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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อนาฬิกาคาสิโอ              
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์            
ความแตกต่าง โดยใช้สถิติค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพ โสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมด
กี่เรือน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 เรือน ด้านระดับราคาในการซื้อต่อครั้งโดยเฉลี่ยประมาณ 3,374 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภค               
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกัน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 และ 0.01 
ตามล าดับ คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ ประกอบด้วย  ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ                  
ด้านภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้าโดยรวม                 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ
ทั้งหมดกี่เรือน และ ด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า พฤติกรรมการซื้อ นาฬิกา 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study equity in terms of the buying behavior of 
consumers regarding Casio watches in the Bangkok metropolitan area. The samples in this research 
consisted of four hundred consumer who bought or used Casio watches. The questionnaire was used 
to collect the data and the statistical methods used to analyze the data included frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The statistical methods used to analyze the differences 
between two or more variables were an independent sample t-test and One-Way Analysis of 
Variance. The statistical methods used to analyze the relationship between two variables was the 
Pearson product moment correlation coefficient. The results of the research showed that most of the 
samples were female, aged between 25 - 34, single, graduated with a Bachelor's degree, employees 
of private companies with a monthly income of 10,001 - 20,000 Baht per month. The consumers had 
opinions regarding brand equity at a good level. On average, consumers owned two Casio watches 
and bought new Casio watches with an average price 3,374 Baht per time. The results of the 
hypotheses testing were as follows: consumers with different educational levels, occupation and 
income differed in term of the amount of Casio watches with a statistical significance of 0.05. 
Consumers of different ages, educational level, occupation and income levels had different buying 
behaviors in term of the average price of Casio watches per time with a statistical significance of 0.05 
and 0.01 levels, respectively. Brand equity in terms of brand awareness, brand associations, brand 
perception, brand loyalty, and the other proprietary brand assets of Casio watches had a positively 
low and moderate relationship toward the buying behavior of consumers in terms of the amount of 
Casio watches and average price per time at a statistically significant level of 0.05 and 0.01, 
respectively. 
 
Keywords: Brand Equity, Buying Behavior, Casio Watches 
 

บทน า 
นาฬิกานอกจากจะเป็นเครื่องบอกเวลาแล้ว ยังเป็นเครื่องประดับช้ินส าคัญที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์และสามารถ

สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจน มีให้เลือกหลากหลายทั้งดีไซน์และระบบการใช้งานอีกท้ังยังมีหลาย
ระดับราคา นอกจากนี้นาฬิกายังถือเป็นของสะสม หรือสามารถเอาไว้ใช้ลงทุนได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนาฬิกาข้อมือได้มี
การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ 

ยอดขายนาฬิกาจากทั่วโลกได้มากระจุกตัวอยู่ที่ทวีปเอเชียถึง 49% รองลงมาคือ ทวีปยุโรป คิดเป็นสัดส่วน 
36% ทวีปอเมริกาเหนือ 15% ภาพรวมยอดขายของตลาดนาฬิกาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมี
ปัจจัยด้านลบส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้าบางกลุ่ม แต่ในส่วนของตลาดรวมนาฬิกายังคงมียอดขายที่ดี 

ปัจจุบันผู้บริโภคมองนาฬิกาเป็นเครื่องประดับ และเป็นสินค้าแฟช่ันท่ีราคาไม่แพงนอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนหน่ึง
หันมาซื้อนาฬิกาเพื่อการลงทุน จึงส่งผลให้ภาพรวมตลาดนาฬิกาในประเทศไทยยังมีอัตราการเติบโตที่ดีโดยมูลค่า                
ตลาดรวมนาฬิกาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ  45,900 ล้านบาท แบ่งเป็น ตลาดลักซ์ชัวรี่ (500,000 บาท ขึ้นไป) 
มูลค่าตลาด 9,180 ล้านบาท คิดเป็น 20%, ตลาดไฮเอ็นด์ (100,000 – 500,000 บาท) มูลค่าตลาด 19,379 ล้านบาท 
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คิดเป็น 42.22%, ตลาดระดับกลาง (20,000 – 100,000 บาท) มูลค่าตลาด 10,405 ล้านบาท คิดเป็น 22.67 % และ 
ตลาดแฟช่ันเทรนด์ (5,000 – 20,000 บาท) มูลค่าตลาด 6,935 ล้านบาท คิดเป็น 15.11 % และได้มีการคาดการณ์ว่าใน
ปี 2562 ตลาดของกลุ่มสินค้านาฬิกาจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 % มูลค่าตลาดรวมจะอยู่ที่ 48,195 ล้านบาท
(สยามธุรกิจ, 2560) 

