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บทคัดย่อ
การศึกษา การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation
Y เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล เลือกสารวจจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y ทีต่ ดิ ตามเพจ
ศูนย์แทรกเตอร์แชมป์ อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ Google Form ในการสอบถาม
และผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่าง 20-37 ปี
ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มผู้บริโภค Generation Y เป็ นเพศชาย อายุ 26-31 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท (2) จากการศึกษาเกี่ยวกับผูบ้ ริโภค Generation Y โดยภาพรวม
ให้ระดับการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y ให้การรับรูต้ ่อสินทรัพย์/คุณสมบัตอิ ่นื ๆของตราสินค้ามาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือ การเชื่อมโยงความคิดกับตราสินค้า และรับรูท้ ต่ี ่ าทีส่ ุด คือ การรูจ้ กั ตราสินค้า
ตามลาดับ
คาสาคัญ : คุณค่าตราสินค้า , การรับข่าวสาร, ผูบ้ ริโภค Generation Y

Abstract
The Consumer Group's Generation Y Champion Tractor Brand Value
Recognition study was a quantitative research. (Quantitative research) using
questionnaires as a tool to collect data. Selected a survey from the distribution of a
questionnaire for the Generation Y consumer group following the page of the Champ
Tractor Center, Kranuan District, Khon Kaen Province, using Google Form for
questionnaires, and the respondents were aged between 20-37 years.
The results showed that (1) Generation Y consumers were male, aged 26-31
years, marital status, bachelor's degree. Occupation of civil servants/state enterprises
and an average monthly income of 10,000 – 20,000 baht. (2) From a study on
Generation Y consumers, the overall level of perception of the champion tractor brand
is at a high level. When considering each aspect, it was found that Generation Y
consumers had the highest perception of the brand's assets/features, followed by the
association of ideas with the brand. and the lowest perceived was brand awareness,
respectively.
Keywords : brand value, news reception, Generation Y consumers
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยภาคเกษตรกรรมถือ เป็ น ส่ ว นส าคัญ ของเศรษฐกิจ โดยอดีต มีก ารใช้
แรงงานคนในงานเกษตรกรรมเป็ นอย่างมาก แต่เมื่อการใช้แรงงานคนไม่เพียงพอกับปริมาณที่
เพิม่ ขยายขึน้ จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ เข้ามาใช้ในการทางานให้รวดเร็วและทาให้
ได้ผลผลิตทีม่ จี านวนมากขึน้ จึงเกิดการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรในการเกษตร รถแทรกเตอร์นับ
ได้ว่าเป็นเครื่องมือทุ่นแรงทีส่ าคัญทีส่ ุดชนิดหนึ่งสาหรับเกษตรกรเพราะสามารถทางานได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกในทุกสภาพ ถือเป็ นหนึ่งในเครื่องจักรทุ่นแรงที่ได้รบั ความนิยมจากชาวไร่
ชาวสวนเป็นอย่างมาก และนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย ในปจั จุบนั จึงมีการประกอบธุรกิจจาหน่ าย
รถแทรกเตอร์กนั อย่างมาก หลากหลายยี่ห้อ จึงถือว่าเป็ นธุรกิจที่มกี ารแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ ของกลุ่มผูบ้ ริโภค
Generation Y ในเขตจังหวัดขอนแก่น ทีม่ ตี ่อการรับรูต้ ราสินค้าว่าในปจั จุบนั กลุ่มผูบ้ ริโภค มี
ความคิดเห็นต่อตราสินค้าอย่างไร เพื่อนาผลที่ได้จากศึกษา นาไปปรับใช้ พัฒนาและกาหนด
แนวทางการสร้างรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ ให้เข้าถึงผู้บริโภค Generation Y

