศาสตรอ์าจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และ อาจารย ์
ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ที่ให้ค าปรกึษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงให้  
สารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ในโครงการการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้อบรม สัง่สอน ประสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์นี้ ผู้วิจ ัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มา รดา 
ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนและชี้แนะแนวทางที่ดแีละมคีุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบ
ความส าเรจ็ในวนัน้ี 
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