คาสิโอ เป็นตราสินค้าที่ผลิตนาฬิกาข้อมือจากประเทศญี่ปุ่น ที่เด่นในเรื่องของความทนทาน  มีดีไซน์ที่เป็น
เอกลักษณ์ มีแบบให้เลือกหลากหลาย มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง แม้คาสิโอจะเป็นตราสินค้าที่แข็งแกร่ง
ในตลาดนาฬิกา ด้วยการวางรากฐานมานาน 20 กว่าปี จากต้นก าเนิดที่ญี่ปุ่น และมีฐานลูกค้าทั่วประเทศไทยจากการท า
ตลาดของบริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง  แต่ในกลุ่มตลาดนาฬิกาข้อมือยังมีการแข่งขันที่รุนแรงจากการต้องการส่วนแบ่ง
การตลาดจากคู่แข่ง เช่น ไซโก และ ซิติเซ็น อีกทั้งนาฬิกาในกลุ่มสมาร์ทวอช เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น
จากแนวโน้มของการที่ผู้บริโภคนิยมออกก าลังกายและรักสุขภาพ นาฬิกา ในกลุ่ม สมาร์ทวอช จะสามารถตอบโจทย์ของ
กลุ่มผู้บริโภคได้มากกว่านาฬิกาข้อมือท่ัวไป 

ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ประชากรมีก าลังซื้อค่อนข้างสูง  มีความหลายหลายทางรสนิยม และ
ทัศนคติ เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากลยทุธ์การตลาดตอ่ไป เนื่องจากตลาดการแข่งขันของกลุ่ม
นาฬิกาข้อมือมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบันที่
อาจส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้า  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาแบรนด์คาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะจ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักต่อตราสินค้า  การรับรู้ต่อคุณภาพ 

ภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า  กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาแบรนด์คาสิโอของผู้บริโภค        
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับของการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และ อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยง

กับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2538: 41) ประชากรศาสตร์              

จะประกอบด้วย เพศ อายุ ครอบครัว สถานภาพ การศึกษา อาชีพรวมถึงรายได้ โดยลักษณะส าคัญและสถิติที่วัดจาก
ประชากร ซึ่งจะช่วยก าหนดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิด 
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น  
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แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า Aaker (1991) ซึ่งได้มีการแบ่งองค์ประกอบข องคุณค่าตราสินค้าไว้
ทั้งหมด 5 ส่วน คือ 1. การรู้จักตราสินค้า 2. คุณภาพการรับรู้ 3. ความผูกพันกับตราสินค้า 4. ความภักดีต่อตราสินค้า             
5. สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นการสะท้อนของภาพสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้  เช่น                
ในเรื่องของ ความรัก ความชอบในตราใดๆ สิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง นักการตลาดจะถือว่าสิ่ง
เหล่านี้นั้น เป็นสินทรัพย์ของตราสินค้า ถ้าหากตราสินค้าได้ท าการโฆษณาและด าเนินการด้วยวีธีการต่างๆ เพื่อให้ตรา
สินค้าเป็นที่รักหรือชอบมากขึ้นนั้น สามารถเทียบโดยนัยได้ว่าตราสินค้าเหล่านั้นได้มีการสั่งสมช่ือเสียงด้านบวกไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าทั้ง 5 ส่วนต่อ
พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค คอทเลอร์ (Kolter, 2000, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น. 
50) เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการในการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค 
เพื่อให้ได้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ ในการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นค าตอบที่จะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถน าไปใช้เพื่อการตอบสนอง ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม ค าถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค ก็คือ 6WS และ 1H ซึ่งค าถามจะประกอบด้วย Who, 
What, Why, When, Where และHow  

