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บทคัดย่อ

	 แนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบของตราสนิค้าทีน่ยิมใช้กนัมมีากมาย	แต่แนวคดิทีเ่หมาะสมในการใช้วดัมลูค่าตราสนิค้าจากมมุมอง
ของผูบ้รโิภคนัน้เป็นสิง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่	กรอบแนวคดิการวดัมลูค่าโดยรวมตราสนิค้า	เป็นการน�าเสนอองค์ประกอบหลกัในการวดัมลูค่า
ตราสินค้าที่เกิดมาจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่นักการตลาดเคยน�าเสนอมาก่อนหน้านี้	6	แนวคิด	ประกอบด้วย	แนวคิดของ	Aaker	
แนวคดิของ	Keller		แนวคดิ	Brand	Asset	Valuator	ของYoung	&	Rubicam	แนวคดิ	Awareness-Interest-Desire-Action	ของ	Aggarwal	
&	Rao	 การมองภาพลักษณ์ตราสินค้าของ	Leo	Burnett	Brand	Consultancy	 และแนวคิดของ	Kapferer	 ผลของการสังเคราะห์องค์
ประกอบดังกล่าวท�าให้ได้องค์ประกอบหลักแบ่งออกเป็น	3	ด้านคือ	การรับรู้ในตราสินค้า	(Brand	Awareness)	ที่ประกอบด้วย	การระลึก
ได้ถึงตราสินค้า	(Brand	Recall)	และการจดจ�าได้ถึงตราสินค้า	(Brand	Recognition)	การเชื่อมโยงคุณสมบัติเข้ากับตราสินค้า	(Brand	
Association)	ที่มีองค์ประกอบย่อย	คือ	การรับรู้คุณภาพโดยรวมของสินค้า	(Perceived	Quality)	คุณสมบัติเด่นของตราสินค้า	(Brand	
Attribute)	คุณประโยชน์ของตราสินค้า	(Brand	Benefit)	ทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า	(Brand	Attitude)	ความภักดีต่อตราสินค้า	
(Brand	Loyalty)	กรอบแนวคิดนี้สามารถน�าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร	เพื่อให้ได้แผนการตลาดและการสร้างมูลค่าตราสิน
ค้าที่มีประสิทธิภาพและองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

Abstract

	 The	concepts	of	brand	are	various	but	the	concept	of	 “Consumer-Based	Brand	Equity	(CBBE)”	is	particularly	
interesting.	The	Conceptual	framework	of	brand	equity	is	derived	from	the	main	components	in	branding	equity	measurement		
integrated	from	six	theorists	and	marketers:	Aaker,	Keller,	Young	&	Rubicam’s	Brand	Asset	Valuator,	Aggarwal	&	Rao’s	
Awareness-Interest-Desire-Action,	Leo	Burnett	Brand	Consultantcy,	and	Kapferer.
	 The	integration	model	was	composed	of	three	main	components	of	CBBE.	The	first	component	was	brand	awareness	
which	comprised	brand	recall	and	brand	recognition.	The	second	one	was	brand	association	which	includes	perceived	
quality,	brand	attribute,	brand	benefit,	and	brand	attitude.	The	last	component	of	CBBE	is	brand	loyalty.	This	CBBE	might	
be	appropriately	implemented	and	adapted	for	each	organization.	Therefore,	an	efficient	marketing	strategy	and	brand	
equity	building	plan	could	be	achieved	so	that	the	organization	should	be	able	to	satisfy	consumer	needs	in	the	future.

บทน�ำ 
	 ในโลกของการแข่งขันปัจจุบันนี้	 ผู้ประกอบการต่างพยายามน�าเสนอจุดเด่นของตนเองเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าในทุกรูป
แบบ	ต่างฝ่ายต่างใช้กลยุทธ์ในส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันไป	บ้างก็ใช้เรื่องของราคา	บ้างก็ใช้เรื่องจุดแข็งของช่องทางการจัด
จ�าหน่าย	 และอื่นๆ	 อีกมากมายเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งของตน	 หากแต่เมื่อเรามองให้ชัดเจนแล้ว	 แนวทางการแข่งขันต่างๆ	
เหล่านี้เมื่อท�าไปได้ในระยะหนึ่งก็จะไม่เกิดความแตกต่างกัน	 กล่าวคือในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 ระบบต้นทุน	 กระบวนการผลิต	
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ตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่จะ
แข่งขนักนัได้	รวมไปถงึการให้บรกิารต่างๆ	กจ็ะออกมาในแนวทาง
ที่คล้ายคลึงกัน	 บางครั้งอาจเรียกได้ว่าลอกเลียนกันมาก็ว่าได้	
ค�าถามที่เกิดขึ้นคือ	 เมื่อสถานการณ์การแข่งขันมีลักษณะเช่นนี้	
ลูกค้าจะเลือกสินค้าอย่างไร	 หากไม่สามารถแยกแยะความแตก
ต่างระหว่างสินค้าประเภทต่างๆ	ได้	และผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรเมื่อไม่มีความแตก
ต่างกนัของสนิค้าหรอืบรกิาร		ดงันัน้ในโลกทีแ่ทบจะไม่มคีวามแตก
ต่างนี้	 องค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่างต้องพยายามสร้างจุดเด่นของ
ตนเองขึ้น	 เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจ�าและรับรู้ถึงความแตกต่าง
จากสินค้าตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 สิ่งนั้นเรียกว่า	 “ตราสิน
ค้า”	(Brand)	ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักการตลาดว่าเป็นปัจจัย
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จทางการตลาด	 เมื่อผู้บริโภคเริ่มใช้
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น	 พวกเขาเริ่มถามตัวเองว่า	
“จ่ายแพงกว่าท�าไม”	ท�าให้ความส�าคัญของตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น	
พวกเขาเริ่มแสวงหาตราสินค้าที่มีคุณค่า	(Equity)	มากขึ้น	จึงเริ่ม
ถามหา	 “ความสมเหตุสมผล”	 ในการจ่ายเงินซื้อสินค้ามากขึ้น	
นักการตลาดจึงควรปรับปรุงกลยุทธ์ด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
จากเดิมที่สร้างเพียงภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า	(Brand	Image)	
มาเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้า	 (Brand	Equity)	 แทน						
(ศุภวรรณี	จิระอร,	2547,	14)		นักการตลาดเองก็จ�าเป็นต้องหาวิธี
ทีจ่ะวดัมลูค่าตราสนิค้าของตนเองทีเ่หมาะสม	เพือ่ทีจ่ะได้วางแผน
ในการยกระดับมูลค่าตราสินค้าของตนเองให้ดีขึ้น		และสามารถ
ที่จะแข่งขันในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็น
อย่างดี	ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรศึกษาและพัฒนาเครื่องมือใน
การวัดมูลค่าตราสินค้าให้มีความถูกต้องและมีความยืดหยุ ่น
สามารถปรับองค์ประกอบให้เหมาะสมกับการน�าไปใช ้ใน
อุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้

ควำมหมำยของตรำสินค้ำ

	 ตราสินค้า	หมายถึง	การใช้ชื่อ	(name)	ค�า	(term)	การ
ออกแบบ	(design)	สัญลักษณ์	(symbol)	หรือการรวมกันของสิ่ง
เหล่านี้	 โดยเป็นการก�าหนดสินค้าหรือบริการ	 เพื่อแยกความแตก
ต่างจากคู่แข่ง	(Kotler,	2000)	ผู้บริโภคมองตราสินค้าว่าเป็นส่วน
ส�าคัญของผลิตภัณฑ์	 และสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตัว
ผลิตภัณฑ์ได้	 การมีตราสินค้ามีความส�าคัญเพราะท�าให้ผู้บริโภค
จดจ�าสินค้านั้นได้ว่าเป็นของใคร	นอกจากนี้	เดวิด	โอกิลวี่	ผู้ก่อตั้ง	
และอดีตประธานกรรมการบริษัทโอกิลวี่	แอนด์	เมเธอร์	ได้กล่าว
ถึง	ตราสินค้า	(Brand)	ไว้ว่า	หมายถึง	สัญลักษณ์ที่ซับซ้อน	เป็น
ผลรวมความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อรูปร่างหน้าตาของสินค้า	 ต่อ