มากยิง่ ขึน้ และให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์รถ
แทรกเตอร์แชมป์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ ของกลุ่ม Generation Y
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์ ทีแ่ ตกต่างกันตามปจั จัยส่วน
บุคคลของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y ทีแ่ ตกต่างกันจะมีการรับรูค้ ุณค่าตรา
สินค้า รถแทรกเตอร์แชมป์ ทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุ ณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์
แชมป์ ของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา 2 ตัวแปร ดังนี้
1.ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วยปจั จัยส่วนบุคคล ทาการศึกษา
ปจั จัยส่วนบุคคล 6 ด้านดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วยการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า ตาม
แนวคิด ของ Aaker (1991) ประกอบด้ว ย 5 ด้า นดัง นี้ ด้า นการรู้จ ั ก ตราสิน ค้า (Brand
Awareness) คุณภาพทีเ่ กิดจากการรับรู้ (Perceived Quality) การเชื่อมโยงความคิดกับตรา
สินค้า (Brand Association) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) สินทรัพย์/คุณสมบัตอิ ่นื
ของตราสินค้า (Brand Equity)
ด้านประชากร
การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มผู้สนใจรถแทรกเตอร์แชมป์ ใน
เพจศูนย์แทรกเตอร์แชมป์ อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่ น ที่อายุระหว่าง 20-37 ปี โดยไม่
ทราบประชากรทีแ่ น่ นอน
ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ศกึ ษาคือ ตัง้ แต่เดือนสิง หาคม ถึง เดือน ตุลาคม
2564 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน

แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของผูบ้ ริโภค Generation Y มีผใู้ ห้ความหมายของ
คุณค่าตราสินค้า ไว้ดงั นี้
เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 43) อธิบายว่า คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การทีต่ ราสินค้า
ของบริษทั มีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้าซึ่งเป็ นผู้ซอ้ื นักการตลาดจะต้องพยายาม
สร้างคุ ณค่าให้ตราสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คุ ณค่าของตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผู้บริโภค คุ้นเคยกับตราสินค้ามีความรูส้ กึ ที่ดตี ่อตราสินค้าอย่างมันคง
่ จดจา ตราสินค้านัน้ ได้
ด้วยคุณลักษณะทีไ่ ม่ซ้ากับตราสินค้าอื่น
Kotler (2003) ก็ได้ให้ความหมาย คุณค่าตราสินค้าว่า เป็ นการรูจ้ กั ชื่อตราสินค้าของ
ลูกค้าที่มผี ลในทางบวกต่อการตอบสนองต่อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน โดยที่คุณค่าตรา
สิน ค้า เป็ นผลมาจากการที่ลูก ค้า แสดงความชอบสิน ค้า หนึ่ งมากกว่ าอีกสินค้าหนึ่ง ทัง้ ๆ ที่ม ี
คุณสมบัติเ หมือนกัน ดังนัน้ การวัดคุณค่าตราสินค้า คือ การยินดีท่จี ะจ่ายเงินเพิม่ ให้กบั ตรา
สินค้าอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ ซึง่ คุณค่าตราสินค้ามีความแตกต่างกันจากการประเมินมูลค่าตรา
สินค้าซึ่งสินค้าที่มคี ุณค่าตราสินค้าสูงสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคูแข่งใน
ตลาดได้ดงั นี้ 1. มีอานาจการ ต่อรองทางการค้ากับผู้จดั จาหน่ ายและผู้ค้าปลีกมากขึน้ 2. การ
กาหนดราคาทีส่ งู กว่าคูแข่ง 3.สามารถแนะนาสินค้าใหม่ได้เนื่องจากมีความน่ าเชื่อถือสูง 4. ตรา
สินค้าช่วยปกป้องการแข่งขันทางด้านราคา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกลักขณ์ กองจันทร์ (2562) ได้ศกึ ษาเรื่องการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าธนาคารกสิกรไทย
ของกลุ่ม ผูบ้ ริโภค Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ศกึ ษาข้อมูลคุณค่าตราสินค้า
และทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าธนาคารกสิกรไทยของกลุ่ม ผู้บริโภค Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่มี เี พศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่มี อี ายุและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า(Brand Equity) ของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน

ธฤษิดา ไทยถาวร และศุภสิทธิ ์ เลิศบัวสิน (2562) ได้ศกึ ษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และคุณค่าตราสินค้าที่มผี ลต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุร ี โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจานวน 400 ตัว อย่าง ผลการศึกษาพบว่า
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในเขต
พืน้ ที่จงั หวัดชลบุร ี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้านศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์มผี ลต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์บารุงผิว หน้าในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดชลบุร ี
ในขณะที่คุณค่าตราสินค้าที่มผี ลต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี โดยด้านการคิดพิจารณาตราสินค้า และด้านเสียงสะท้อนจากตราสินค้า มีผล
ต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในเขตพืน้ ที่จงั หวัดชลบุร ี เช่นกัน
วัลลภา พัฒนา และอันธิกา ทิพย์จานงค์ (2562) ได้ศกึ ษาคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา โดยใช้ว ิธ ีการเก็บข้อ มูลแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากผู้บริโภคที่มปี ระสบการณ์ซ้อื ผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 400
ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ความ
ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
มาก ในส่วนของปจั จัยความไว้วางใจของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และ
ปจั จัยคุ ณ ค่ าตราสินค้าที่ส่ ง ผลต่ อ ความไว้ว างใจผลิต ภัณ ฑ์จะมีค วามแปรปรวน ดัง นัน้ การ
ตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ OTOPของผู้บ ริโ ภคในเขตจัง หวัด สงขลาเกิด จากการไว้ว างใจใน
ผลิตภัณฑ์ และผูบ้ ริโภคตัดสินใจซือ้ จากคุณค่าตราสินค้าทีน่ ามาประกอบการตัดสินใจซือ้
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษา การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation
Y เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการ
เก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการคานวณของกลุ่มตัวอย่างในกรณีทไ่ี ม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน (Infinite Population) ใช้สตู ร ดับเบิลยู.จี.คอชแรน (W. G. Cochran, 1953) ในการหา
ค่าเฉลีย่ ของขนาดตัวอย่างทีม่ รี ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้มคี วามคลาดเคลื่อน ±5% จะ
ได้ผสู้ นใจรถแทรกเตอร์แชมป์ จานวนทัง้ สิน้ 385 คน
จากสูตร
n =

p (1 - p) z2
e

เมือ่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
p = สัดส่วนของประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ (50% หรือ 0.5)
z = ระดับความเชื่อมันหรื
่ อนัยสาคัญ
ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มันใจ
่ 95%)
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)
แทนค่าในสูตร

0.5 (1 – 0.5)(1.96)2
(0.05)2

n =

=

0.25(3.8416)
0.0025

=

0.9604
0.0025

=

384.16

=

385

วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive samplimg) ผูว้ จิ ยั เลือกสารวจจากการแจก
แบบสอบถามกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y ทีต่ ดิ ตามเพจศูนย์แทรกเตอร์แชมป์ อาเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ Google Form ในการสอบถามและผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-37 ปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อ มูล เพื่อให้ได้ข้อ มูล ครบถ้ว นทุกด้าน ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้ว ิจยั ส่ งแบบสอบถามไป ในเพจศู นย์แ ทรกเตอร์แ ชมป์ อ าเภอกระนวน จัง หวัด
ขอนแก่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง Google Form
2. น าข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่า ง มาตรวจสอบความสมบู รณ์ และความถู กต้ อ งในการตอบ
แบบสอบถาม
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาลงรหัส จัดลาดับข้อมูล และนาไปวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดย
นาเข้าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาเป็ นรหัสตัวเลข (Coding) แล้วบันทึกลงใน
โปรแกรม เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลสถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลแบบสอบถามทีไ่ ด้จากส่วนที่ 1 เกี่ยวกับ
ปจั จัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค Generation Y
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามของส่ วนที่ 2
เกีย่ วกับการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y
3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามแบบสอบถามของส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์
ของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์
แชมป์ของกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล กรณีจาแนกด้านเพศ จะใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ t-test (Independent Sample) สาหรับกรณีจาแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จะใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ค่า F - test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม
กรณีพบความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม ผู้วจิ ยั จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนั ้นเป็ นรายคู่
โดยใช้วธิ ี (Least Significant Difference : LSD)
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 59.74 เพศหญิง จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26อายุ ส่วนใหญ่มอี ายุ 26-31 ปี จานวน
171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.42 รองลงมามี อายุ 20-25 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.13
และน้อยที่สุดมีอายุ 32-37 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.45 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่
จบการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี จานวน 201 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 52.20 รองลงมาปวส.หรือ
อนุ ป ริญ ญา จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 23.38 ต่ า กว่ าหรือ เทียบเท่า มัธ ยมศึกษา/ปวช.
จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.85 และน้อยที่สุดสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.6 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.79 รองลงมาประกอบอาชีพ เกษตรกรจ านวน 92 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 23.90 ประกอบ

