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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัชิ้นนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา การเปรียบเทียบคุณค่าตราสนิค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม              
การซือ้เครื่องดื่มตราคาราบาวแดงและตรากระทงิแดง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และดื่มเครื่องดื่มตรา
คาราบาวแดงและตรากระทงิแดง ซึง่มกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื  

วิจัยชิ้นนี้ เกิดจากที่ผู้วิจ ัยสนใจมุ่งศึกษาตราสินค้าคาราบาวแดงและตรากระทิงแดง เนื่องจากทัง้           
สองตราสนิค้านี้เป็นตราสนิค้าอนัดบัต้นๆ ของเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า การศกึษา
ผลลพัธด์า้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาหก์บัคุณค่าตราสนิคา้ทัง้สองแบรนดน์ัน้ สาเหตุในดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 
ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้และด้านOther brand assets มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัของผูบ้รโิภค ส่วนในผลลพัธด์า้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืนนัน้พบว่า สาเหตุคุณค่าตราสนิคา้
ตราคาราบาวแดงทัง้ 5 ดา้น มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัของผูบ้รโิภค และคุณค่าตราสนิคา้
ตรากระทงิแดงมเีพยีง 4 ดา้นเท่านัน้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้น
การรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นOther brand assets 

อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดงและตรา
กระทงิแดง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อและด้านความถี่ในการซื้อของผู้บรโิภคแตกต่างกนัในทุกๆด้าน และเมื่อน า
คุณค่าตราสนิคา้ของทัง้สองแบรนดม์าเปรยีบเทยีบเป็นรายดา้น พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ในดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 
ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของเครื่องดื่มคา
ราบาวแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคมากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง ทัง้ในดา้นดา้นค่าใชจ้่ายใ น
การซือ้และดา้นความถี่ในการซือ้อย่างเหน็ไดช้ดัเจน และคุณค่าตราสนิคา้ในดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้และดา้นOther 
brand asset ของเครื่องดื่มกระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดง 
ทัง้ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้นความถีใ่นการซือ้ อย่างเหน็ไดช้ดัเจนเช่นกนั ดงันัน้จากการเปรยีบเทยีบของ
ทัง้สองแบรนด์สามารถสรุปได้ว่า คุณค่าตราสนิค้าคาราบาวแดงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
มากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง 
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ตราคาราบาวแดง ตรากระทงิแดง 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to compare  brand equity affecting consumer’s buying behavior 
in Carabao Dang and Red Bull Energy Drink. The sample group of this research consisted of four hundred 
who had bought and drank Carabao Dang and Red Bull Energy Drink. 

In this research study, the researcher focused on the Carabao Dang and Red Bull brands. The 
two brands are the top brands in Thailand. The research found that the expense on purchases each week 
‘s have been influenced by brand equity in the both brands in the categories of the aspects of brand 
awareness, the perceived quality, brand loyalty and other brand assets.  And in the item of the frequency 
of purchases each month, it found that the factors of brand equity in five categories have influenced the 
consumer’s buying behavior. And the factor of brand equity of Red Bull brand has only four categories 
have influenced the consumer’s buying behavior include the aspects of brand awareness, the perceived 
quality brand loyalty and other brand assets. 

The influence of brand equity have affected the consumer’ s buying behavior of Carabao Dang 
and Red Bull energy drink in the categories of the expense of purchases each week and the frequency of 
purchases each month differently in all factors of brand equity. And when the brand equity of both brands 
were compared. It found that  

Brand equity in the categories of the aspects of brand awareness, the perceived quality and brand 
loyalty of Carabao Dang energy drink have influenced consumer’s buying behavior more than Red Bull 
energy drink in the item of the expense of purchases each week and the frequency of purchases each 
month obviously. And brand equity in the category of the  perceived quality and other brand assets of Red 
Bull energy drink have influenced  consumer’s buying behavior more than Carabao Dang energy drink in 
the categories of the expense of purchases each  week and the frequency of purchases each month 
obviously. Therefore, can be concluded this comparison in the both brands that Carabao Dang energy 
drink have influenced consumer’s buying behavior more than Red Bull energy drink. 
 