ชื่อ	ต่อบรรจุภัณฑ์	ต่อราคา	ต่อความเป็นมา	ต่อชื่อเสียง	วิถีทาง
โฆษณาตราสินค้า	ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�าหนดด้วยความรู้สึกของผู้บริโภค
ที่เป็นผู้ใช้ตราสินค้านั้น	 และมีประสบการณ์กับตราสินค้านั้น		
(วิทวัส	ชัยปาณี,	2546)	และยังมีอีกหลายท่านที่เคยให้ความหมาย
ของตราสินค้าไว้	 โดยระบุว่า	 ตราสินค้าคือการที่ผู ้บริโภคจะ
สามารถแยกสนิค้าหรอืบรกิารของเราออกจากคูแ่ข่งได้อย่างชดัเจน	
เมือ่เราพจิารณาการให้ความหมายของแต่ละท่านแล้ว	จะสามารถ
เห็นได้ว่า	แต่ละท่านให้ความส�าคัญกับตราสินค้า	ดังนั้น	นักการ
ตลาดจงึควรต้องศกึษาและพฒันาตราสนิค้าของตนเองให้มคีณุค่า
และโดดเด่นแตกต่างจากตราสินค้าอื่น	โดยอาจสรุปสาเหตุในการ
พฒันาตราสนิค้าได้ดงัต่อไปนี้	(สมเกยีรต	ิเอีย่มกาญจนาลยั,	2547,	
118-119)	
	 1.	ผลจากการที่ส่วนของตลาดเริ่มแตกเป็นส่วนที่เล็กลง	
ท�าให้มูลค่าตลาดและรายได้ต่อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของธุรกิจก็
น้อยลงตามไปด้วย	 ในขณะที่ต้นทุนในการท�าการตลาดมีอัตราที่
สงูขึน้	ประกอบกบัปัจจบุนัสนิค้าทีม่อีงค์ประกอบดี	หรอืมคีณุภาพ
ดี	 ก็อาจไม่สามารถที่จะขายได้อีกต่อไป	 เพราะผู้บริโภคแสวงหา
ในสิ่งที่เพิ่มเติมมากกว่าคุณประโยชน์หลัก	ดังนั้น	นักการตลาดจึง
ต้องหันมาสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของตน
เพื่อน�าเสนอให้กับผู้บริโภคในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	 	
	 2.	สื่อการโฆษณาและแหล่งโฆษณามีมากเกินไป	 ท�าให้
ประสทิธภิาพของการสือ่สารลดลง	ลกูค้ามโีอกาสสมัผสัสือ่น้อยลง	
ดังนั้น	เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพตามความต้องการ	ท�าให้
ต้องใช้งบประมาณเพิม่มากขึน้	สดุท้ายแล้วอาจส่งผลให้ต้นทนุของ
การขายสงูเกนิไปหรอือาจท�าให้ราคาในท้องตลาดสงูกว่าคูแ่ข่งขนั
ได้
	 3.	 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ธุรกิจ
สามารถปรบัเปลีย่นสนิค้าตามคูแ่ข่งขนัได้อย่างรวดเรว็	ส่งผลให้มี
สนิค้ามากมายในตลาดทีต่อบสนองความต้องการหรอืความจ�าเป็น
ของผู้บริโภคได้เหมือนกัน	การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็น
ส่วนหนึง่ทีท่�าให้ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมในการปรบัเปลีย่นสนิค้าบ่อย
มากขึ้น	และส่งผลให้มีความภักดีต่อสินค้าลดน้อยลง
	 มูลค่าของตราสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคน�ามาใช้เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ	 เนื่องจากผู้บริโภคจะเชื่อมโยงระหว่างจุดแข็งของ
ตราสินค้าที่ตนเองรับรู้เข้ากับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของ
ตราสินค้านั้นๆ	 เมื่อผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
มากพอทีจ่ะตดัสนิใจซือ้	ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้โดยดจูากคณุภาพ
สินค้า	 แต่เมื่อผู้บริโภคไม่แน่ใจในความแตกต่างของคุณภาพของ
สนิค้าทีต่่างตราสนิค้ากนั	หรอืเป็นตราสนิค้าสนิค้าหรอืบรกิารทีต่น
ยังไม่เคยท�าการบริโภคมาก่อน	 ผู้บริโภคจะต้องอาศัยการรับรู้ถึง
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คณุภาพ	(Perceived	Quality)	ของสนิค้าหรอืบรกิารผ่านทางความ
แข็งแกร่งของตราสินค้าที่มีอยู่แทน	(Vendelo,	1998,	120-137)	
เช่น	 เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสินค้าที่
มรีะดบัความเกีย่วพนัสงู	เพราะเป็นสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
ที่ไม่มีความคุ้นเคย	 แต่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่มากเพียงพอที่
จะน�าไปใช้ในการตัดสินใจ	 ดังนั้นจึงต้องอาศัยจุดแข็งแกร่งของ
ตราสินค้ามาช่วยในการตัดสินใจ	โดยจะตัดสินใจเลือกซื้อตราสิน
ค้าที่มีความแข็งแกร่งที่สุด		เนื่องจากผู้บริโภคคาดว่าตราสินค้าที่
มีความแข็งแกร่งนั้นจะมีคุณภาพของสินค้าดีกว่าตราสินค้าซึ่งมี
ความแข็งแกร่งน้อยกว่า		
	 ความแข็งแกร่งของตราสินค้ายังเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการ
เข้าสู่ตลาดของตราสินค้าใหม่ๆ	ได้		ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วน
มากให้ความไว้วางใจในตราสินค้าเดิมซึ่งเป็นตราสินค้าที่มีความ
แขง็แกร่งมากกว่า		ท�าให้ตราสนิค้าใหม่ต้องใช้ความพยายามและ
ค่าใช ้จ ่ายเป็นจ�านวนมากเพื่อเอาชนะตราสินค้าที่มีอยู ่ได ้	
(Vendelo,	1998,	120-137)	นอกจากนี้	การสร้างความแข็งแกร่ง
ของตราสินค้าเป็นสิ่งส�าคัญในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง		
เพราะตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ
จากผูบ้รโิภคมากกว่าตราสนิค้าทีม่คีวามแขง็แกร่งน้อย	ซึง่ในทีส่ดุ
จะส่งผลต่อยอดขายของตราสนิค้านัน้		(Vendelo,	1998,	120-137)	
ดังนั้น	 นักการตลาดต้องพยายามสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตรา	
สินค้าของตนให้มีความแข็งแกร่ง	เพื่อให้ตราสินค้าของตนประสบ
ความส�าเร็จในการขายเหนือคู่แข่งอื่นๆ		
	 การสร้างหรอืพฒันาตราสนิค้าจงึมคีวามส�าคญัมาก	ไม่ว่า
จะเป็นสินค้าหรือบริการในระดับใดก็ตาม	 แต่การสร้างคุณค่า
ตราสินค้าต้องอาศัยระยะเวลาและการผสมผสานองค์ประกอบ
ต่างๆ	 ที่จะส่งผลให้ตราสินค้ามีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค	
นกัการตลาดจงึให้ความส�าคญัต่อองค์ประกอบของตราสนิค้ามาก
ขึ้น	 นั่นหมายความว่าตราสินค้าที่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าไม่
จ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ	ที่มีคุณค่าสูงทั้งหมด	หากแต่เป็น
องค์ประกอบที่ตรงใจผู้บริโภค	ตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้
บริโภค	หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ที่สุดในขณะ
นั้นนั่นเอง

แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของตรำสินค้ำ

	 ในการมองหาคุณค่าของตราสินค้านั้น	 นักวิชาการและ
นกัการตลาดหลายๆ	ท่านได้สร้างแนวคดิในการมององค์ประกอบ
ต่างๆ	 ที่เมื่อรวมกันแล้วจะท�าให้ตราสินค้านั้นๆ	 มีคุณค่าในมุม
มองของผู้บริโภคขึ้นมามากมาย	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์
ประกอบของมูลค่าตราสินค้าที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้