พนัก งานบริษัทเอกชน จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 22.86 และน้ อ ยที่สุ ดประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 173 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.94 รองลงมามีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 102 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.49 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่ า 10,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.14 และน้อยที่สุดรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทขึน้ ไป จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.43
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ส่ ว นที่ 2 การรับ รู้คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า รถแทรกเตอร์แ ชมป์ โดย
ภาพรวมมีระดับการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.88, S.D. = .726) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ สินทรัพย์/คุ ณสมบัติอ่นื ๆของตราสินค้า (xˉ=
3.97, S.D. = .709) รองลงมา การเชื่อมโยงความคิดกับตราสินค้า (xˉ= 3.91, S.D. = .697)
และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ การรูจ้ กั ตราสินค้า (xˉ= 3.73, S.D. = .828)
อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000-20,000 บาท การรับรู้คุ ณ ค่ าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แ ชมป์ ของกลุ่ มผู้บริโ ภค
Generation Y ในภาพรวม อยูร่ ะดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ Aaker (1991) กล่าวว่าการตระหนักรู้
ในตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า คุณภาพการรับรู้ ความภักดีในตราสินค้า เป็ นองค์ประกอบ
ของคุณค่าตราสินค้าของผูโ้ ภค เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูบ้ ริโภค Generation Y มีการรับรู้
คุณ ค่ าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ ด้านสินทรัพย์/คุ ณสมบัติอ่ืนๆของตราสินค้า ด้านการ
เชื่อมโยงความคิดกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ตามลาดับ โดยด้านสินทรัพย์/คุณสมบัตอิ ่นื ๆของตราสินค้า พบว่าท่าน
เลือ กใช้ร ถแทรกเตอร์มกี ารจดทะเบียนประกอบธุ รกิจอย่า งถู กต้อ งตามกฎหมาย ด้านการ
เชื่อมโยงความคิดกับตราสินค้า พบว่าเมื่อนึกถึงรถแทรกเตอร์แชมป์ท่านจะนึกถึงความคุ้มค่า
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่าหากท่านจะซื้อรถแทรกเตอร์ ท่านจะพิจารณารถแทรกเตอร์
แชมป์เป็ นอันดับแรก ด้านคุณภาพทีเ่ กิดจากการรับรู้ พบว่ารถแทรกเตอร์แชมป์เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพดี ทนทานและมีอายุการใช้งานาน ด้านการรู้จกั ตราสินค้า พบว่าท่านสามารถจดจา
ตราสินค้า/โลโก้ รถแทรกเตอร์แชมป์ได้เป็ นอย่างดี
ข้อสมมติฐาน สาหรับสมมติฐาน ผู้บริโภค Generation Y มีเพศต่างกัน จะมีการรับรู้
คุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับ เอกลักขณ์ กองจันทร์ (2562)
ได้ศกึ ษาเรื่องการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าธนาคารกสิกรไทย ของกลุ่ม ผูบ้ ริโภค Generation Z ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ศกึ ษาข้อมูลคุณค่าตราสินค้า และทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