Keyword: Brand Equity, Carabao Dang, Red Bull  
 
บทน า 

ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั ท าใหค้นส่วนใหญ่มรีูปแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลง ผูค้นมวีถิชีวีติทีเ่ร่ง
รบีต้องท างานแข่งขนักบัเวลาอยู่เสมอ  ไม่มเีวลาพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ (อนุร ีสุนทรเดชะ. 2557: 1) ส่งผลใหร้่างกาย
อ่อนเพลยี ผูค้นส่วนใหญ่จงึตอ้งสรรหาเครื่องดื่มทีส่ามารถชดเชยพลงังานทีส่ญูเสยีไป เป็นการเพิม่พลงังานใหก้บั
ร่างกายให้สามารถกลบัมาท างานได้ดอีย่างเดมิ เครื่องดื่มที่ได้รบัความนิยมเป็นอนัดบัต้นๆ คอื เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลงั เนื่องจากสามารถช่วยให้ร่างกายเกิดการตื่นตัว ลดอาการอ่อนเพลียได้ อย่างน้อยก็สามารถช่วยได้ชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง 

ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในปัจจุบนั มมีูลค่าตลาดสงูถงึ 35,000 ล้านบาท พบว่ามหีลากหลายแบรนด ์
ทัง้ทีเ่พิง่เขา้สู่ตลาดและเขา้สู่ตลาดมานานแลว้ มเีพยีงไม่กีแ่บรนดท์ีส่ามารถมสี่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอนัดบั 
ต้นๆ ของตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้ได้ นัน่ก็คือแบรนด์คาราบาวแดง ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั                
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ในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เข้าสู่ตลาดในช่วงหลงั แต่เครื่องดื่ม                
คาราบาวแดงสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ในที่สุดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง
สามารถขึน้เป็นผู้น าตลาดเป็นอนัดบั 2 แทนที่เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดงได้จนส าเรจ็ ท าให้ปัจจุบนันี้
เครื่องดื่มกระทงิแดงมสีว่นแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัที ่3 (ประชาชาตธิุรกจิ. 2560, 30 เมษายน: ออนไลน์) 

เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง เริม่เขา้สูต่ลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในปี พ.ศ. 2521 นบัเป็นระยะเวลา
ประมาณ 39 ปี ภายใต้บรษิัททซีฟีาร์มาซูติคอล อนิดสัตร ีจ ากดั เป็นแบรนด์ที่เขา้สู่ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั  
ในช่วงแรกของเครื่องดื่มประเภทนี้ แต่ในปัจจบุนัเครื่องดื่มกระทงิแดงกย็งัคงมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 3 
ถึงแม้ว่ากระทิงแดงจะเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่อยู่กับผู้บริโภคมานาน แต่ก็ไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดไวไ้ด ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดงทีเ่ป็นแบรนดน้์องใหม่ในตลาดเครื่องดื่ม
ประเภทนี้แลว้ จะเหน็ไดว้่าคาราบาวแดงสามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดใหส้งูขึน้เรื่อยๆ ซึง่คาราบาวแดงและ
กระทงิแดงถอืว่าเป็นเครื่องดื่มทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั การทีจ่ะเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดใหเ้พิ่มขึน้
ได้นั ้น ปัจจัยหนึ่ งที่ส าคัญคือ การสร้างตราสินค้าให้มีความเข้มแข็ง ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้                    
เฉกเช่นเดยีวกนักบั คาราบาวแดง ทีม่กีารใชต้ราสนิคา้มาดงึดดูกลุ่มผูบ้รโิภค โดยมกีารตัง้ชื่อและใชส้ญัลกัษณ์ของ
เครื่องดื่มที่คล้ายกบัวงเพลงเพื่อชีวติ รวมถึงใช้ศลิปินเพลงเพื่อชวีิตที่มชีื่อเสยีง และเป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไปที่
สามารถสื่อถงึการสูช้วีติมาเป็นตวัแทนของสนิคา้ ท าใหค้าราบาวแดงสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ 
(Positioning. 2555, กนัยายน: ออนไลน์) 
   จากเหตุผลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคุณค่าตราสนิค้าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดงและตรากระทิงแดงของผู้บริโภคเพื่อเป็น
ประโยชน์กบับรษิทัผูผ้ลติสนิคา้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคาราบาวแดงและตรากระทงิแดง ในการเป็นแนวทางที่
น าไปสูก่ารปรบัปรุง พฒันาผลติภณัฑ ์และวางแผนกลยุทธท์างการตลาดต่อไป เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ
สงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดงและตรากระทงิแดงของผูบ้รโิภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี และรายได ้ 

2. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิค้า ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดงและตรากระทิงแดง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อ              
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบอทิธพิลของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ต่ีอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคารา
บาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) กล่าวว่า          
คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปัจจยัดงันี้ คอื เพศ อายุ 
สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ(อาชพี และรายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล)   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า เอเกอร ์และเดวดิ (1991) กล่าวว่า คุณค่าตราสนิคา้เป็น
เสมอืนสนิทรพัย์ และหนี้สนิที่เชื่อมโยงสู่ตราสนิค้า ซึ่งเพิม่คุณค่าหรอืลดคุณค่าผลติภณัฑ์หรอืตราสนิค้าที่มีต่อ
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บรษิัท และ(หรอื)ที่มต่ีอลูกค้า และตราสนิค้าที่ได้รบัการยอมรบัและเป็นที่เชื่อถือ จะกลายเป็นคุณค่าที่เพิม่พูน     
ในตวัผลติภณัฑท์ีส่ามารถช่วยสรา้งมลูค่าใหก้บัตราสนิคา้ในมุมมองของผูบ้รโิภค 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2539: 3) กล่าวว่า พฤติกรรม          
ซึง่บุคคลท าการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิผล (Evaluating) และการ
ใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และดื่มเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคาราบาวแดง 

และตรากระทงิแดง ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และดื่มเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคาราบาวแดง 

และตรากระทงิแดง ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน 
และเพิม่จ านวนตวัอย่าง 4% เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมจ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง  

ขัน้ท่ี 1 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อเลอืกอย่างละ 1 เขตทีเ่ป็นตวัแทน
ของแต่ละกลุ่มการปกครอง ซึง่กลุ่มการปกครองในกรุงเทพมหานครมทีัง้หมด 6 กลุ่ม ดงันัน้จะไดเ้ขตทีเ่ป็นตวัแทน
ทัง้สิ้น 6 เขตจากเขตการปกครองทัง้หมด 50 เขตการปกครอง (www.bangkok.go.th ปรับปรุงครัง้ล่าสุด                
10 มกราคม 2554) ไดแ้ก่ เขตราชเทว ีเขตจตุจกัร เขตบางนา  เขตคนันายาว เขตบางพลดั และเขตราษฎรบ์รูณะ 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา โดยในแต่ละเขตมจี านวนประชากรไม่เท่ากนั 
จึงใช้วิธีการถ่วงน ้ าหนักประชากรในแต่ละเขต เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างใกล้เคียงกับประชากรทัง้หมด                 
ไดด้งันี้ เขตราชเทว ี49 คน เขตจตุจกัร 107 คน เขตบางนา 63 คน เขตคนันายาว 61คน เขตบางพลดั 64 คน เขต
ราษฎรบ์รูณะ 56 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน 

ขัน้ท่ี 3 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลอืกสถานที่ที่เป็นตวัแทนของแต่ละเขตที่ไดม้า
จากขัน้ที ่1 คอื 1.เขตราชเทว ีเลอืกเกบ็ที่หา้งสรรพสนิคา้ซติี้ ปัม๊น ้ามนั ร้านค้าทัว่ไป   2.เขตจตุจกัร เลอืกเกบ็ที่
ศูนย์การค้าเจ.เจ. มอลล์ ปัม๊น ้ามัน ร้านค้าทัว่ไป  3.เขตบางนา เลือกเก็บที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลับางนา 
ปัม๊น ้ามนั รา้นคา้ทัว่ไป  4.เขตคนันายาว เลอืกเกบ็ทีศู่นยก์ารคา้แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ปัม๊น ้ามนั รา้นคา้ทัว่ไป  5.เขต
บางพลัด เลือกเก็บห้างสรรพสินค้าพาต้าป่ินเกล้า ปัม๊น ้ามัน ร้านค้าทัว่ไป  6.เขตราษฎร์บูรณะ เลือกเก็บที่
ห้างสรรพสนิค้าบิ๊กซ ีปัม๊น ้ามนั ร้านค้าทัว่ไป เนื่องจากในแต่ละสถานที่นัน้มจี านวนประชากรหนาแน่น ท าใหม้ี
ความหลากหลายทางลกัษณะประชากรศาสตร ์

ขัน้ท่ี 4 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจ านวน  400 ตวัอย่าง   

 
 
 
 
 
 

http://www.bangkok.go.th/
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรต้น  
    1.1 คุณค่าตราสนิคา้ ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง 
    1.1.1  ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ 
  1.1.2  ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้
  1.1.3  ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ 
  1.1.4  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
  1.1.5  ดา้น Other Brand Assets 
    1.2 ประชากรศาสตร ์
  1.2.1  เพศ 
  1.2.2  อายุ 
  1.2.3  อาชพี 
  1.2.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. ตวัแปรตาม 
    2.1 พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  2.1.1  ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ 
  2.1.2  ดา้นความถีใ่นการซือ้ 
 
ผลการวิจยั 

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุง

ก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความความถีใ่นการซือ้ ทีแ่ตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์ทีแ่ตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์ทีแ่ตกต่างกนั 
ในสมมตฐิานน้ี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคารา

บาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์ทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากดา้นอาชพีมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 
ซึ่งมคีวามน่าเชื่อถือสูงสุด โดยพบว่าอาชพีรบัจ้าง (Node 3) มนีัยส าคญัทางสถิติมากที่สุด เนื่องจากมคี่าเฉลี่ย
สงูสุด หมายถงึ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัจา้ง (Node 3) จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้มากที่สุด ทัง้นี้เกดิจากทีเ่ป็นกลุ่มอาชพีทีม่กีารพกัผ่อนไม่เพยีงพอ มกัต้องการเครื่องดื่ม              
บ ารุงก าลงัมาช่วยเพิม่พลงังานใหก้บัร่างกาย ดงันัน้ ผู้ผลติควรใหค้วามส าคญัและรกัษาฐานผู้บรโิภคกลุ่มอาชพี
รบัจา้งไว ้เน่ืองจากอยู่ในกลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของกลุ่มคนท างานในประเทศ  

สมมติฐานที่ 1.1.2 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์ ทีแ่ตกต่างกนั 

ในสมมติฐานนี้ พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศในกลุ่ม Node1 และอาชพี แตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์ ทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากดา้นเพศ และดา้น
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อาชีพ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงสุด โดยพบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/พนกังานบรษิทัเอกชน(Node 1)มนีัยส าคญัทางสถติมิากทีสุ่ด เนื่องจากมคี่าเฉลีย่
สูงสุด หมายถึง ผู้บรโิภคที่มอีาชพีในกลุ่ม (Node 1) จะมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง             
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด ทัง้นี้เกดิจากเป็นกลุ่มอาชพีที่ต้องการเครื่องดื่มที่สามารถช่วยใหร้่างกายรูส้กึ
ตื่นตวั และรู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ในขณะปฏบิตัิหน้าที่และเพศทีม่คี่าเฉลี่ยสงูสุด คอื เพศชาย (Node 3) กล่าวคอื 
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชาย (Node 3) จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้มากทีส่ดุ ทัง้นี้เกดิจากทีเ่พศชายเป็นเพศทีม่กีารใชพ้ละก าลงัมากกว่าเพศหญงิ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.2.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั 

ในสมมตฐิานน้ี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคารา
บาวแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั เน่ืองจากดา้นอาชพีมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่มี
ความน่าเชื่อถอืสงูสุด โดยพบว่า อาชพีอาชพีรบัจา้ง (Node 3) มนีัยส าคญัทางสถติมิากทีสุ่ด เนื่องจากมคี่าเฉลีย่
สงูสดุ หมายถงึ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัจา้ง (Node 3) จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มตราคาราบาวแดง ดา้นความถี่
ในการซื้อมากทีสุ่ด ทัง้นี้เกดิจากทีเ่ป็นกลุ่มอาชพีทีพ่กัผ่อนไม่เพยีงพอ และสูญเสยีพลงังานในการท างานสูง จงึ
จ าเป็นต้องสรรหาเครื่องดื่มที่ช่วยเพิม่พลงังานใหแ้ก่ร่างกาย ดงันัน้ผู้ผลติเครื่องดื่มคาราบาวแดงควรรกัษาฐาน
ลกูคา้กลุ่มนี้ใหม้ัน่คง และกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความถีใ่นการซือ้เครื่องดื่มคาราบาวแดงทีเ่พิม่ขึน้ 

สมมติฐานที่ 1.2.2 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั 

ในสมมติฐานนี้ พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศในกลุ่ม Node 1 และอาชพีแตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืน  ที่แตกต่างกนั เนื่องจากด้านอาชพี และเพศ               
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 และ 0.01 ตามล าดบั ซึง่มคีวามน่าเชื่อถอืสงูสุด โดยพบว่า อาชพีธุรกจิสว่นตวั/
คา้ขาย /ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังานบรษิทัเอกชน (Node 1) มนียัส าคญัทางสถติมิากทีส่ดุ เน่ืองจาก
มคี่าเฉลีย่สงูสดุ หมายถงึ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีในกลุ่ม (Node 1) จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มตรากระทงิแดง ดา้น
ความถี่ในการซื้อมากที่สุด ทัง้นี้เกิดจากที่เป็นกลุ่มอาชพีที่ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้ก าลงัแรงกายและสมองในการ
ท างาน ท าใหม้คีวามตอ้งการเครื่องดื่มทีส่ามารถช่วยใหร้่างกายสามารถกลบัไปท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
พบว่า เพศชาย (Node 3) มคี่าเฉลีย่สงูสดุ เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศทีใ่ชพ้ละก าลงัในการท างานมากกวา่เพศหญงิ 

สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิค้าตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ได้แก่ ด้านการรู้จกัตราสนิค้า 
ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นOther brand asset 
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ 
และดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที ่2.1 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์  

สมมตฐิานที ่2.1.1 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (X1) ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก
การรบัรู้ (X2)  ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า (X4) ด้าน Other brand assets (X5) มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์ 
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สมมตฐิานที ่2.1.2 คุณค่าตราสนิคา้ตรากระทงิแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (X1) ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก
การรบัรู้ (X2)  ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า (X4) ด้าน Other brand assets (X5) มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์ 

สมมตฐิานที ่2.2 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

สมมตฐิานที ่2.2.1 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (X1) ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก
การรบัรู ้(X2) ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ (X3)  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (X4) ดา้น Other brand assets 
(X5)  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

สมมตฐิานที ่2.2.2 คุณค่าตราสนิคา้ตรากระทงิแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ (X1) ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก
การรบัรู้ (X2)  ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า (X4) ด้าน Other brand assets (X5)  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคารา
บาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3.1 อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าที่มต่ีอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคารา
บาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

พบว่าอิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าทัง้ 5 ด้านที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคารา
บาวแดง และตรากระทิงแดง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกัน เมื่อน าทัง้สองแบรนด์มา
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่า ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ในดา้นนี้เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง เนื่องจากทีต่ราคาราบาวแดงสามารถสรา้งการรูจ้กัตราสนิคา้ใหเ้ป็น
ทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายผ่านการใชพ้รเีซนเตอรท์ีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของผูค้นมาอย่างยาวนาน นัน่กค็อื แอ๊ด คา
ราบาว ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ ในดา้นนี้เครื่องดื่มกระทงิแดงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคมากกว่า
เครื่องดื่มคาราบาวแดง เนื่องจากที่ตรากระทงิแดงมปีระสบการณ์ที่ยาวนานกว่าตราคาราบาวแดง ด้านความ
เชื่อมโยงกบัตราสนิค้า ในด้านนี้เครื่องดื่มคาราบาวแดงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมากกว่า
เครื่องดื่มกระทงิแดง เนื่องจากตราคาราบาวแดงสามารถสื่อสารกบัผู้บรโิภคได้ตรงกลุ่ม ด้านความภกัดต่ีอตรา
สนิค้า ในด้านนี้เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บรโิภคมากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง 
เนื่องจากตราคาราบาวแดงสามารถสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัผูบ้รโิภค โดยมกีารจดักจิกรรมทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านOther brand assets ในด้านนี้เครื่องดื่มกระทิงแดงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
มากกว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดง เนื่องจากทีต่รากระทงิแดงเขา้สู่ตลาดเครื่องบ ารุงก าลงัมานาน จงึท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 
เป็นทีคุ่น้เคยของผูบ้รโิภคจ านวนมาก 

สมมติฐานที่ 3.2 อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าที่มต่ีอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคารา
บาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

พบว่าอิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้าทัง้ 5 ด้านที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคารา
บาวแดง และตรากระทงิแดง ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืนของผู้บรโิภคแตกต่างกนั เมื่อน าทัง้สองแบรนด์มา
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่า ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ในดา้นนี้เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อของผู้บรโิภคมากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง เนื่องจากทีค่าราบาวแดงสามารถสร้างการรูจ้กัตราสนิคา้ใหเ้ป็นที่
รู้จกัอย่างแพร่หลายผ่านการใชพ้รเีซนเตอร์ที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกัของผูค้นมาอย่างยาวนาน ท าให้ตราคารา
บาวแดงนัน้ง่ายต่อการรู้จกัและเป็นที่จดจ าของผู้บรโิภค ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ ในด้านนี้เครื่องดื่มกระทงิแดงมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดงเน่ืองจากทีต่รากระทงิแดงมปีระสบการณ์
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ที่ยาวนานกว่าตราคาราบาวแดง ด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า ในด้านนี้เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง เน่ืองจากตราคาราบาวแดงสามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภค
ไดต้รงกลุ่ม ว่าตนเป็นเครื่องดื่มทีเ่หมาะส าหรบัผูใ้ชแ้รงงาน ซึง่เป็นกลุ่มคนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ดา้น
ความภักดีต่อตราสนิค้า ในด้านนี้เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมากกว่า
เครื่องดื่มกระทิงแดง เนื่องจากตราคาราบาวแดงสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบัผู้บริโภค โดยมีการจดั
กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ด้านOther brand assets ในด้านนี้ เครื่องดื่มกระทิงแดงมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดง เนื่องจากทีต่รากระทงิแดงเขา้สู่ตลาดเครื่องบ ารุง
ก าลงัมานาน จงึท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กั เป็นทีคุ่น้เคยของผูบ้รโิภคจ านวนมาก จงึไม่ใช่เรื่องยากทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั 
ตราคาราบาวแดงและตรากระทงิแดงของผูบ้รโิภคสามารถน าผลการศกึษามาอภปิรายไดด้งัต่อไปนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความความถีใ่นการซือ้ ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ตราคาราบาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สหรฐั สุดสงวน 
(2554) ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังยี่ห้อกระทิงแดง  
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถิติ ิและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพล ธนสารโสภณ (2550)  