	 1.	แนวคิดของ	Aaker	ที่น�าเสนอมุมมอง	3	ด้านคือ	การ
รู้จักในตราสินค้า	(Brand	Awareness)	 คุณภาพของตราสินค้าที่
ถกูรบัรู	้(Perceived	Quality)	และความภกัดต่ีอตราสนิค้า	(Brand	
Loyalty)	แนวคิดของ	Aaker	ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและ
มีผู้น�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความแข็งแกร่งของตราสินค้า
ในงานวิจัยหลายๆ	ชิ้น	
	 2.	แนวคิดของ	 Kel ler	 ที่น�าเสนอทฤษฎีความรู ้ใน					
ตราสนิค้า	(Brand	Knowledge)	ด้วยการประยกุต์แนวคดิเรือ่งการ
จดจ�าความรู้ในตราสินค้าซึ่งประกอบไปด้วย	 ความรู้จักในตรา	
สินค้า	 (Brand	Awareness)	 ซึ่งหมายถึงความรู้จักตราสินค้า
เกี่ยวข้องกับความสามารถของลูกค้าในการระลึก	 และการจดจ�า
สมรรถภาพของตรา	และภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า	(Brand	Image)	
หมายถึงจุดเชื่อมโยงต่อตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ�าของลูกค้า	
(Brand	Association)	 ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยของจุดเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้าอีกมากมาย
	 3.	 แนวคิดของ	Young	&	Rubicam	 ที่กล่าวว่า	Brand	
Asset	Valuator:	BAV	 เป็นเครื่องมือในการวัดการรับรู้ต่อตรา		
สนิค้าของผูบ้รโิภค	โดยให้ข้อมลูทีอ่งค์กรจะสามารถน�าไปปรบัปรงุ
การตัดสินใจทางการตลาดและบริหารจัดการตราสินค้า	BAV	วัด
มูลค่าตราสินค้า	4	องค์ประกอบ		ได้แก่		1)	การวัดความแตกต่าง	
(Differentiation)	เป็นการวดัความสามารถในการสร้างความแตก
ต่างของตราสินค้าของตนจากตราสินค้าของคู่แข่ง	ซึ่งตราสินค้าที่
แข็งแกร่งควรมีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวที่สามารถสื่อสารให้	
ผู้บริโภครับรู้ได้	2)	การวัดความสัมพันธ์กัน	(Relevance)	โดยวัด
ความสัมพันธ์โดยส่วนตัวระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค	 อันสื่อถึง
ความหมาย	และความประทบัใจทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิค้า	3)	ความ
รู้	(Knowledge)	วัดความรู้ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า	ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจของตราสินค้า	 และท�าให้ทราบกลุ่มผู้บริโภคที่แท้
จรงิ	4)	การยอมรบันบัถอื	(Esteem)	คล้ายคลงึและมคีวามสมัพนัธ์
กันอย่างมากกับความเข้าใจต่อคุณภาพ	 ชี้ให้เห็นถึงสถานะของ
ตราสนิค้าว่าอยูร่ะดบัใดในสนิค้าประเภทเดยีวกนัในความเหน็ของ
ผู้บริโภค	และแสดงถึงโอกาสในการเติบโตไปสู่ความเป็นตรายี่ห้อ
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วย	การวัดด้วย	BAV	เป็นการวัด
ความแข็งแกร่งของตราสินค้าโดยวัดคุณค่าของตราสินค้า	การวัด
คุณค่าตราสินค้าของ	Y&R	จะท�าให้เข้าใจในตราสินค้า	ได้ข้อมูล
เกีย่วกบัลกูค้า	ความเคลือ่นไหวของตราสนิค้า	และภาพลกัษณ์ของ
ตราสินค้า	ที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด	วิธีการวัด
ของ	Y&R	ในแต่ละองค์ประกอบเมื่อมีความสมบูรณ์จะมีประโยชน์
ต่อการวางแผนการตลาดที่สมบูรณ์อันจะก่อให้เกิดความส�าเร็จ	
ความมชีือ่เสยีง	และความแขง็แกร่งของตราสนิค้า	(Sonuka,	n.d.)
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	 4.	แนวคิดมูลค่าตราสินค้าของ	Aggarwal	&	Rao	เป็น
อีกแนวคิดทฤษฎีที่มีชื่อว ่า	 รับรู ้-สนใจ-ชื่นชอบ-แสดงออก	
(Awareness-Interest-Desire-Action:	AIDA)	 เพื่อที่จะหาความ
แตกต่างอย่างชดัเจนของตราสนิค้าแต่ละตรา	โดยน�าเสนอแนวคดิ
ที่มีองค์ประกอบในการวัดมูลค่าตราสินค้าที่มุ่งเน้นการวัดสิ่งที่อยู่
ในความคาดหวงัผูบ้รโิภคเป็นหลกั	(Consumer	Mindset)	ประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ	 ที่จะส่งผลเป็นต่อเนื่องหรือเป็นห่วงโซ่
จากล่างสู่บน	ได้แก่	การรับรู้ตราสินค้า	(Brand	Awareness)	ที่มี
มมุมองเหมอืนกบัการเชือ่งโยงกบัตราสนิค้า	(Brand	Associations)	
ของ	Keller	 คือการที่ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงในคุณสมบัติต่างๆ	
ของสินค้าเข้ากับตราสินค้าได	้ ทัศนคติด้านบวกที่มีต่อตราสินค้า	
(Positive	brand	attitudes)	 ความภักดีและยึดมั่นต่อตราสินค้า	
(Intense	brand	attachment	and	Loyalty)	เป็นความรูส้กึทีม่ัน่คง	
ติดแน่น	ต่อตราสินค้า	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า	(Brand	
Activity)
	 5.	แนวคิดมูลค่าตราสินค้าของ	 Leo	Burnett	Brand	
Consultancy	โดยมองทีภ่าพลกัษณ์ของตราสนิค้า	(Brand	Image)	
คือ	การรับรู้ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าหนึ่งๆ	ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา
จากการรับรู ้ข้อมูลต่างๆ	 เอกลักษณ์ของตราสินค้า	 (Brand	
Identity)	 คือสิ่งที่บริษัทต้องการที่จะบอกหรือท�าการสื่อสารเกี่ยว
กบัตราสนิค้าของตนออกไปสูภ่ายนอกองค์กร		มอีงค์ประกอบย่อย
ได้แก่	ส่วนที่เป็นหน้าที่หลักของสินค้า	(Function)	บุคลิกภาพหรือ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า	(Personality/	 Image)	 แหล่งข้อมูล	
(Source)	ในการให้ข้อมลูต่างๆ	เกีย่วกบัตราสนิค้า	และความแตก
ต่างของตราสินค้า	(Differences)	(Burnett,	cited	in	Randall,	
1998,	15)
	 6.	แนวคิดของ	Kapferer	ที่มองว่าการที่จะสามารถสร้าง
ตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง	(Strong	Brand)	ได้	ต้องอาศัยความ
สอดคล้องและความสม�่าเสมอขององค์ประกอบ	 ดังต่อไปนี้									
1)	คุณสมบัติของตราสินค้า	(Physique)	2)	บุคลิกภาพตราสินค้า	
(Personality)	3)	 วัฒนธรรมของตราสินค้า	(Culture)	4)	 ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีต่อสินค้า	(Relationship)	5)	การสะท้อนถึงผู้
ใช้ตราสินค้านั้น	(Reflection)	และ	6)	การสะท้อนภาพลักษณ์ของ
ตนเองผ่านตราสินค้า	(Self-image)	(Kapferer,	1992)	
	 นอกจากแนวคิดของนักวิชาการทั้ง	6	 แนวคิดผู้เขียนได้
ศกึษาผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัมลูค่าตราสนิค้าเพิม่เตมิเพือ่น�ามา
พิจารณาประกอบการสังเคราะห์องค์ประกอบการวัดมูลค่าตรา	
สินค้าจากแนวคิดของนักวิชาการทั้ง	6	ท่าน	โดยตัวอย่างงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมีตัวอย่างดังนี้	

