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บทคัดย่อ 

 การศึกษา เ ร่ือง  การ รับ รู้ตราผลิตภัณฑ์หลักสู ตรบ ริหาร ธุ รกิ จมหา บัณฑิต  คณะบริหาร ธุรกิ จ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมีต่อองค์ประกอบ 6 ด้านของอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การรับรู้องค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยใชว้ธีิวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีมีต่อองค์ประกอบ 6 ด้านของอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้แก่หลักสูตร

บริหารธุรกิจ (M.B.A.) หลักสูตรบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหารธุรกิจ (EX-M.B.A.)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจ  

สาขาการตลาด จ านวน 277 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนมาเพ่ือใชท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลจ านวน 277 ชุด 

ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบของอัตลักษณท้ั์ง 6 ด้าน ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราผลิตภัณฑห์ลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูงท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ องค์ประกอบท่ีสององค์ประกอบด้าน

บุคลิกภาพ (Personality) มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ 4.02 (ระดับมาก) รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ีสามองค์ประกอบด้าน

ความสัมพันธ์กับตราผลิตภัณฑ์ (Relationship) มีค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 3.91 (ระดับมาก) รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ีสี่ 

องคป์ระกอบด้านวัฒธรรมองค์การ (Culture) มีค่าเฉลี่ย 3.89 (ระดับมาก) ตามล าดับ   

ABSTRACT 

 This study focused on The Influence of Brand’s Identities towards the Intention to Recommend to others Study 

in Master of Business Administration Program Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. Questionnaire 

was used to collect the data on elements of the program brand and element analysis was used to study the factors 

that affected brand perception.  Regression analysis was used to study the influence of brand perception towards 

Master of Business Administration Program and the intention to recommend this program to others. The questionnaire 
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respondents were 277 graduate students of Faculty of Business Administration in 2017, including Business 

Administration Program, Business Administration Program for Executives, and Marketing Program. 

 The study indicated that Elements of the 6 identities that affect the brand awareness of the Master of Business 

Administration Program Faculty of Business Administration Chiang Mai University, the top 3 highest, is the element  

2. Personality elements (Personality) The highest mean is 4.02 (high level), followed by the element 3. The relationship 

with the brand (Relationship)  with average mean value 3.91 (high level) , followed by the element 4.  Organizational 

culture (Culture) has an average of 3.89 (high level), respectively. 

Keyword: ตราผลิตภัณฑ,์ การรับรู้ตราผลิตภัณฑ,์อัตลักษณต์ราผลิตภัณฑ,์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

  บทน า 

 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ มีความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมากขึ้น 

เนื่องจากมีคณาจารย์ส าเร็จการศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก   

ท าให้สามารถเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมีหลักสูตรท่ีรองรับผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อ 

ในสาขาวิชาเฉพาะด้านมากขึ้น ท าให้เกิดการแขง่ขันในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

ท่ีเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ M.B.A.  มีจ านวน 38 มหาวิทยาลัย  และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้ในปีการศึกษา  

2560 มีหลักสูตรเปิดใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ การเปิดหลักสูตร M.B.A. ส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Young Executive M.B.A.)  

การเปิดหลักสูตร M.B.A. ส าหรับผู้บริหาร (Executive M.B.A.) การเปิดหลักสูตรส าหรับผู้ ท่ีต้องการปริญญาโท 

ใบท่ี 2 การเปิดสอนเป็นสาขาเฉพาะท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น เปิดหลักสูตร M.B.A.  

สาขาการจัดการ การตลาด การเงิน การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจสุขภาพ การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ  

การเปิดหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (International Program) หรือในบางหลักสูตรอาจแยกออกมา

เปิดเป็นหลักสูตรใหม่ต่างหาก โดยไม่ได้ใช้ชื่อ MBA เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  

(Master of Science in Marketing) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

(Master of Science in Management Information Systems) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

การบริหารองค์การ (Master of Arts in Human Resource and Organization Management)  การจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิ ช าการจั ดการ  (Master of Management)  เ ป็ นต้ น  ใ นขณะ ท่ีจ านวนนั กศึ กษาของหลั กสู ตร  M.B.A.  

ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจ านวนผู้สมัครท่ีมาสมัครสอบในแต่ละปี 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) จากการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในหลายมหาวิทยาลัย 

ท้ังของรัฐและเอกชนท าให้ผู้สมัครเข้าเรียนมีน้อยลง เนื่องมาจากผู้สมัครเรียนมีตัวเลือกท่ีมากขึ้นจึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญ 

ของการบริหารหลักสูตรท่ียังตอ้งการจ านวนผู้สมัครท่ีสูงเพื่อสามารถคัดเลอืกผู้เรียนได้ตรงกับความตอ้งการของหลักสูตร

ได้ในเชิงปริมาณ และศักยภาพด้านวิชาการในเชิงคุณภาพของหลักสูตรอีกด้วย  แต่ในขณะท่ีจ านวนนักศึกษาเป้าหมาย

ลดลง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560)  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการเรียน 

การสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มาตั้งแต่  พ.ศ. 2533  ถึงปัจจุบัน จ านวน 27 รุ่น  ในระหว่าง  
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พ.ศ. 2557 – 2560   มีจ านวนผู้สมัครดังนี้ ในปีการศึกษา 2557 จ านวนผู้สมัคร 445 คน ในปีการศึกษา 2558   

จ านวนผู้สมัคร 292 คน ในปีการศึกษา 2559 จ านวนผู้สมัคร  317 คน ในปีการศึกษา 2560 จ านวนผู้สมัคร 254  คน 

แนวโนม้ของผู้สมัครในปีตอ่ไปจ านวนผู้สมัครอาจลดลงอีก (บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิยาลัยเชยีงหม,่ 2560) 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแนะน าผู้อื่นมาศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแนะน าผู้อื่นมาศึกษาต่อใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ศึกษาต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

 “แบรนด์ (Brand)” มาจากรากศัพท์ “Brandr” ซึ่งมีความหมายว่าท าให้ไหม้ (To burn) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเจ้าของ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใชเ้หล็กท่ีสลักเป็นสัญลักษณ์ น าไปเผาไฟจนเหล็กแดง และน าไปทาบลงบนตัวสัตว์เลีย้ง เช่น วัวและควาย 

เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ โดยความหมายดั่งเดิมของแบรนด์ในการจัดการตลาด ซึ่งนิยามโดยสมาคมนักการตลาด

อเมริกัน (The American Marketing Association: AMA) คือ ชื่อ ค า สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ หรือการผสมผสาน

ระหว่างสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้ในการระบุความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการของผู้จัดจ าหน่าย และเพื่อให้เกิด  

ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  ดังนั้นกุญแจในการสร้างแบรนด์ คือ การเลือกชื่อ สัญลักษณ์ แบบบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองหมาย 

เร่ืองราวของแบรนด์ หรือคุณลักษณะใดๆ ท่ีระบุตัวผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นแตกต่าง 

จากคู่แข่งขัน  องค์ประกอบต่างๆ ท่ีกล่าวถึงดังกล่าว เรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบของแบรนด์  (Brand elements)  

(Keller, 2008) แบรนดส์ามารถท าให้ผลิตภัณฑแ์ละบริการมีความแตกต่างภายในจติใจของลูกค้า ฉะนั้นแบรนดท่ี์แข็งแกร่ง

และเป็นท่ีรู้จักจะท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการขายได้ในราคาท่ีสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันองค์การเจ้าของแบรนด์ต้องลงทุน

พัฒนาและสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน แบรนด์ท่ีแข็งแกร่งยังเป็นสิ่งท่ีสื่อให้ผู้บริโภครับทราบถึงคุณค่า 

และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ  ท าให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าและคุณภาพท่ี

เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมทุกคร้ัง  จนท าให้แบรนด์กลายเป็นสัญลักษณ์ของเร่ืองราวเกี่ยวกับคุณภาพพิเศษ  

เฉพาะของผลิตภัณฑแ์ละบริการน้ันขึน้มาในใจลูกค้า 

ความหมายของภาพลักษณ์แบรนด์ (Definition of brand image) 

ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) เป็น ผลสะท้อนจากการรับรู้ในมิติต่างๆ ของแบรนด์จนเป็นมิติ ท่ีมี 

ความเชื่อมโยงท่ีมีในความทรงจ าของผู้บริโภค ซึ่งความเชื่อมโยงนี้อาจเป็นการเชื่อมโยงด้านคุณลักษณะของแบรนด์ 

ประโยชน์ ท่ีได้จากแบรนด์ และทัศนคติอันเกิดจากการมีประสบการณ์กับแบรนด์ (Conception of Brand Image: 

Conception)  (Keller, 2008; Keller, 2003), (Kotler, Keller and  Kevin, 2006) หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์แบรนด์ 

เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆ ท่ีคนเรา

มีต่อสิ่งนั้นจะมคีวามเกี่ยวพันอยา่งสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้ๆ  (Conception of Brand image: Functional, Symbolic and 

Experience Image)  (Park, Jaworski and MacInnis, 1986) 
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  ภาพลักษณ์แบรนด์มีความเกี่ยวโยงกับความประทับใจโดยรวมของแต่ละคนท่ีมีต่อแบรนด์ ภาพลักษณ์  

ของแบรนด์แสดงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผู้บริโภค สื่อสารถึงคุณลักษณะ 

คุณประโยชน์ ความเชื่อ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ การท าให้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเราต้องการให้ลูกค้าทราบ

ถูกเชื่อมโยงและจดจ าอยู่ในความคิดของลูกค้า เช่น เป็นตราท่ีให้ประโยชน์พื้นฐานตามหน้าท่ีได้ดี มีสมรรถภาพ 

(Performance) ท่ีเหนือกว่า ฯลฯ เป็นต้น การเชื่อมโยงความคิดของผู้บริโภคนี้  โดยท าให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์  

ท้ังประสบการณ์ตรงจากการได้ทดลองผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์จากการได้พบเห็นโฆษณา การได้รับข้อมูล 

จากคนรอบข้าง ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นการอธิบายภาพลักษณ์แบรนด์ (หรือเรียกว่า Brand Meaning ในการอธิบาย 

ของ Kevin (2003)  ซึ่งสามารถ แบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

1) สมรรถภาพของแบรนด์ (Functional Performance/Brand Performance) ท่ีบอกได้ถึงคุณลักษณะและประโยชน์

พื้นฐานของแบรนด์ท้ังหมดซึ่งสามารถวัดได้ง่ายจากคุณสมบัติท่ีให้ประโยชน์ ความวางใจได้ของผลิตภัณฑ์ ความคงทน 

การให้บริการท่ัวไป (สะดวกในการเข้าถึง เข้ารับบริการ) ประสิทธิผลด้านการบริการ สไตล์และการออกแบบ และราคา 

เป็นต้น  

2) ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ (Emotion/Imagery) ท่ีประเมินได้ด้วยความรู้สึกและทัศนคติท่ีมีต่อแบรนด์   

ด้านประโยชน์เชิงอารมณ์หรือเชิงจิตวิทยา จะเกี่ยวข้องกับ ลักษณะผู้ใช้  สถานท่ีและสถานการณ์การซื้อและการใช้ 

บุคลิกลักษณะและค่านิยมของตรา (เช่น ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจได้) ประวัติและเร่ืองราว 

ของตราภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand image) เป็นสื่อกลางในการช่วยถ่ายทอดความคาดหวังท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

ของแบรนด์สู่กลุ่มลูกค้า ภาพลักษณ์เป็นเสมือนเกราะป้องกันเพราะเมื่อใดท่ีแบรนด์มปัีญหาด้านคุณภาพหรือด้านเทคนิค 

ถ้าหากแบรนด์นั้นมีภาพลักษณ์ท่ีดีก็จะท าให้ลูกค้ามองข้าม หรืออาจให้อภัยและไม่ใส่ใจต่อข้อบกพร่องนั้น  ภาพลักษณ์  

แบรนด์จะเปลี่ยนแปลงไปภายในจิตใจของผู้มีส่วนได้เสียกับแบรนด์ในแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