สมมติฐานที่ 1.1.2 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์ ทีแ่ตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรา             
กระทิงแดง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อสปัดาห์ ที่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัสุธี พงษ์โนรี 
(2551) สหรฐั สดุสงวน (2554) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพล ธนสารโสภณ (2552)  

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.2.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มอีาชพี แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรา           
คาราบาวแดง ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สหรฐั สุดสงวน (2554) 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพล ธนสารโสภณ (2550)  
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สมมติฐานที่ 1.2.2 ผูบ้รโิภคที่มเีพศ อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรา             
กระทงิแดง ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัสุธ ีพงษ์โนร ี(2551) 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สหรฐั สดุสงวน (2554) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพล ธนสารโสภณ (2552)  

สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิค้าตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที ่2.1 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห์  

สมมตฐิานที ่2.1.1 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ตราคาราบาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าคุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพ
ทีถู่กรบัรู ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้น Other brand assets มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารงุ
ก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ เนื่องจากที่ผู้บรโิภคสามารถจดจ าชื่อตราสนิค้า โลโก้ของคาราบาวแดงได้ และผู้บรโิภคมทีศันคติทีด่ต่ีอตรา
สนิคา้ รวมถงึมคีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้คาราบาวแดง เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้และคุณภาพของ
เครื่องดื่มจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ซึง่คาราบาวแดงไดม้กีารกระตุน้และรกัษาระดบัการรบัรูข้อง
ผูบ้รโิภคไวอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการย ้าเตอืนใหผู้บ้รโิภคทีภ่กัดยีงัคงมกีารซือ้ซ ้าเครื่องดื่มคาราบาวแดงอยู่เสมอ 
ท าใหผู้บ้รโิภคมปีรมิาณการซือ้ต่อสปัดาหท์ีเ่พิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตัพล มนตเสรวีงศ ์(2558) และ
ศรณัย ์ปุราภา (2556)  

สมมติฐานที ่2.1.2 คุณค่าตราสนิค้าตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ตรากระทงิแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพที่
ถูกรบัรู ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นOther brand assets มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อสปัดาห ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
เนื่องจากกระทงิแดงได้ออกวางจ าหน่ายในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้ผูบ้รโิภครูจ้กั
และคุน้เคยกบัตราสนิคา้กระทงิแดง ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในคุณภาพของตราสนิคา้ ประกอบกบัสามารถหา
ซื้อได้ง่าย ท าให้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิค้า และเมื่อผู้บรโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้ากระทงิแดงอย่างยัง่ยืน                
จะช่วยใหผู้บ้รโิภคมปีรมิาณการซือ้ต่อสปัดาหท์ีเ่พิม่ขึน้ เกดิจากทีผู่บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ ชื่นชอบ และไวว้างใจ
ในตราสนิคา้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตัพล มนตเสรวีงศ ์(2558) และศรณัย ์ปุราภา (2556)  

สมมตฐิานที ่2.2 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

สมมตฐิานที ่2.2.1 คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ตราคาราบาวแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ตราคาราบาวแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพ
ทีถู่กรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นOther brand assets มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
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ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง
เป็นตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคสามารถรูจ้กัและจดจ าได ้จงึสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดง้่าย ท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิี่
ดต่ีอตราสนิคา้ และมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพ รวมถงึท าใหผู้บ้รโิภคสามารถนึกถงึขอ้มลูทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ได้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตัพล มนตเสรวีงศ ์(2558) และศรณัย ์ปุราภา (2556)  

สมมติฐานที ่2.2.2 คุณค่าตราสนิค้าตรากระทงิแดง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ตรากระทงิแดง ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพที่
ถูกรบัรู ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นOther brand assets มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลงัตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน เน่ืองจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดงมชีื่อเสยีงมาอยา่ง
ยาวนาน ท าใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีคุ่น้เคยของผูบ้รโิภค ท าให้ตราสนิคา้กระทงิแดงมคีวามน่าเชื่อถอืใน
สายตาของผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพของเครื่องดื่มที่เป็นที่ยอมรบั ท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสนิค้า                
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตัพล มนตเสรวีงศ ์(2558) และศรณัย ์ปุราภา (2556)  

สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ตรา            
คาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3.1 อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ตรา                
คาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพ              
ที่ถูกรบัรู้ ด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านOther brand assets ที่มีต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ของผูบ้รโิภค 
มคีวามแตกต่างกนั เน่ืองจากในมุมมองของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัตราสนิคา้ของทัง้สองแบรนด ์ทีผู่บ้รโิภคมองเหน็ว่ามี
คุณค่าทีแ่ตกต่างกนั เกดิจากทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิคา้ ทัง้ในดา้นการรบัรู ้คุณภาพ ความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอตราสนิค้า 
ทัง้หมดล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้คุณค่าตราสินค้าของทัง้สองแบรนด์ในความรู้สึกของผู้บริโภคมีความแตกต่างกนั               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉตัรนิยา ใจขาน (2557) และดนุพนธ ์จกัรวาฬ (2554)  

สมมติฐานที่ 3.2 อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ตรา                
คาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพ                 
ที่ถูกรบัรู้ ด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านOther brand assets ที่มีต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืน ของ
ผูบ้รโิภคแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอตราสนิคา้ทัง้สองแตกต่างกนั เกดิจากความชื่นชอบ ความตรง
ใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้ทัง้สองแบรนดแ์ตกต่างกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉัตรนิยา ใจขาน (2557) 
และดนุพนธ ์จกัรวาฬ (2554)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คุณค่าตราสนิคา้ของเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตรากระทงิแดง ในดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้นัน้พบวา่ 
ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตรากระทงิแดง ทัง้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อต่อสปัดาห ์และ
ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือน ดงันัน้กระทงิแดงควรมกีารพัฒนาและปรบัปรุง คุณค่าตราสนิค้า ในด้านนี้ โดย
น าเสนอจุดยนืหรอืต าแหน่งของตราสนิคา้ทีม่คีวามชดัเจน หรอืโดดเด่นจากตราสนิคา้คู่แขง่อย่างเหน็ไดช้ดั เพื่อให้
ผูบ้รโิภคมองเหน็และสามารถเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภคได ้ 
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2. คุณค่าตราสนิค้าของเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตราคาราบาวแดง ในด้านความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้นัน้
พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดง ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อ
สปัดาห ์ดงันัน้คาราบาวแดงควรมกีารพฒันา ปรบัปรุงสารทีใ่ชส้ื่อออกไปสู่ผูบ้รโิภค ใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้
เหมาะกบัผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนั และโดดเด่นเป็นทีจ่ดจ าของผูบ้รโิภคไดง้่าย เพื่อสามารถโน้มน้าว และชกัจูงให้
ผูบ้รโิภคมคี่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตราคาราบาวแดงเพิม่ขึน้ 

3. จากสมมตฐิานที ่3 ทีว่่า อทิธพิลของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ตรา
คาราบาวแดง และตรากระทงิแดง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อของผู้บรโิภคแตกต่างกนั  
พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ของทัง้ 2 แบรนดม์คีวามแตกต่างกนัในทุกๆดา้น เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

   3.1 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ พบว่า เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 
มากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง เนื่องจากคาราบาวแดงมค่ีาสมัประสทิธิม์ากกว่า กระทงิแดงทัง้ในดา้นค่าใชจ้่ายและ
ดา้นความถีใ่นการซือ้ เกดิจากทีเ่ครื่องดื่มคาราบาวแดงสามารถสรา้งการรบัรูท้ีม่คีวามแตกต่าง โดยมกีารใชพ้รเีซน
เตอรท์ีส่อดคลอ้งกบัประเภทเครื่องดื่ม จงึท าใหค้าราบาวแดงเป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ ดงันัน้กระทงิแดง
ควรสรา้งจุดขายทีม่คีวามแตกต่างไปจากเดมิ โดยใชพ้รเีซนเตอรท์ีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ได ้ 

   3.2 ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ พบว่า เครื่องดื่มกระทงิแดงมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค 
มากกว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดง เน่ืองจากกระทงิแดงมค่ีาสมัประสทิธิม์ากกว่าคาราบาวแดงทัง้ในด้านค่าใชจ้่าย
และด้านความถี่ในการซื้อ เกดิจากที่กระทงิแดงมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเครื่องดื่มประเภทนี้เป็นระย ะเวลานาน            
จงึท าใหท้ราบถงึความต้องการของผู้บรโิภคส่วนใหญ่ว่ามรีสนิยมแบบใด รวมถงึความคุน้ชนิของผูบ้รโิภคที่มต่ีอ
เครื่องดื่มกระทงิแดง ดงันัน้ เครื่องดื่มคาราบาวแดงควรมกีารปรบัปรุงคุณภาพของเครื่องดื่มใหม้แีตกต่างจากเดมิ 
หรอืมคีวามหลากหลายมากขึน้ เนื่องจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนั  