	 ณ	ชนก	แสงนิ่มนวล	(2547)		ได้วิจัยเรื่อง	การวัดคุณค่า
ตราสินค้าองค์กร	(Measuring	Of	Corporate	Brand	Equity)	มี
วตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาระดบัคณุค่าตราสนิค้าองค์กรในมมุมอง
ของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรของตราสินค้าต่างๆ	โดย
พัฒนามาตรวัดคุณค่าตราสินค้าองค์กร	อันประกอบด้วย	การวัด
ความตระหนกัรูใ้นตราสนิค้าองค์กร	และการวดัการเชือ่มโยงภาพ
ลักษณ์องค์กร	2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า
องค์กร	และคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์	โดยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ
และแบบสอบถามในการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีอ่าศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร	 และเป็นผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	
ขององค์กรจ�านวนทั้งสิ้น	416	 คน	 ทั้งนี้องค์กรที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยธุรกิจบริการ	2	ประเภทคือ	 ธุรกิจที่มุ่งให้บริการกับ
วตัถใุนครอบครองของบคุคล	ได้แก่	ธรุกจิให้บรกิารน�า้มนัคอื	ปตท.	
และ	เชลล์	และธรุกจิทีมุ่ง่ให้บรกิารกบัจติใจของบคุคลได้แก่	ธรุกจิ
ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่คือ	 เอไอเอส	และดีแทค	และ
เมื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของมาตรวัดคุณค่าตราสินค้าที่ถูก
พัฒนาขึ้น	โดยเปรียบเทียบการวัดคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของ
ผู้บริโภคกับคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรทั้ง	4	ตราสินค้าแล้ว	พบว่าเครื่องมือที่ใช้วัดมีค่าความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นระดบัทีใ่ช้ได้	ผลการวจิยัพบว่า	ในธรุกจิผูใ้ห้บรกิาร
น�้ามัน	ปตท.	มีระดับคุณค่าตราสินค้าองค์กรสูงกว่า	เชลล์	และใน
ธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	 เอไอเอส	มีระดับคุณค่า
ตราสินค้าองค์กรสูงกว่า	 ดีแทค	 โดยคุณค่าตราสินค้าของทั้ง	4	
ตราสนิค้า	มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบัคณุค่าตราสนิค้าผลติภณัฑ์
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เมื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าองค์กรของ
ธุรกิจบริการในแต่ละประเภทในลักษณะภาพรวม	 พบว่า	 ธุรกิจผู้
ให้บรกิารระบบโทรศพัท์เคลือ่นที	่หรอืธรุกจิทีมุ่ง่ให้บรกิารกบัจติใจ
ของบุคคลมีระดับคุณค่าตราสินค้าองค์กรสูงกว่าธุรกิจผู้ให้บริการ
น�้ามัน	หรือธุรกิจที่มุ่งให้บริการกับวัตถุในครอบครองของบุคคล	
	 H.S.	 Krishnan	 (1996)	 จาก	 Indiana	University,	
Bloomington	 ได้วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเชื่อมโยงความ
ทรงจ�าบนฐานของคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของผู้บริโภค	งาน
วิจัยนี้ใช้รูปแบบเครือข่ายความทรงจ�าเพื่อระบุชี้ปัจจัยเชื่อมโยง
ตราสินค้าต่างๆ	 ที่สัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของผู้
บริโภค	โดยท�าการวัดคุณลักษณะ	4	ประการคือ	1)	จ�านวนของ
ปัจจยัเชือ่มโยงตราสนิค้า	2)	ทศิทางของปัจจยัเชือ่มโยงตราสนิค้า	
(valence	of	association)	 	3)	คุณลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัว
ของปัจจัยเชื่อมโยงตราสินค้า	(uniqueness	of	association)	และ	
4)	จดุก�าเนดิของปัจจยัเชือ่มโยงตราสนิค้า	(origin	of	association)	
จดุประสงค์ของการวจิยันีต้้องการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
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ตราสนิค้าทีม่คีณุค่าสงูและต�า่	ว่ามปัีจจยัความเชือ่มโยงตราสนิค้า
แตกต่างกนัหรอืไม่	ทัง้นีผ้ลทีไ่ด้จะท�าให้สามารถระบหุาจดุแขง็และ
จุดอ่อนของตราสินค้าได้และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการตราสินค้าขององค์กร	 ผู้วิจัยวัดตราสินค้าจาก
สินค้า	6	ประเภท	แต่ละประเภทเลือกตราสินค้า	2	ตราสินค้าที่ได้
รับการยอมรับอยู่แล้วและเคยได้รับการส�ารวจมาแล้วจากการ
ส�ารวจของ	Landor	(อ้างถึงใน	Owen,	1993)	มาวิจัย	ในการเลือก
ตราสินค้าที่น�ามาวิจัย	 ผู้วิจัยใช้การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดที่เคยมี
การจัดท�าไว้	 อาทิ	 ส่วนครองตลาด	 ผลการจัดอันดับคุณค่าตรา	
สินค้า	และอันดับของการได้รับการยกย่อง	เป็นต้น	ผู้วิจัยทดสอบ
เบื้องต้นโดยเก็บข้อมูลระดับการตระหนักรู้	 และความคุ้นเคยต่อ
ตรา	 สินค้าจากนักศึกษาโรงเรียนธุรกิจจ�านวน	35	 ราย	 ผลการ
ทดสอบเบือ้งต้นชีใ้ห้เหน็ว่านกัศกึษาแสดงระดบัการตระหนกัรูแ้ละ
ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าที่เลือกมาสูงมาก	ซึ่งสอดคล้องกับดัชนี
ของ	Landor	 ในการวิจัยหลัก	 ผู้วิจัยใช้การวัดโดยวิธีการอ้างอิง	
ทัง้นีเ้พือ่ให้เข้าใจความหมายของตราสนิค้าทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคได้อย่าง
ลึกซึ้ง		ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	1)	ด้านของจ�านวนปัจจัยเชื่อมโยง
ตรา	 	สินค้า	พบจ�านวนปัจจัยต่อตราสินค้าค่อนข้างสูงเนื่องจาก
เป็นสินค้าที่คุ้นเคยอยู่แล้ว	โดยสินค้าประเภทยาสีฟันและแชมพูมี
จ�านวนปัจจัยเชื่อมโยงน้อยกว่าสินค้าประเภทอื่น		และตราสินค้า
ทีต่่างกนัในสนิค้าประเภทเดยีวกนัจะมจี�านวนปัจจยัเชือ่มโยงทีแ่ตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าจ�านวนปัจจัยเชื่อมโยง
ตราสินค้าสามารถใช้เป็นดัชนีวัดคุณค่าตราสินค้าได้อย่างดี									
2)	 ด้านทิศทางของปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งวัดผลลัพธ์สุทธิว่าผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่เป็นบวกหรือลบต่อปัจจัยเชื่อมโยง	 พบว่าผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่เป็นบวกมากที่สุดกับตราสินค้าของรองเท้ากีฬาทั้งสอง
ตราสนิค้า	และเมือ่เปรยีบเทยีบตราสนิค้าเป็นคูใ่นสนิค้า	4	ประเภท
จาก	6	 ประเภทที่วิจัย	 พบว่าตราสินค้าทั้งสองตรามีผลลัพธ์สุทธิ
ของทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั	จงึสรปุได้ว่าทศิทางของ
ปัจจัยเชื่อมโยงเป็นดัชนีที่เหมาะสมในการวัดคุณค่าตราสินค้า					
3)	ด้านคณุลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวัของปัจจยัเชือ่มโยงตราสนิค้า	
พบว่าตราสินค้าส่วนใหญ่แสดงค่าสัดส่วนของปัจจัยที่มีความ
เฉพาะตวัค่อนข้างสงู	โดยตราสนิค้าทีม่คีวามแขง็แกร่งกว่าจะมค่ีา
สดัส่วนนีส้งูกว่าสนิค้าทีอ่่อนแอกว่า	ผลทีไ่ด้สนบัสนนุว่าดชันเีหมาะ
สมในการน�ามาวัดคุณค่าตราสินค้าเช่นกัน	4)	 ด้านแหล่งก�าเนิด
ของปัจจัยเชื่อมโยงตราสินค้า	 พบแหล่งก�าเนิดที่พบหลากหลาย
แตกต่างกัน	 มี	Krishnan	(1996)	 ตราสินค้าเพียง	2	 คู่ที่พบว่ามี
ความแตกต่างกันในเรื่องแหล่งก�าเนิด		นอกจากนี้ยังพบความขัด
แย้งว่าตราสนิค้าทีม่คีณุค่าตราสนิค้าสงูกว่า	ดงัเช่น	พซิซ่า	ฮทั	กบั
มสีดัส่วนแหล่งก�าเนดิทีม่าจากการโฆษณาสงูกว่าแหล่งก�าเนดิจาก