ยิ่งกว่านั้นยังสามารถส่งผ่านจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้ท้ังจากพนักงานไปสู่ลูกค้า และจากลูกค้าสู่พนังงาน  

องค์การท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีท าให้พนักงานในองค์การก็มีความภาคภูมิใจ และท าให้มีความตั้งใจในการท างานมากขึ้น  

เพื่อน าเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสุดตอ่ลูกค้า  หากพนักงานขององค์การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การส่งผลให้เกิดความพยายาม 

ความทุ่มเท และความเข้าใจในการถ่ายทอดบริการท่ีมีคุณภาพสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก่อให้เกิดวงจรการพัฒนา  

การให้บริการ และการเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์การในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจบริการ หากพนักงาน 

มีความมุ่งมั่นและน าเสนอการบริการท่ีดีแก่ลูกค้าย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจ  ชื่นชม  ศรัทธาในแบรนด์

ของบริการน้ัน ภาพลักษณข์ององค์การดตีามไปดว้ย (Cornelissen, 2000; Dowling, 1986; Markwick and Fill, 1997) 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.) หลักสูตรบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหารธุรกิจ  

(EX-M.B.A. )   และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด รวมจ านวน 305 คน ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน  

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560) โดยได้ รับแบบสอบถามคืนมาเพื่อใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
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จ านวน 277 ชุด โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ 

เก็บขอ้มูล โดยลักษณะของแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้         

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เชน่ หลักสูตร ชั้นปี  เพศ และ อายุ เป็นต้น  

 ส่วนท่ี 2 ค าถามท่ีสอบถาม การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมีต่อองค์ประกอบ 6 ด้านของอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ โดยได้พัฒนาแบบสอบถามมาจาก 

แบบสอบถามของการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้อัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ  

ต่อความผูกพันท่ีมีต่อตราผลิตภัณฑ์ (นฤมล กิมภากรณ์ และจิราวรรณ  ฉายสุวรรณ , 2552) จ านวน 40 ตัวแปร  

โดยใชส้ถิตพิรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา อภิปราย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 277 คน แยกตามหลักสูตรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.) มากท่ีสุดจ านวน 156 คน (56.3%) คน  เรียนอยู่ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 113 คน  

(40.8%) ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 164 คน ( 59.2%) เมื่อแยกตามเพศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 87 คน  

( 31.0%) และเพศหญิง จ านวน 190 คน ( 68.6%) ส่วนใหญ่อยู่ใน ช่วงอายุ 26– 30 ปี จ านวน 122 คน ( 44.0%)  

รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21–25ปี จ านวน 76 คน (27.4%)   

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์คา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ท่ีมีต่อองคป์ระกอบ 6 ด้านของอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ 

1. องค์ประกอบด้านกายภาพของตราผลิตภัณฑ ์(Physique) 

    1.1  ด้านการรับรู้คุณค่าของสื่อ/สิ่ง ท่ีปรากฏ ( Instrumental value) พบว่า มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ 

ตราผลิตภัณฑข์องนักศกึษาดา้นการรับรู้คุณค่าของสื่อ/สิ่งท่ีปรากฏ (Instrumental value) อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

โดยตัวแปร “สถานท่ีตั้งของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นธรรมชาติ สงบ ร่มร่ืน  อย่างยิ่ง”  

มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.02 (SD 0.79)  

   1.2 ด้านการรับรู้ลักษณะการใชง้านของส่ิงท่ีปรากฏ (The use) พบว่า มคี่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์

ของนักศึกษาด้านการรับรู้ลักษณะการใช้งานของสิ่งท่ีปรากฏ (The use) อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.70)  โดยตัวแปร 

“สัญลักษณ์ (Logo) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สะท้อนความเป็นผู้น าทางบริหารธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ยิ่ง” มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 3.80 (SD 3.09)        

   1.3 ด้านการรับรู้อิทธิพลของสิ่งท่ีปรากฏ (The effect) พบว่า มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ 

ของนักศึกษาด้านการรับรู้อิทธิพลของสิ่งท่ีปรากฏ (The effect) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) โดยตัวแปรท่ี  
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“คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รวดเร็วมาก”  

มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.00 (SD.75)  

    1.4 ด้านการรับรู้รูปโฉมของสิ่งท่ีปรากฏ (The appearance) พบว่ามีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ 

ของนักศึกษาด้านการรับรู้รูปโฉมของสิ่งท่ีปรากฏ (The appearance) อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยตัวแปร  

“การแต่งกายของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างมากมีค่าเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดคือ 3.99 (SD 0.81)  

1.5  ด้านการรับรู้คุณค่าด้านราคาจากสิ่งท่ีปรากฏ (The cost) พบว่ามีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์

ของนักศึกษาด้านการรับรู้คุณค่าด้านราคาจากสิ่งท่ีปรากฏ (The cost)  อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.32) โดยตัวแปร 

“รูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ท่ีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดูดีมีระดับ” มีค่าเฉลี่ย 

สูงท่ีสุดคือ 3.71 (SD 0.76)  

2. องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา 

ต่อองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ (Personality) อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) โดยตัวแปร “คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นสถาบันท่ีมีความน่าไว้วางใจและน่าเชื่อถอื” มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.15 (SD 0.71)  

3. องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กับตราผลิตภัณฑ์ (Relationship) มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ 

ของนักศึกษาต่อองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กับตราผลิตภัณฑ์ (Relationship) อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)  

โดยพบว่า ตัวแปร “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์การท่ีน่าเชื่อถือมาก” มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.18 (SD 

0.76)  

4. องคป์ระกอบด้านวัฒธรรมองค์การ (Culture) มคี่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศกึษาต่อองค์ประกอบ

ด้านวัฒธรรมองค์การ (Culture) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดย พบว่า ตัวแปร “บรรยากาศการท างาน 

ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการท างานเป็นทีมและมีความเป็นมิตร” มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.06 (SD 

0.76)  

5. ในองค์ประกอบด้านความสามารถในการการสะท้อนตัวตนภายนอกของผู้ใช้ตราผลิตภัณฑ์ (Reflection)  

มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อองค์ประกอบด้านความสามารถในการการสะท้อนตัวตนภายนอก  

ของผู้ใช้ตราผลิตภัณฑ์ (Reflection) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) พบว่า “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เป็นสว่นหนึ่งในชีวิตฉัน” มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด3.78 (SD 0.85)  

6. องค์ประกอบด้านการรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้ใช้ตราผลิตภัณฑ์ (Self- image) มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ 

ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อองค์ประกอบด้านการรับรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้ใช้ตราผลิตภัณฑ์ (Self-image) อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) โดยพบว่า “การได้มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจท าให้ฉันรู้สึกว่า 

ฉันเป็นคนท่ีมีเหตุผล” มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.09 (SD 0.69)  

อภปิรายผลการศึกษา      

ผลการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบท่ีสอง องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า มีค่าเฉลี่ย สูงสุด  

คือ 4.02 (ระดับมากโดยตัวแปร “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันท่ีมีความน่าไว้วางใจ  
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และน่าเชื่อถือ” มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.15 (SD 0.71)  สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ นฤมล กิมภากรณ์และจิราวรรณ  

ฉายสุวรรณ (2552) ท่ีพบว่าอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันท่ีมีต่อตราผลิตภัณฑ์ได้แก่ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ 

ของตราผลิตภัณฑ์ (Brand Personality) และสอดคล้องกับ Balmer และ Gray (2003) ท่ีกล่าวว่าสัญลักษณ์ต่างๆ  

ขององค์การ จะรวมถึงสัญลักษณท่ี์มองเห็นและสิ่งท่ีจับตอ้งได้อ่ืนๆ เชน่ สินค้าหรือบริการ คุณภาพของการบริหาร ประวัติ

องคก์าร ชื่อ โลโก้ รูปภาพ เป็นต้น องคป์ระกอบท่ีสาม องคป์ระกอบด้านความสัมพันธ์กับตราผลิตภัณฑ์ (Relationship) มี

ค่ า เฉลี่ย  ค่า เฉลี่ย  3.91 (ระดับมาก) มีตัวแปร “คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เ ป็นองค์การ 