   3.3 ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ พบว่า เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของ
ผู้บรโิภค มากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง เนื่องจากคาราบาวแดงมค่ีาสมัประสทิธิม์ากกว่ากระทงิแดง ทัง้ในด้าน
ค่าใชจ้่ายและดา้นความถีใ่นการซือ้ เกดิจากทีเ่ครื่องดื่มคาราบาวแดงสามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภคไดต้รงกลุ่ม ว่าตน
เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะส าหรบัผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท าให้เครื่องดื่ม                
คาราบาวแดงเป็นที่นิยม ดังนัน้ เครื่องดื่มกระทิงแดงควรมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ผนวกกบัการใชพ้รเีซนเตอรท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคได ้มาสื่อสารกบัผูบ้รโิภคถงึ
ขอ้ดขีองเครื่องดื่มกระทงิแดง เพื่อใหต้ราสนิคา้เขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภคได้ 

   3.4 ด้านความภกัดีต่อตราสนิค้า พบว่า เครื่องดื่มคาราบาวแดงมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค มากกว่าเครื่องดื่มกระทงิแดง เนื่องจากคาราบาวแดงมค่ีาสมัประสทิธิม์ากกว่ากระทิงแดงทัง้ในด้าน
ค่าใชจ้่ายและดา้นความถี่ในการซือ้ เกดิจากทีเ่ครื่องดื่มคาราบาวแดงสามารถเข้าถงึกลุ่มผูบ้รโิภคได ้โดยการจดั
กิจกรรมทางการตลาดที่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ อาทิเช่น จดัคอนเสริ์ต ออกบูธ ชิงโชคแจกของรางวลั              
ทีมสาวบาวแดง ท าให้ผู้บรโิภคเกดิทศันคติที่ดีต่อตราสนิค้า ดงันัน้ เครื่องดื่มกระทงิแดงควรมกีารจดักจิกรรม
ทางการตลาดที่สามารถเขา้ถงึกลุ่มคนทีบ่รโิภคเครื่องดื่มประเภทนี้ได ้เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่แีละประสบการณ์ที่ดี
ของผูบ้รโิภคทีม่ตีราสนิคา้อย่างสม ่าเสมอ เป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ได้ 

   3.5 ดา้น Other brand asset พบว่า เครื่องดื่มกระทงิแดงมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 
มากกว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดง เนื่องจากกระทงิแดงมคี่าสมัประสทิธิม์ากกว่าคาราบาวแดง ทัง้ในดา้นค่าใชจ้่าย
และด้านความถี่ในการซื้อ เกิดจากที่กระทิงแดงเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ท าให้
เครื่องดื่มกระทงิแดงมวีางจ าหน่ายครอบคลุมหลายพืน้ที ่รวมถงึท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามคุน้เคย คุน้ชนิ ทัง้ในรสชาติ
และตราสนิค้ากระทงิแดง ดงันัน้ เครื่องดื่มคาราบาวแดงควรปรบัปรุง พฒันาเครื่องดื่มให้มคีวามแตกต่าง และ             
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ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสม ่าเสมอ เช่น การประชาสมัพันธ์ การโฆษณาต่ างๆ ภาพโป๊สเตอร์ เพื่อให้            
ผูบ้รโิภคเหน็ และสามารถจดจ าตราสนิคา้ได ้รวมถงึการกระจายสนิคา้ควรใหม้คีวามครอบคลุมในหลายพืน้ที ่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ในการท าวิจยั
นบัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการวจิยั จนส าเรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูในความกรุณา
ของอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ และอาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่กรุณา              
เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ พร้อมให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและให้ความกรุณา              
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืแบบสอบถาม 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีม่ค่ีาใหค้วามช่วยเหลอืและประสบการณ์ทีด่ที าใหผู้ว้จิยั
มกีารเตบิโตดา้นความคดิและความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ มากขึน้ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีป่ระจ าภาควชิาบริหารธุรกจิและเจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน
ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกในการท าวจิยัครัง้นี้รวมทัง้ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนและบุคคลต่างๆ             
ทีม่สีว่นสนบัสนุนช่วยเหลอืแนะน าและเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่ได้สนับสนุนการศึกษาและผู้มีอุปการคุณทุกท่านตลอดจน               
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในงานวจิยัครัง้นี้ท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วง              
ไปไดด้ว้ยด ี
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