ประสบการณ์ตรง	ในขณะที่ลิตเติล	ซีซาร์ซึ่งมีคุณค่าตราสินค้าต�่า
กว่ากับมีสัดส่วนแหล่งก�าเนิดจากประสบการณ์ตรงสูงกว่า	 ซึ่งขัด
กบัสมมตฐิานและงานวจิยัของหลายท่าน	อาท	ิMurray	(1991)	และ	
Punj	และ	Staelin	(1983)	(อ้างถึงใน		Krishnan,	1996)	นอกจาก
นี้ยังพบว่าสินค้าประเภทเบียร์และรองเท้ากีฬามีแหล่งก�าเนิดของ
ปัจจัยเชื่อมโยงจากโฆษณาสูงกว่าประสบการณ์ตรงและการบอก
ต่อ	ส่วนโทรทัศน์และแชมพูมีแหล่งก�าเนิดของปัจจัยเชื่อมโยงจาก
การบอกต่อสูงกว่าแหล่งอื่น
	 บุริม	โอทกานนท์	(อ้างถึงในเกซโบ,	2552)	วิจัยเรื่องการ
ตรวจสอบตราสินค้า	(Brand	Audit)	กรณีศึกษาบริษัท	แอดวานซ์	
อินโฟเซอร์วิส	(AIS)	 การวิจัยนี้เป็นการวัดคุณค่าตราสินค้าในมุม
มองของผู้บริโภค	โดยผลการวิจัยพบว่า	63%	ของผู้ใช้บริการรับรู้
ว่ามีภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งสารความเป็นเพื่อนที่ทาง	 เอไอเอส	
ต้องการจะสื่อสารออกไป	 ตราสินค้าจับใจด้วยการมีเครือข่ายที่มี
คุณภาพ	19%	และการอยู่เคียงข้างคุณ	11%	โดย	62.5%	ของกลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ว่าน้องอุ่นใจเป็นตัวแทนของ	เอไอเอส	โดยสิ่งที่ลูกค้า
ระบถุงึ	3	อนัดบัแรกในการใช้บรกิารของ	เอไอเอส	คอืสญัญาณชดั	
โทรเข้าออกง่าย	และการมเีครอืข่ายครอบคลมุ	ในขณะทีค่วามรูส้กึ
ทางด้านอารมณ์ที่ผูกพันอยู ่กับตราสินค้า	 เอไอเอส	 (Brand	
Associations)	ทีผู่ว้จิยัพบและเป็นทีน่่าสนใจคอืความเกีย่วพนัของ	
เอไอเอส	กับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	แม้จะมีการขายธุรกิจนี้ให้
กับกลุ่มเทมาเส็กไปนานแล้วก็ตาม	ซึ่งภาพดังกล่าวสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการ	(Focus	Group)	 เรื่องตราสินค้า					
จีเอสเอ็ม	(GSM)	กับกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ	พบว่า
เรื่องราวทางการเมืองกับ	 เอไอเอส	 นั้นยังเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่
ออก	และเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ	 เอไอเอส	ในเชิง
ลบ	 จึงส่งผลถึงการปฏิเสธการใช้บริการของ	 เอไอเอส	 ของกลุ่ม
ลูกค้าบางกลุ่มแม้จะมีข้อเสนอที่ดีและเหนือกว่าคู่แข่งแล้วก็ตาม	
ในส่วนของนอ้งอุน่ใจ	ผลการวจิัยพบว่าภาพลกัษณใ์นเชิงบวกของ
น้องอุ่นใจมีความเกี่ยวพันกับ	ความรู้สึกอบอุ่น	สัญญาณดี	ความ
ช่วยเหลือดี	 และเครือข่ายทั่วประเทศ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าน้อง
อุน่ใจได้เริม่สร้างความผกูพนัและการรบัรูใ้ห้กบักลุม่เป้าหมายของ	
เอไอเอส	 และท้ายที่สุดเรื่องความผูกพันทางอารมณ์	 (Brand	
Intimacy)	จากการเก็บข้อมูล	4	ประเด็นคือ	ความภักดีของลูกค้า
เอไอเอส	ความรูส้กึภมูใิจเมือ่ใช้ตราสนิค้าเอไอเอส	ความเป็นกลุม่
พวกเดียวกัน	และความผูกพันต่อตราสินค้า	ผลการวิจัยพบว่า	ใน
เรื่องของความภักดีต่อตราสินค้านั้น	ลูกค้า	58%	คิดว่าจะใช้ตรา	
สินค้า	เอไอเอส	ต่อไป	แต่	28%	ไม่แน่ใจ	ด้านความภูมิใจ	มี	43%	
ที่รู้สึกภูมิใจที่ใช้	เอไอเอส	และมีมากถึง	50%	ที่เฉยๆ	ต่อการใช้
ตราสินค้า	เอไอเอส	ในขณะเดียวกัน	58%	ไม่มีความรู้สึกเป็นกลุ่ม
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พวกเดียวกันกับ	เอไอเอส	ท้ายที่สุดมีเพียง	15%	ที่พร้อมจะชี้แจง
และให้เหตุผลหากมีผู้พูดถึงตราสินค้า	 เอไอเอส	 ในแง่ลบ	 ซึ่งบ่ง
บอกว่าผู้ใช้บริการ	เอไอเอส	นั้นยังมีความผูกพันกับตราสินค้าใน
ระดับที่ต้องการการปรับปรุงอีกมาก
	 นภวรรณ	คณานรุกัษ์	(2547)	ได้น�าเสนอบทความเกีย่วกบั
แนวทางการสร้างตราสินค้าให้ประสบความส�าเร็จว่า	วิวัฒนาการ
ของตราสินค้า	แนวความคิดทางการตลาด	และเศรษฐกิจยุคใหม่
มอีทิธพิลต่อกลยทุธ์การตลาดในปัจจบุนั	และส่งผลให้นกัการตลาด
มคีวามจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นกลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัยคุ
สมัย	 ซึ่งกลยุทธ์การตลาดที่จัดว่าเป็นความส�าคัญอันดับแรก	 คือ
กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้า	 เพราะมีผลกระทบต่อการแข่งขัน	
ภาพลกัษณ์	ก�าไร	และความอยูร่อดของบรษิทั	ดงันัน้นกัการตลาด
ควรมคีวามรูใ้นการสร้างตราสนิค้าให้ประสบความส�าเรจ็	ซึง่มอีงค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้	 คือ	 (1)	 วิสัยทัศน์	 (2)	 ต�าแหน่งหรือ							
ค�าสัญญา	(3)	การก�าหนดเอกลักษณ์	(4)	ตราสินค้าภายในองค์กร	
(5)	การจดจ�าตราสินค้า	(6)	ความชอบตราสินค้า	และ	(7)	ความ
ภักดีในตราสินค้า	 บทความนี้มุ่งเสนอขั้นตอนการสร้างตราสินค้า	
7	ขั้นตอน	เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเป็นการน�าเสนอเชิงกลยุทธ์
ในการสร้างตราสินค้า	โดยในส่วนขององค์ประกอบของตราสินค้า
นั้นให้ความส�าคัญกับการจดจ�าตราสินค้า	 ความชอบตราสินค้า	
และความภักดีในตราสินค้า	เป็นหลัก	
	 ศภุวรรณ	ีจริะอร		(2547)	ในบทความเรือ่ง	การสร้างคณุค่า
ให้ตราสินค้า	 ชี้ให้เห็นว่านักการตลาดควรปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน
ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์จากการสร้างภาพลักษณ์ให้ตราสินค้ามา
เป็นการสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าแทน	คุณค่าของตราสินค้าหมาย
ถึงสินค้าที่ผู ้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า	 เป็นสินค้าที่ผู ้บริโภคมี
เจตคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบตราสินค้านั้น	 การ
สร้างตราสินค้าให้มีคุณค่าท�าได้ดังนี้	 1)	 สร้างความซาบซึ้งถึง
คุณภาพของตราสินค้า	หมายถึงการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพทุก
ประการของสนิค้าหรอืบรกิารแล้วเกดิความประทบัใจในสนิค้าหรอื
บริการนั้น	โดยมองว่าความซาบซึ้ง	(Appreciation)	แตกต่างจาก	
ความพอใจ	 (Satisfaction)	 ในประเด็นของความคาดหวัง	
(Expectation)	 ความพอใจของลูกค้าเกิดจากการที่สินค้าหรือ
บริการเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า	ส่วนความซาบซึ้งเกิด
จากการทีล่กูค้าได้รบัสนิค้าหรอืบรกิารเหนอืความคาดหวงั		2)	การ
สร้างปัจจัยเชื่อมโยงกับตราสินค้า	(Brand	Association)	คือการที่
นักการตลาดพยายามสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์	 เช่น	
คุณลักษณะ	คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์	แล้วเชื่อมโยงสิ่งนั้นให้ผู้
บริโภครับรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด	เมื่อเชื่อมโยงแล้วจะท�าให้
ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และทราบถึงต�าแหน่งหรือ
จุดยืนของผลิตภัณฑ์	3)	 ท�าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก	 โดยให้ความ