ข้อมูลทั่วไปของนาฬิกาตราสินค้าคาสิโอ วันที1่2 พฤศจิกายน 2558 ทางคาสิโอ ได้เปิดตัว Casio Marketing 
ประจ าที่ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนับเป็นบริษัทลูกล าดับที่สี่ของคาสิโอ คอมพิวเตอร์ ในภูมิภาคอาเซียน หลังจาก
ก่อตั้งส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาคที่สิงคโปร์ ตามด้วยอินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยก่อนหน้านี้ คาสิโอ คอมพิวเตอร์            
ท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแบรนด์ในประเทศไทยผ่านเครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่ ม
เข้าสู่ตลาดไทยในช่วงปี 2513ประเทศไทย คือหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของคาสิโอในภูมิภาคอาเซียน  ด้วยจ านวน
ประชากรกว่า 67 ล้านคน คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่าง
ส านักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นและผู้จัดจ าหน่ายตลอดจนลูกค้าในประเทศไทย คาสิโอยังมีแผนส่งเสริมความสัมพันธ์และเข้าถึง
ผู้บริโภคไทยมากยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ  

บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง ไทยแลนด์ ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับตัวแทนจ าหน่ายต่าง ๆ ในประเทศไทย 
อันได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป (CMG) และ บริษัทอิสท์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
โดยคาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จะเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันหลากหลายของคาสิโอ ประกอบด้วย นาฬิกา กล้อง
ดิจิตอลคอมแพค แกรนด์เปียโนและคีย์บอร์ดแบบไฮบริด และดิจิตอล  เครื่องคิดเลขใช้งานทั่วไป เครื่องคิดเลข
วิทยาศาสตร์แบบกราฟิก และเครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องโปรเจคเตอร์แอลอีดี  แบบเลเซอร์ไฮบริด เครื่องบันทึกเงินสด 
ระบบพีโอเอสปัจจุบัน คาสิโอ มีสาขาในประเทศไทยทั้งหมด 122 สาขา และมีจ านวนสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 38 สาขา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซึ่งผู้วิจัย

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อนาฬิกาคาสิโอ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการหาจ านวนที่ต้องการส ารวจ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, น. 222-223) โดยที่ไม่ทราบ
ขนาดประชากรค านวณได้ค่าดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และได้ท าการเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 
15 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

ที่มีตัวแทนจ าหน่ายของนาฬิกาแบรนด์คาสิโอ จ านวน 5 สาขา จากทั้งหมด 38 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร (เซ็นทรัล
มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป, 2562)  ได้แก่ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาศูนย์การค้า
สยามเซ็นเตอร์  สาขาศูนย์การค้าเทอมินอล21 และสาขาศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากัน คือ จ านวน 5 สาขา สาขาละ 80 ชุด ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัย 400 ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างตามความ
สะดวกโดยแจกแบบสอบถามกับผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อนาฬิกาแบรนด์คาสิโอ ตามโควตาตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ หรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกา คาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นน าไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-ended response question) มีจ านวน 7 ข้อ ซึ่งมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ให้เลือกตอบ
เพียงข้อเดียว  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักช่ือตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อ
คุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านสินทรัพย์/คุณสมบัติอื่นๆ ของตรา
สินค้า โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราส่วน (Ratio Scale) 
จ านวน 2 ข้อ และค าถาม แบบปลายปิด (Close-Ended Mutually Exclusive)  โดยจะมีหลายค าตอบให้เลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 5 ช้อน ามาใช้ในการสร้าง
แบบสอบถาม  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดขอบเขต

ของการวิจัย 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้มีความ

ชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัยยิ่งขึ้น 
3. น าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ

การวิจัย 
4. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง  และเสนอแนะ

เพิม่เติมเพื่อน ามาแก้ไข 
5. ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  จากนั้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นั้น
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ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอ

นบรัค (Cronbachs’ alpha Coefficient) ค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงความคงที่ของค าถาม ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 
ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ ควรมีค่า
มากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 449)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า  จากหนังสือ บทความสิ่ งพิมพ์ 

วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 

ตัวอย่าง 
การจัดท าข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบ 400 ชุด ตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามมาด าเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม คัดแยกค าถามที่ไม่สมบูรณ์ออก และน าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) ตามที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า แล้วน าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package or Social Sciences) ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่า

ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน าข้อมูลที่ได้จาก

วิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน

และอาชีพ โดยที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ใช้ค่าสถิติแบบ t-test และลักษณะทางประชากรศาสตร์อื่น ๆ 
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เช่นอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ ใช้ค่าสถิติ
แบบ One way ANOVA ในการหาความแตกต่างของตัวแปรเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การรู้จักช่ือตราสินค้า การรับรู้ต่อตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์ที่
เชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาโอ ทดสอบโดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product Moment correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 2 ตัวที่อิสระต่อกัน  
 

ผลการวิจัย  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233

คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุ 25-34 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 
สถานภาพสมรส โสดและหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตราสินค้านาฬิกาคาสิโอเป็นตราสินค้าที่มีช่ือเสียง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี คือ ท่านรู้จัก
ตราสินค้าคาสิโอเป็นอย่างดี ท่านสามารถจดจ าสัญลักษณ์ของตราสินค้าคาสิโอได้ตลอดเวลา นาฬิกาคาสิโอเป็นที่รู้จักทั้ง
ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20  4.19 และ 4.17 ตามล าดับ 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรูต้่อคุณภาพ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ทุกข้อ 
คือ นาฬิกาคาสิโอผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ นาฬิกาคาสิโอมีแบบให้เลือกมากมายและมีแบบใหม่อยู่เสมอ นาฬิกาคาสิโอ            
มีรูปแบบท่ีทันสมัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.12 และ 3.98 ตามล าดับ 

ด้านภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ท่านมีความเช่ือมั่นในคุณภาพของนาฬิกาคาสิโอ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดี คือ ท่านรู้สึกว่าใส่นาฬิกาคาสิโอ แล้วเป็นผู้มีรสนิยมดีในด้านความสวยงาม ท่านรู้สึกว่านาฬิกา             
คาสิโอ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นเพราะมีรูปแบบ ดีไซน์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ท่านรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า
นาฬิกาคาสิโอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 3.68 และ 3.66 ตามล าดับ 

ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 3.44 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ ทุกครั้งที่ซื้อนาฬิกาท่านตั้งใจที่จะซื้อนาฬิกาคาสิโอ ท่านซื้อนาฬิกาคาสิโอเป็นประจ าเมื่อเวลาต้องการซื้อ
นาฬิกาใหม ่โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ 3.28 ตามล าดับ 

ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้าผู้บริโภค               
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ คือ นาฬิกาคาสิโอซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ 
ตราสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของคาสิโอ มีความโดดเด่นจึงช่วยให้ท่านไม่สับสนกับยี่ห้ออื่น โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ 3.96 ตามล าดับ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม ปัจจุบันมีนาฬิกาคาสิโอมากที่สุด คือ 4 เรือน น้อยที่สุดคือ 1 เรือน ระดับราคาในการซื้ อเฉลี่ยนต่อครั้ง
พบว่า ผู้บริโภคมีระดับราคาในการซื้อมากที่สุด คือ 10,000 บาท และน้อยที่สุดคือ 1,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3,374.17 บาท ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ พบว่า ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 3 วัน จ านวน 173 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 43.25 ปัจจัยที่มีความส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจมากที่สุด คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน177 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.25 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตนเอง จ านวน 328 คน สถานที่ที่เลือกซื้อนาฬิกาคาสิโอมาก
ที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้าที่มี Shop คาสิโอ จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเมื่อใด พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อมากท่ีสุด คือ ช่วงที่มีการลดราคาหรือโปรโมชั่น จ านวน 274 คน ติดเป็นร้อยละ 68.50 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษารายได้เฉลีย่