จานวน 400 ตัว อย่าง ผลการศึกษาการรับรู้คุณค่ าตราสินค้าธนาคารกสิกรไทยของกลุ่ ม
ผูบ้ ริโภค Generation Z ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ผบู้ ริโภคกลุ่ม Generation Z ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ท่มี ี เพศ อายุแ ละระดับการศึกษาที่แตกต่ างกัน มีการรับรู้คุณค่ าตราสินค้า( Brand
Equity) ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง การรับ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า รถแทรกเตอร์ แ ชมป์ ของผู้ บ ริ โ ภค
Generation Y ผูว้ จิ ยั เสนอแนะทีค่ าดว่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้
ในการวางแผนสื่อ ขององค์กรเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย
องค์กรอาจต้อง ปรับเครื่องการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยผสมผสาน
การใช้ส่ อื หลัก ที่ผู้บริโ ภคไว้ว างใจเข้ากับสื่อ ออนไลน์ ใ ห้มคี วามสอดคล้อ งกับไลฟ์ ส ไตล์ของ
ผูบ้ ริโภค Generation Y ต้องมีการเพิม่ กาหนดความถีแ่ ละสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหาของข่าวสารให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย Generation Y มาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญในเรื่องของคุณค่าตราสินค้า โดยเพิม่ ความถีทางด้านการ
ตระหนักรูใ้ นตราสินค้า โดยมีการนาเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็ นตัวตน องค์กร
เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าควรเชื่อมโยงเรื่องของคุณสมบัติ
ของตราสินค้า คุณประโยชน์ของตราสินค้า สินค้า ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร การตลาด ได้แก่
การโฆษณา การติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) การใช้ Social Media ด้าน
คุณภาพทีถ่ ูกรับรูค้ วรตอกยา้ จุดครองใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเรื่องคุณภาพทีด่ กี ว่า ทาให้มกี าร
รับรูถ้ ึงคุณค่าตราสินค้าจากความเป็ นรูปธรรมในคุณภาพการบริการมากที่สุด และด้านความ
ภักดีในตราสินค้าควรมีการใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างความภักดีในตราสินค้า เช่น การ
สมัครสมาชิก การสะสมแต้ม การสะสม แสตมป์ หรือให้บริการที่ดกี บั ผู้บริโภค นาเสนอผ่าน
สื่อมวลชน และสังคมออนไลน์ เพื่อตอกย้าศักยภาพการ บริหารจัดการทีด่ อี ย่างครอบคลุมของ
องค์กร เพราะเมื่อกลุ่มเป้าหมายขององค์กรมีการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า ในด้านต่าง ๆ จะทาให้
เกิดพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและการใช้บริการมากขึน้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของผู้บริโภค Generation Y
ทาง
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ประชากรในช่วง Generation Y อายุ 26-31 ปี ดังนัน้
เพื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ใน
การอธิบายปรากฏการณ์ และปญั หาทางด้านการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลความพึงพอใจใน

บริการตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ หรือปญั หาอื่น ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้องกัน ผู้ทาวิจยั จึงขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี้
ควรศึกษาวิจยั เชิงลึก ในตัวแปรต่าง ๆ ในเรื่องคุณค่าตราสินค้า ในด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้าเพิม่ เติม และควรศึกษาเพิม่ เติมในเรื่องความภักดีต่อบริการ เนื่องจากความภักดีใน
ตราสิน ค้า เป็ น เรื่อ งของความรู้ส ึก และความคิด เห็น ส่ ว นบุ ค คลที่ม ีต่ อ ตราสิน ค้ า ซึ่ง อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในธุรกิจผู้จาหน่ ายรถ
แทรกเตอร์ นาข้อมูลมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน ตราสินค้าและพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ผบู้ ริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในด้านการรูจ้ กั ตราสินค้าเพิม่ เติม เนื่องจากตราสินค้าเป็ นสัญลักษณ์ในการรับรูต้ รา
สินค้าในสายตา ผูบ้ ริโภค จึงควรศึกษาเพิม่ เติม เพื่อให้สามารถพัฒนาตราสินค้าให้แตกต่างและ
มีเอกลักษณ์ และ สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ผบู้ ริโภครับรูแ้ ละจดจาตราสินค้าได้
และสร้างคุณค่าตรา สินค้าทีส่ ามารถให้ผบู้ ริโภคเกิดการจดจาตราสินค้าและรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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