ท่ีน่าเชื่อถือมาก” มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 4.18 (SD 0.76) 3) เป็นการรับรู้ว่าคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ได้สะท้อนเป็นความ

สอดคล้องระหว่างคุณค่าของ    ตราผลิตภัณฑ์กับคุณค่าของลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ  The Rokeach Value 

Survey (Rokeach, 1973) ,  ระบุถึงความสัมพันธ์ใน 2 มิติ  ได้แก่   ตราผลิตภัณฑ์ก่อให้ เกิดมิตรภาพท่ีแ ท้จ ริง  

(true friendship)  และตราผลิตภัณฑก์่อให้เกิดปัญญา (wisdom)   

องค์ประกอบท่ีสี่ องค์ประกอบด้านวัฒธรรมองค์การ (Culture) มีค่าเฉลี่ย การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา

ต่อองค์ประกอบด้านวัฒธรรมองค์การ (Culture) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดย พบว่า ตัวแปร “บรรยากาศ 

การท างานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการท างานเป็นทีมและมีความเป็นมิตร” มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

4.06 (SD 0.76)  สอดคล้องกับ แนวคิดของ Litwin and Stringer  (1968) ระบุถึงวัฒนธรรมองค์การในด้านบรรยากาศ

องค์การ ได้แก่ ความอบอุ่น (Warmth) เป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับการเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี เป็นบรรยากาศการท างาน

เป็นกลุ่ม มีความเป็นมิตร และการเป็นกลุ่มสังคมท่ีไม่เป็นทางการ และ การสนับสนุน (Support) เป็นการรับรู้ของบุคคล

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานกับการได้รับการช่วยเหลอื การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทัง้จากผู้บริหารและผู้ร่วมงานอ่ืนๆ 

  

ข้อค้นพบ 

จากการศกึษาการรับรู้ตราผลิตภัณฑห์ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ท่ี มี ต่ อ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  6  ด้ า น ข อ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ต ร า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  พ บ ว่ า ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ค ณ ะ  

และหลักสูตรเป็นสิ่งท่ีมีระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สูงสุด ท่ีท าให้ผู้บริโภค  

คือนักศึกษาได้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผลิตผลของตราผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคณะควรจัดกิจกรรม 

ท่ีเน้นประเด็นด้านความทันสมัย เป็นผู้น า ท้ังในด้านวิชาการและการบริการสังคม เพื่อชูจุดเด่น และเอกลักษณ์ของคณะ 

สรุปได้ว่าการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม/โครงการ ของคณะมากขึ้นจะท า ให้มีความผูกพันกับ

ตราผลิตภัณฑแ์ละการบอกตอ่ของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า  ตั วแปร ท่ีอยู่ ในอัตลักษณ์ ท้ั ง  6 ด้าน ท่ีมีค่ า เฉลี่ ยสู ง ท่ีสุด  3 อันดับแรกได้ แก่    

ตัวแปร “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันท่ีมีความน่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือ” ขององค์ประกอบ 

ด้านบุคลิกภาพ (Personality) และตัวแปร “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์การท่ีน่าเชื่อถือมาก” 

ขององค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กับตราผลิตภัณฑ์ (Relationship) แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือนั้นมีผลต่อการรับรู้

ของตราผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคณะควรก าหนดกลยุทธ์ในการ สนับสนุนการเพิ่มจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร  
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เพื่อสามารถคัดเลอืกนักศึกษาได้อยา่งสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้ังเชิงปริมาณ และเชงิคุณภาพทางวิชาการ 

โดยเน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันท่ีน่าเชื่อถือ เพื่อสร้าง ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกในเชิงบวก  

กับคณะหลักสูตร มหาวิทยาลัย ให้เข้มแข็ง โดดเด่น มีการพูดถึงในเชิงบวกและเป็นตราผลิตภัณฑ์ซึ่งทุกคนเชื่ อถือ 

และไว้วางใจ เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วอยากบอกต่อ เป็นตราผลิตภัณฑ์ท่ีคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็นอันดับแรก  

เมื่อนึกถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอ่ไป 
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