ต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
ผลการวิจัยพบว่า 
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สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอเฉลี่ยต่อครั้งผู้บริโภคที่
มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15-24 ปี มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ 
ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอเฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 35-44 ปี 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย ผู้บริโภคที่มีอายุ 15-24 ปี มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคา
ในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 25-34 ปี มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคา
ในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือนน้อยกว่าผู้บริโภคที่ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ด้านระดับราคาในการ
ซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่าผู้บริโภคที่ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผู้บริโภคที่ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้ อนาฬิกาคาสิโอน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นักเรียน /นักศึกษา / ฟรีแลนซ์ / แม่บ้าน และ ว่างงาน 

ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ
นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 
มากกว่าผู้บริโภคที่อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มี สถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน            
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกา           
คาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท และ มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดกี่เรือน มากกว่าผู้บริโภคที่มี
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท  

ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-
30,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มี
รายได้ 30,001-40,000 บาท และ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ น้อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 40,001 บาท ข้ึนไป  
  สมมติฐานข้อที่  2 คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ            
ด้านภาพลักษณ์ที่ เช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลดารวิจัยพบว่า  

สมมติฐานข้อที่  2.1 คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ             
ด้านภาพลักษณ์ที่ เช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า                    
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทั้งหมดกี่เรือน  

คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความ              
สัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี ้

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักต่อตราสินค้านาฬิกาคาสิโอโดยรวมมี              
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ต่อคุณภาพนาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้านาฬิกา
คาสิโอ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า นาฬิกาคาสิโอโดยรวม             
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ              
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านซื้อปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่  2.2 คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ               
ด้านภาพลักษณ์ที่ เช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้ านความภักดีต่อตราสินค้าและด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกา
คาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง  
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คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อในด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอ 
โดยเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละด้าน
ดังนี ้

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักต่อตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยรวมมีไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ต่อคุณภาพนาฬิกาคาสิโอโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้านาฬิกา
คาสิโอโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า นาฬิกาคาสิโอโดยรวม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิ โอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกันในระดบัความสมัพันธ์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 

สรุปและอภิปรายผล   
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษารายได้เฉลีย่

ต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
1.1 เพศ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทั้งหมดกี่เรือน และด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนาฬิกานอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับบอกเวลาได้แล้ว 
นาฬิกายังเป็นเครื่องประดับที่ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงก็สามารถใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญพนัส วิมุกตายน 
(2549) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือ  SEIKO ของผู้ซื้อในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือ SEIKO ไม่แตกต่างกัน  

1.2 อาย ุพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ
ทั้งหมดกี่เรือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอแตกต่างกัน ในด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอเฉลี่ยต่อครั้ง ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกา              
คาสิโอ ในด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง 
จึงท าให้มีก าลังซื้อสินค้าท่ีมีราคาสูงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 298) กล่าวว่า อายุมีผลต่อ
พฤตกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการซื้อ อายุเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ
พฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นตัวก าหนดความแตกต่างในด้านของความยากง่ายในการชักจูงใจอีกด้วย  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุบลพันธุ์ วัฒนาศิริสมบัติ (2551) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดที่มี
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ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาข้อมือคาสิโอของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอแตกต่างกัน  

1.3 ระดับการศึกษา พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคที่
มีระดับการศึกษาที่สูงกว่ามีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพดีมากกว่า ผู้ที่มีการศึกษาที่ต่ ากว่า เพราะผู้บริโภค
ที่มีการศึกษาสูงย่อมศึกษาหาข้อมูลของสินค้าก่อนที่จะซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรันยู รุ่งเสรีชัย (2551) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกา แบรนด์แฟช่ันของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาแบรนด์แฟช่ันแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ             
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, น. 205) กล่าวว่าการศึกษามีผลต่อการบริโภคสินค้า โดยผู้ที่มีการศึกษาที่สูงมีแนวโน้มที่จะ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่กว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