ชัดเจนกับค�าว่า	 “รู้จัก”	 ว่าหมายถึงการที่ผู้บริโภคสามารถจ�าชื่อ
ตราสินค้าของสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งได้										
4)	 ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า	 หมายถึงการที่ผู้บริโภครักและ
ศรัทธาในตราสินค้าหนึ่งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอื่น	
5)	สร้างปัจจัยอื่นๆ	ที่ท�าให้ตราสินค้ามีคุณค่า	นอกเหนือจากการ
สร้างคุณค่าทั้ง	4	 ประการข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่สร้างคุณค่า
ให้กับตราสินค้าและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากคู่
แข่งได้อกี	อนัได้แก่	เครือ่งหมายการค้า	สทิธบิตัร	รางวลั	มาตรฐาน	
สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตราสินค้าได้
	 ตวัอย่างงานวจิยัและบทความดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าองค์
ประกอบชี้วัดมูลค่าตราสินค้าที่น�ามาใช้แตกต่างกันไป	 ซึ่งขึ้นอยู่
กับนักวิจัยแต่ละท่านที่จะมีความเชื่อมั่นในแนวคิดของใคร	 	 จึง
ท�าให้มีประเด็นที่น่าสนใจว่า	 จะมีแนวคิดของใครที่จะสามารถใช้
เป็นหลกัในการวดัมลูค่าตราสนิค้าได้อย่างแท้จรงิหรอืไม่		และองค์
ประกอบทีส่�าคญัในการวดัมลูค่าตราสนิค้านัน้ควรทีจ่ะประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบใดบ้าง	

กำรสังเครำะห์องค์ประกอบในกำรวัดมูลค่ำตรำสินค้ำ

	 ผูเ้ขยีนได้สงัเคราะห์องค์ประกอบของแนวคดิทัง้	6	แนวคดิ
และได้ผลดังแสดงในตารางที่	1		และภาพที่	1		ในที่นี้จะเห็นว่ามี
องค์ประกอบที่แต่ละแนวคิดให้ความส�าคัญตรงกัน	 โดยมองจาก
ความหมายทีค่ล้ายกนัหรอืให้ความส�าคญัไปในทศิทางเดยีวกนั	ซึง่
สรุปได้ว่าประกอบด้วย	3	ส่วนส�าคัญคือ	1)	การรับรู้ในตราสินค้า	
(Brand	Awareness)	 ซึ่งประกอบด้วย	การระลึกได้ถึงตราสินค้า	
(Brand	 Recall)	 และ	 การจดจ�าได้ถึงตราสินค้า	 (Brand	
Recognition)		2)	การเชือ่มโยงคณุสมบตัเิข้ากบัตราสนิค้า	(Brand	
Association)	 ประกอบด้วย	 การรับรู้คุณภาพโดยรวมของสินค้า	
(Perceived	Quality)	 คุณสมบัติเด่นของตราสินค้า	 (Brand	
Attribute)	คุณประโยชน์ของตราสินค้า	(Brand	Benefit)	ทัศนคติ
ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าค้า	(Brand	Attitude)	และ	3)	ความภักดี
ต่อตราสินค้า	(Brand	Loyalty)	
	 ดงันัน้	ในการวดัมลูค่าตราสนิค้าโดยรวม	จงึควรทีจ่ะมอีงค์
ประกอบหลกัๆ	อย่างน้อย	3	ด้านเพือ่วดัมลูค่าตราสนิค้าของสนิค้า
หรือบริการใดๆ	 ตามความเหมาะสม	 และเพื่อให้การวัดมีความ
ชดัเจนมากยิง่ขึน้	จงึอาจทดสอบองค์ประกอบทีเ่ลอืกมาใช้ก่อนการ
วดั	เช่น	การจดัประชมุกลุม่ย่อย	(Focus	Group)	กนั	ผูบ้รโิภคของ
ตราสนิค้าประเภทนัน้ๆ	เป็นต้น	การทดสอบนีเ้ป็นการทดสอบองค์
ประกอบย่อยทีจ่ะน�าไปพฒันาเป็นเครือ่งมอืในการวดัมลูค่าตราสนิ
ค้าว่ามคีวามเหมาะสมครบถ้วนเพยีงพอแล้วหรอืไม่	โดยอาจพบองค์
ประกอบอื่นๆ	 ที่โดดเด่นในสายตาของลูกค้าและที่ส�าคัญในการ
ศกึษาความต้องการของลกูค้าทีม่ต่ีอสนิค้าและบรกิารขององค์กร
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	 จากมุมมองของผู้บริโภค	 เราจะสามารถเฟ้นหาองค์ประกอบที่ส�าคัญเหล่านี้ออกมาได้ไม่ยากนัก	 เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองหา	
และต้องการให้สนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ	เหล่านีต้อบสนองความต้องการของเขา	บางครัง้องค์ประกอบเดมิๆทีเ่รายดึตดิว่าส�าคญั	เช่น	เรือ่ง
ระดับราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	อาจจะไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่ก�าหนดมูลค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคอีกต่อไป	เพราะเมื่อ
การแข่งขันสูงขึ้นราคาสินค้าและบริการต่างๆ	อาจไม่มีความแตกต่างกันมากนัก		และผู้บริโภคบางคนอาจพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้น
หากได้รับการตอบสนองจากสินค้าและบริการนั้นๆ	ดีพอ	หรือหากตราสินค้าดังกล่าวตอบสนองและมีคุณค่าทางจิตใจได้มากกว่า	ซึ่งเป็น
อกีเหตผุลหนึง่ทีน่กัการตลาดในปัจจบุนัหนัมาให้ความส�าคญัต่อตราสนิค้ามากขึน้	เพราะตราสนิค้าสามารถสร้างน�า้หนกัทางด้านอารมณ์	
(Emotional)	ได้มากกว่าทางด้านประโยชน์ใช้สอย	(Functional)

ตาราง 1		การสังเคราะห์องค์ประกอบในการวัดมูลค่าตราสินค้าโดยรวม
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	 การตระหนักรู้ในตราสินค้า	 การเชื่อมโยงตราสินค้า	 ความภักดีต่อตราสินค้า
	 -	การระลึกได้	 -	การรับรู้ในคุณภภาพ
	 -	การจดจ�าได้	 -	คุณลักษณะของตราสินค้า
	 	 -	ประโยชน์ของตราสินค้า
	 	 -	ทัศนคติต่อตราสินค้า

 
	 ทดสอบความถูกต้องขององค์ประกอบการวัดมูลค่าตราสินค้า	(จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ใช้บริการตราสินค้า)
 
 องค์ประกอบที่ ใช้วัดมูลค่ำตรำสินค้ำโดยรวมจำกมุมมองของผู้บริโภค 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการสังเคราะห์องค์ประกอบในการวัดมูลค่าตราสินค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