1.4 อาชีพ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกา             
คาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มผู้บริโภคที่อาชีพ ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และ              
ในด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพ
ที่ต้องให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของตนเอง และต้องการสร้างความน่าเช่ือถือ นาฬิกาเป็นสินค้าที่เป็นเครื่องประดับ ที่
สามารถส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีของผู้สวมใส่ได้ อีกทั้งนาฬิกายังมีรูปลักษณ์ ดีไซน์ ราคา ที่หลากหลาย ผู้บริโภคจึงสามารถ
ซื้อนาฬิกาได้หลายเรือนแล้วแต่น ามาใช้งานตามโอกาสที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรันยู รุ่งเสรีชัย 
(2551) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกา แบรนด์แฟช่ันของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาแบรนด์แฟช่ันแตกต่างกัน 

1.5 สถานภาพ พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้ อเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน            
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจาก นาฬิกาคาสิโอ มีผลิตภัณฑ์ที่ถูก                   
ออกแบบมา ให้เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และผู้บริโภคที่มีทุกสถานภาพสมรส ไม่ว่าจะโสด หรือ สมรสแล้ว                    
ก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ ไม่ว่าจะซื้อเพื่อตนเองหรือซื้อไว้เป็นของขวัญให้กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
ธิติมา คงชัย (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า  Onitsuka 
Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า 
Onitsuka Tiger ไม่แตกต่างกัน 

1.6 รายได้ พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกา 
คาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน               
มากที่สุด เนื่องจากตัวสินค้านาฬิกาคาสิโอนั้นผลิตสินค้าที่มีระดับราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งผู้บริโภคใน
กลุ่มนี้สามารถจะซื้อในราคาที่สามารถจับต้องได้และตัวสินค้านาฬิกาคาสิโอก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าช้ัน
น าทั่วไป ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอในด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง ผู้บริโภคที่มีรายได้                
40,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมในการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งมาก
ที่สุด เนื่องจาก รายได้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของบุคคล และรายได้
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เป็นตัวก าหนดความต้องการของคนรวมไปถึงความคดิและพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคที่มีรายได้ที่มากกว่าจะสามารถซื้อ
สินค้าในราคาที่สูงกว่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลพันธุ์ วัฒนาศิริสมบัติ (2551) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดที่มีแนวโน้มต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาข้อมือคาสิโอของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาข้อมือคาสิโอแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ ด้าน
ภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสัมพันธ์ต่ า กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภครู้จักตราสินค้ามากขึ้นจะมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิในด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน เพิ่มขึ้น เนื่องจากหากผู้บริโภครู้จักตราสินค้าแล้ว จะส่งผลให้มีความคุ้นเคยกับตราสินค้า
และท าให้ตราสินค้านั้นๆ เข้ามาอยู่ในใจผู้บริโภค ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจง่ายขึ้น น าไปสู่ลูกค้าประจ าของร้านค้านั้น ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker (1991) การรู้จักตราสินค้า เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณค่าตราสินค่าและจ าได้ว่าเป็น
ความจ าเริ่มต้นท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเพราะการที่ตราสินค้าใดๆสามารถเข้ามาอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ในขณะที่
ก าลังนึกถึงสินค้าประเภทน้ันๆ อยู่ ก็ย่อมแสดงว่าตราสินค้านั้น มีความมั่นคงในใจของผู้บริโภคว่ามีคุณภาพดี 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ต่ า และมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า กล่าวคือ  หากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อ
ตราสินค้าคาสิโอก็จะท าให้รู้สึกว่าสินค้ายี่ห้อคาสิโอดีกว่าสินค้าอื่น ก็จะท าให้เกิดความอยากซื้อเพิ่มมากข้ึน รวมถึงในการ
ซื้อแต่ละครั้งอาจจะมีมูลค่าที่มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker (1991) คุณภาพที่ถูกรับรู้ หมายถึง 
ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพที่ เหนือกว่าสินค้าตราอื่นของตราสินค้าตราใดตราหนึ่ง โดย
จะมีการค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ  