กำรทดสอบองค์ประกอบในกำรวัดมูลค่ำตรำสินค้ำ

	 ในการน�ากรอบแนวคดิองค์ประกอบในการวดัมลูค่าตราสนิค้าจากมมุมองผูบ้รโิภคไปใช้	ผูเ้ขยีนได้ทดสอบองค์ประกอบตราสนิค้า
กับอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	โดยเลือกกลุ่มผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย		3	ราย	การทดสอบท�าโดยการ
ประชมุกลุม่ย่อย	(Focus	Group)	แยกการประชมุเป็น	3	กลุม่ตามลกูค้าของผูป้ระกอบการแต่ละราย	แต่ละกลุม่ประกอบด้วยลกูค้าจ�านวน	
10	คน	
	 ผู้ประกอบการทั้ง	3	ราย	ได้แก่	1)	บมจ.โทเทิ่ล	แอ๊คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	(Dtac)	2)	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟ	 เซอร์วิส	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	เอไอเอส	(AIS)	และ	3)	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(TrueMove)	ซึ่งทั้งสามรายเป็นผู้ให้บริการหลักที่มีการ
ให้บริการและมีการแข่งขันได้ทัดเทียมกันในทุกด้าน	 ทั้งจ�านวนผู้ใช้บริการ	 เทคโนโลยีในการให้บริการ	 การบริการลูกค้า	 โดยก�าหนด
ขอบเขตของการให้บริการเฉพาะบริการประเภทจ่ายรายเดือนเท่านั้น	 เนื่องจากการบริการแบบเติมเงินอาจไม่สามารถวัดองค์ประกอบ
ต่างๆ	ได้ชัดเจน	อนึ่ง	การที่ผู้ศึกษาเลือกทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะอุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันกันสูงและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ		
และมักมีการลอกเลียนกันในด้านต่างๆ	เช่น	การแข่งขันทางด้านราคา	พื้นที่ให้บริการ	คุณภาพสัญญาณ	การบริการหลังการขาย	บริการ
เสริม	การส่งเสริมการตลาด	รวมถึงเทคโนโลยีการให้บริการต่างๆ	ดังนั้น	ผู้ให้บริการแต่ละรายจึงควรหันมาให้ความสนใจในตราสินค้า
ของตนเองและพยายามสร้างตราสินค้าของตนให้มีคุณค่ามากที่สุดในใจของลูกค้า		
	 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง	3	ราย	สามารถน�าเสนอได้ดังนี้
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ตารางที่	2	ผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ดีแทค	เอไอเอส	และทรูมูฟ

 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ผลการประชุมกลุ่มย่อย

	การรับรู้ในตราสินค้า		การระลึกได้	 ด้านของการระลึกได้ถึงตราสินค้าเป็นการทดสอบโดยไม่มีการช่วยจ�าพบว่า	ดีแทคเป็นตรา

	 (Brand	Awareness)	 (Brand	Recall)	 สินค้าของผู้ให้บริการที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระลึกได้เป็นรายแรกเป็นจ�านวนสูงสุด	
	 	 	 แม้ว่าบางรายจะเป็นผูใ้ช้บรกิารของเอไอเอสและทรอูยู่	อกีทัง้ยงัสามารถทีจ่ะจดจ�ารายละเอยีด
	 	 	 ของตราสินค้า	ลักษณะที่โดดเด่น	ได้อย่างชัดเจน	เป็นเพราะการสื่อสารการตลาดของดีแทค	
	 	 	 ที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่า	ส่วนเอไอเอส	นั้นลูกค้าสามารถระลึกได้ในระดับรองลงไป	
	 	 	 เพราะมคีวามหลากหลายทางการตลาดมาก	จงึอาจส่งผลให้ลกูค้าสบัสนบ้าง	แต่ส�าหรบัทรมูฟู
	 	 	 นั้นระดับของการระลึกได้ของตราสินค้าค่อนข้างมีปัญหา	เป็นผลมาจากการที่ชื่อของทรู
	 	 	 ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของทรู	ท�าให้ลูกค้าไม่สามารถระบุได้อย่างถูกต้อง
	 	 	 และชัดเจนถึงตราสินค้าของผู้ให้บริการ
  
	 	 การจดจ�าได้		 ด้านการจดจ�าได้	เป็นผลสบืเนือ่งจากการการทดสอบการระลกึได้	โดยผูว้จิยัให้ผูบ้รโิภคดโูลโก้
	 	 (Brand	Recognition)	 และโฆษณาและ/หรอืกจิกรรมการตลาดทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ดวู่าสามารถจดจ�าได้หรอืไม่ว่าเป็นของ
	 	 	 ตราสินค้าใด	พบว่าผู้ใช้บริการของ	ดีแทค	สามารถจดจ�าตราสินค้า	และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
		 	 จ�านวนหนึง่มปีระสบการณ์ร่วมกบักจิกรรมทางการตลาดในการเปลีย่นแปลงตราสนิค้าของดแีทค
		 	 และเกิดความประทับใจและติดตาม	ในขณะที่ผู้ใช้บริการมีการจดจ�าตราสินค้า	เอไอเอสได้ใน
	 	 	 ระดับที่ดีเช่นกัน	แต่ขาดความถูกต้องและชัดเจน	ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความหลากหลายใน
		 	 ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เอง	ทางด้านทรูมูฟ	พบว่าผู้ใช้บริการมีความสับสนอยู่มาก	ส่วนหนึ่ง
	 	 	 มาจากแนวคดิในการท�าตลาดทีเ่น้นสือ่สาร	ชวีติคอนเวอร์เจ้นท์ทีล่กูค้าสมัผสัได้ยาก	และมกีาร
	 	 	 ใช้ตราสินค้าเดียวกันส�าหรับผลิตภัณฑ์หลายอย่าง

	การเชื่อมโยง	 การรับรู้คุณภาพ	 การรับรู้คุณภาพโดยรวม	โดยให้ผู้บริโภคระบุว่ามีความพึงพอใจในคุณภาพด้านใดบ้างของผู้
	 คุณสมบัติเข้ากับ	 โดยรวมของสินค้า	 ให้บริการทั้งสาม	พบว่าผู้บริโภคคิดว่าผู้ให้บริการแต่ละรายมีความโดดเด่นต่างกัน	โดย
	ตราสินค้า	 (Perceived	Quality)		 เอไอเอส	ได้รับยอมรับเรื่องของพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่า	เป็นผลให้ผู้ใช้บริการยัง
	 (Brand	Association)			 คงเลือกใช้บริการจากเอไอเอส	ในขณะทีด่ีแทค	โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพความคมชัด
	 	 	 ของสญัญาณ	แต่พืน้ทีใ่ห้บรกิารครอบคลมุได้น้อยกว่า	ส่วนทรมูฟูโดดเด่นทางด้านการเป็นผูน้�า
	 	 	 ทางเทคโนโลยี	โดยเฉพาะเรื่องของ	3G	และการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย	ในขณะ
		 	 ที่ทั้งคุณภาพสัญญาณและการครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการยังคงเป็นปัญหาของทรูมูฟ

	 	 คุณลักษณะของ	 ในด้านคุณลักษณะของตราสินค้าของผู้ให้บริการ	พบว่า	ผู้ใช้บริการของดีแทคมองว่าบริการ
	 	 ตราสินค้า	 เสริมที่ผลักดันออกสู่ตลาดตรงกับความต้องการของลูกค้า	ในขณะที่เอไอเอส	นั้นมีคุณสมบัติ
	 	 (Brand	Attribute)		 เด่นในเรื่องของการบริการหลังการขายที่ดีกว่า	ทั้งในเรื่องส�านักงานบริการลูกค้าและการให้	
	 	 	 บริการทางโทรศัพท์	ส่วนทรูมูฟนั้นมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของราคาค่าใช้บริการที่ถูกกว่า
	 	 	 ผู้ให้บริการรายอื่นๆ