ด้านภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์ที่
เชื่อมโยงกับตราสินค้าเพิ่มขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมด
กี่เรือน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า เนื่องจากหากผู้บริโภคสามารถรับรู้ ถึงคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี ของนาฬิกาคาสิโอ เช่น 
คุณสมบัติ รูปแบบ และ คุณภาพของสินค้า ฯลฯ ก็จะเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รู้สึกถึงคุ้มค่า นอกจากนี้
ตราสินค้าคาสิโอ เป็นตราสินค้าที่มีช่ือเสียงมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงท าให้ ผู้บริโภคไม่ลังเลใจที่จะตัดสินใจ
ซื้อ และเกิดความอยากในการซื้อเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า การเชื่อมโยงกับตราสินค้า 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เช่ือมต่อกับตราสินค้าเข้ากับความทรงจ าพื้นฐานประสบการณ์ของผู้บริโภค หรือการเปิดรับการ
สื่อสารของผู้บริโภค การเชื่อมโยงกับตราสินค้าอาจประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ที่มีต่อผู้บริโภค 
การใช้งาน วิถีชีวิต ระดับของผลิตภัณฑ์ คู่แข่งรายอื่น และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสัมพันธ์ต่ า กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเกิดความชอบ และกลับมาซื้อสินค้านั้นซ้ า เนื่องจากปัจจัยทางด้านต่าง ๆ เช่น 
การบริการ หรือ การออกแบบเสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker (1991) ความภักดีต่อตราสินค้า น้ันถือ
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ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบของ
คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ที่มีความส าคัญ ที่สามารถจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าอ่ืน
หรือไม่ รวมทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลัก ที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ าซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ทางการตลาด
ของตราสินค้านั้นๆ เช่น หากผู้บริโภคจดจ าลักษณะและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์คาสิโอก็จะซื้อสินค้านั้น  

ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ในด้านปัจจุบัน
ท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับความสัมพันธ์ต่ า และมีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่า
ตราสินค้าด้านสินทรัพย์อื่นๆ ของ ตราสินค้ามากข้ึนจะท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอเพิ่มขึ้นเนื่องจากนาฬิกา
คาสิโอได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยอื่นเพื่อช่วยเพิ่มคุณคา่ให้แก่ตราสินค้า เพราะเชื่อว่าการผลิตสนิค้ามาตรฐานจากประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นมาตราฐานท่ีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันท่ัว จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตราสินค้านาฬิกาคาสิโอได้ และได้ให้
ความส าคัญเครื่องหมายการค้าหรอืโลโก้และตราสินค้าท่ีมคีวามโดดเด่น ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้า
เหล่านีได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า มีปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินคา้
และเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น 1. เครื่องหมายทางการค้า จะช่วยไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน            
2. สิทธิบัตร 3. รางวัล จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีช่ือเสียง 4. มาตรฐานขององค์กรหรือสถาบันที่มีช่ือเสียงที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย  
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปี ข้ึนไป มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิ
โอ ด้านระดับราคาในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งมากท่ีสุด ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกา
คาสิโอทั้งหมดกี่เรือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่
เรือนมากที่สุด เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อให้
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความมั่นใจในตราสินค้า เกิดความประทับใจ รัก ซื่อสัตย์ ซื้อสินค้าอย่างสม่ าเสมอและไม่เปลี่ยนใจไปซื้อ
สินค้าจากตราสินค้าอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดี ควรเพิ่มรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคาสิโอมีสาขาตัวแทน
จ าหน่ายกระจายทั่วกรุงเทพมหานคร  

2. ด้านคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วยด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ  ด้านภาพลักษณ์ที่
เชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า ผู้ประกอบการควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานของคุณภาพสินค้าให้ดีสม่ าเสมอเพื่อรักษาความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพสินค้าของนาฬิกาคาสิโอ  และผู้ประกอบการควรมีการคิดค้นหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากตราสินค้าอื่นๆ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้ริโภคได้รับรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของสินค้า และผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานของบริการ
ให้ดีอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านความ
การรับรู้ต่อคุณภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน
และด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท อยู่ในระดับต่ า  
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ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า ผู้ประกอบการควรเน้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างของตราสินค้า
นาฬิกาคาสิโอ กับสินค้าตราอื่นๆมากข้ึนเช่น ตราสินค้านาฬิกาคาสิโอเป็นตราจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับมาตรฐานการ
ผลิตตามแบบญี่ปุ่น สินค้าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากข้ึน ท าให้เกิดคุณค่าในใจ
ของผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสน โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านสินทรัพย์อื่น ๆ 
ของตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือนและด้าน
ระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท อยู่ในระดับต่ า 

ด้านความภักดีต่อตราสนิค้าผู้ประกอบการควรสร้างประสบการณท์ี่ดีจากตราสนิค้านาฬิกาคาสิโอให้กับผูบ้ริโภค 
ควรรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ต่อเนื่อง และควรมีการสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เสมอๆ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นใน
ตราสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ตราสินค้าเข้ามาอยู่ในใจและง่ายต่อการเข้าถึงส าหรับผู้บริโภค และผู้ประกอบการควร
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างถูกต้องและใกล้ชิดกับลูกค้า โดยการพัฒนาฝ่ายบริการลูกค้า  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะท า
หน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีการรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการและควร
มีการแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ซื่อสัตย์ต่อตราสินค้าต่อไป เมื่อ
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ก็จะเกิดเป็นความภักดีและท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้กลายเป็นลูกค้าประจ า โดยจาก
การศึกษาครั้งน้ีพบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอท้ังหมดกี่เรือน อยู่ในระดับต่ า 

ด้านภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้า ผู้ประกอบการควรเน้นการสื่อสารถึงต าแหน่งของตราสินค้านาฬิกาคา
สิโอไปยังผู้บริโภค เช่น นาฬิกาคาสิโอ มีเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทุกคน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าคาสิโอ
ยังคงอยู่ในใจของผู้บริโภคและเพื่อเป็นการเช่ือมโยงให้ตราสินค้ามีความโดดเด่น กลายเป็นข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่ง เป็น
เอกลักษณ์ของสินค้าที่เกี่ยวพันกับตราสินค้า ทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบัน
ท่านมีนาฬิกาคาสิโอท้ังหมดกี่เรือน อยู่ในระดับต่ า 

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ผู้ประกอบการควรจัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและให้แพร่หลาย
มากขึ้น โดยที่ยังคงใช้ช่องทางเดิม เช่น ใบปลิวโฆษณา สื่อออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ การติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ 
แต่ควรเน้นการใช้สื่อเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก น่าจดจ าและเข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จักต่อตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอท้ังหมดกี่เรือน อยู่ในระดับต่ า 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาด เพราะเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อนาฬิกาคาสิโอใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ควรน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติม เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตราสินค้าให้มี
ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการขยายขอบเขตการท าวิจัยนอกเหนือจากกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่นปริมณฑล และ
ต่างจังหวัดที่มีสาขาคาสิโอตั้งอยู่เพื่อเป็นการให้ได้ข้อมูลครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และท าให้ทราบข้อมูลที่หลากหลายของ
ประชากรในแต่ละพื้นท่ี เพื่อที่จะได้น ามาปรับใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

3. ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้และวางแผน
การตลาดให้ประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 

4. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ากลุ่มนาฬิกาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการส่งเสริม       
การขาย เพื่อจะได้น ามาปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเหมาะกับผู้บริโภคได้อย่างตรง
กลุ่มเป้าหมาย 



15 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา  อาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน และ                      
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบปริญญานิพนธ์ ตรวจแบบสอบถาม
และให้ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง นับเป็นประโยชน์ต่อการท าให้สารนิพนธ์
ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาคบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย อีกทั้งยังให้ความ
เมตตาด้วยดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจน              
บูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้การสนับสนุน ทั้งยังช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า น ามาซึ่งกาลังใจท่ีดีใน
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตลอดจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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