		 ทัศนคติที่ผู้บริโภคมี	 ทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าทั้งสามรายมีความแตกต่างกันไป		แต่จะค่อนข้างสอดคล้อง
	 	 ต่อตราสินค้าค้า	 กับนโยบายการท�าตลาดของแต่ละราย	โดยดีแทคถูกมองว่าเป็นตราสินค้าที่เสมือนคนไม่ยึด
	 	 (Brand	Attitude)		 ติดจริงจังมากเกินไป	ยอมรับความผิดพลาดเป็นมิตรและสามารถพูดคุยสัมผัสได้ไม่ยาก	
	 	 	 ในขณะที่เอไอเอสเปรียบเสมือนผู้ใหญ่วัยท�างาน	สุขุม	ไม่ขี้เล่น	เชื่อถือได้และมีความมั่นคง	
	 	 	 เป็นนักวางแผนนักธุรกิจ	จุกจิกเรื่องคิดเงิน	ในขณะทีท่รูมูฟ	นั้นลูกค้ามองว่าเป็นเหมือนเด็ก
	 	 	 วัยรุ่นที่มีพลังท�ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา	ชอบค้นหาสิ่งใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี	

	 	 	 แต่คุยด้วยไม่รู้เรื่อง	
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ตารางที่	2	ผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ดีแทค	เอไอเอส	และทรูมูฟ	(ต่อ)

 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ผลการประชุมกลุ่มย่อย
  
  คุณประโยชน์ของ	 ในด้านสิทธิประโยชน์นั้นต้องยอมรับว่า	เอไอเอสมีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะแคมเปญ	

		 ตราสินค้า	 เซเรเนดที่แม้ลูกค้าจะให้ความคิดเห็นว่าเป็นการแบ่งแยกการให้บริการกับลูกค้าของตนเอง	

	 	 (Brand	Benefit)		 แต่ผู้บริโภคก็ยังต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์นั้นด้วย	ส�าหรับทรูมูฟ 

	 	 	 นั้นมีระดับของการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าในระดับที่รองลงไป	เพราะลูกค้าจะสามารถพบ

		 	 กับกิจกรรมตอบแทนลูกค้าได้มากมาย	แต่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามาจากการใช้บริการ	

	 	 	 โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผลิตภัณฑ์ของทรู	ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ

		 	 ของลูกค้าในกลุ่มทรูทั้งหมดเข้าด้วยกัน	ในขณะที่ลูกค้าของดีแทค	เองกลับมองว่าไม่ค่อย

	 	 	 มีสิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือไปจากการใช้บริการปกติ
 

	ความภักดีต่อตราสินค้า	 	 ในด้านของความภักดีในตราสินค้านั้นพบว่า	ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันไม่มี

	 (Brand	Loyalty)	 	 ความชัดเจนในเรื่องของความภักดีในตราสินค้าของตน	หากแต่เป็นผลจากทัศนคติเดิมๆ	

	 	 	 ที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเลขหมายที่ใช้มานาน	แม้จะมีโครงการคงสิทธิ์เลขหมายการ

	 	 	 ใช้บริการที่เปิดโอกาสให้น�าเลขหมายเดิมไปใช้กับผู้ให้บริการอื่นได้	แต่การเปลี่ยนแปลง

	 	 	 เรื่องเทคโนโลยีการให้บริการโดยเฉพาะ	3G	เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการ

	 	 	 ในอนาคต	ดังนั้นด้านความภักดีในตราสินค้านั้นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นสิ่งที่

	 	 	 ผู้ให้บริการทุกรายต้องเร่งพัฒนา

	 ผลจากการท�าประชุมกลุ่มย่อยผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	3	ราย	รวม	3	กลุ่มครั้งนี้พบว่า		องค์ประกอบหลักทั้ง	
3	องค์ประกอบ	มีความชัดเจนเพียงพอในการน�าไปวัดมูลค่าตราสินค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ดังนี้	1)	ในด้านของความตระหนักรู้
ในตราสินค้า	(Brand	Awareness)	พบว่าส�าหรับองค์ประกอบย่อย	การระลึกได้	และการจดจ�าได้นั้นสามารถแยกวัดจากกันได้อย่างแตก
ต่างกนัโดยผูบ้รโิภคไม่สบัสนโดยในการวดัการระลกึได้เป็นการทดสอบโดยไม่มกีารช่วยจ�า	ให้ลกูค้าระลกึเองว่าใครคอืผูใ้ห้บรกิารรายแรก
ทีน่กึถงึ	ส่วนการจดจ�าได้นัน้มกีารแสดงโลโก้	และสโลแกนให้ด	ู	2)	ในด้านของการเชือ่มโยงคณุสมบตัเิข้ากบัตราสนิค้า	(Brand	Association)	
ซึ่งประกอบด้วย	การรับรู้คุณภาพโดยรวมของสินค้า	(Perceived	Quality)	คุณสมบัติเด่นของตราสินค้า	(Brand	Attribute)	คุณประโยชน์
ของตราสินค้า	(Brand	Benefit)	และทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าค้า	(Brand	Attitude)	นั้น	พบว่าทุกองค์ประกอบย่อยสามารถแยก
วดัได้อย่างชดัเจนเช่นกนั	จะมทีีไ่ด้ค�าตอบทีใ่กล้เคยีงกนับ้างคอืในองค์ประกอบการรบัรูค้ณุภาพโดยรวมของสนิค้า	และคณุสมบตัเิด่นของ
ตราสินค้า	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นการวัดการบริการ	ดังนั้นจึงก�าหนดคุณสมบัติของตราสินค้าได้ไม่ชัดเจนเท่าสินค้าที่มีตัวตน		ส่วนใน
ด้านที่	3)	ความภักดีต่อตราสินค้า	(Brand	Loyalty)	ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้จะเห็นได้ว่า	ผู้บริโภคไม่มีความโดดเด่นในด้านของความ
ภกัดใีนตราสนิค้าเท่าทีค่วร	ทัง้นีเ้ป็นผลของการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรมเข้าสูย่คุของความเรว็ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านโทรศพัท์
เคลื่อนที่มากขึ้น	ผู้บริโภคเองมองหาเทคโนโลยีการให้บริการใหม่นั่นคือระบบ	3G	จากประเด็นสุดท้ายนี้ท�าให้พบว่า	ในการวัดมูลค่าตรา	
สนิค้าผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีค่วรมกีารวดัองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัความเชือ่มัน่ของลกูค้าทีม่ต่ีอประเดน็เทคโนโลยใีนอนาคตเพิม่
เติม		เมื่อประเมินในภาพรวมพบว่ากรอบแนวคิดในการวัดมูลค่าตราสินค้าที่ผู้เขียนน�าเสนอนี้	สามารถเชื่อมโยงให้เห็นมุมมองและความ
สมัพนัธ์ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิค้าแต่ละตราได้เป็นอย่างด	ีสามารถให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประเมนิคณุค่าตราสนิค้าและเหมาะ
สมเพียงพอที่จะน�าไปพัฒนาต่อเป็นเครื่องมือในการวัดมูลค่าตราสินค้าได้ต่อไปในอนาคต
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บทสรุป

	 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบตราสินค้าจากแนวคิด	
ทฤษฎขีองนกัวชิาการและนกัการตลาดหลายๆ	ท่าน	เพือ่น�าไปวดั
มูลค่าตราสินค้านั้น	 พบว่าองค์ประกอบที่ควรจะน�าไปพัฒนาเป็น
เครื่องมือวัดมูลค่าตราสินค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครั้งนี้
ได้แก่	1)	การรับรู้ในตราสินค้า	(Brand	Awareness)	ที่จะประกอบ
ไปด้วย	การระลึกได้ถึงตราสินค้า	(Brand	Recall)	และการจดจ�า
ได้ถึงตราสินค้า	(Brand	Recognition)	2)	การเชื่อมโยงคุณสมบัติ
เข้ากับตราสินค้า	 (Brand	Association)	 ที่มีองค์ประกอบย่อย

ประกอบด้วย	 การรับรู้คุณภาพโดยรวมของสินค้า	 (Perceived	
Quality)	 คุณสมบัติเด่นของตราสินค้า	(Brand	Attribute)	 คุณ
ประโยชน์ของตราสินค้า	(Brand	Benefit)	และทัศนคติที่ผู้บริโภค
มีต่อตราสินค้าค้า	(Brand	Attitude)	และ	3)	ความภักดีต่อตรา	
สนิค้า	(Brand	Loyalty)	อนึง่	ก่อนการน�ากรอบแนวคดินีไ้ปประยกุต์
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