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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิค้า ที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสุขภณัฑต์ราโคหเ์ลอรข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่ ังหวดันครปฐม  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคที่เคยซื้อสุขภณัฑ์ตราโคห์เลอร ์ในจงัหวดันครปฐม จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยเกบ็ขอ้มูล
ด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตวัแปร 2 กลุ่มที่เป็นอสิระกนั การวเิคราะห์ความแปรปรวน          
ทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู ผลการวจิยั พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ส าเรจ็การศกึษาในระดบัต ่ากว่า
หรอืเทียบเท่าปรญิญาตร ีประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 
39,999 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องสุขภณัฑ์ตราโคห์เลอร์
โดยรวมในระดับดี การรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยรวม ในระดับดี ในด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์                  
ตราโคหเ์ลอร ์พบว่า ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้เท่ากบั 11,538.78 บาท จ านวนเฉลีย่ผลติภณัฑท์ีซ่ือ้เท่ากบั 4.92 ชิน้ 
ความถี่ในการเขา้มาเยีย่มชมผลติภณัฑ์ตราโคหเ์ลอร ์ณ. สถานทีจ่ าหน่ายโดยเฉลีย่ปีละ  9.44 ครัง้ และผู้บรโิภค           
ม ีจะท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละราคาของผลติภณัฑ์ตราโคห์เลอรก์บัผลติภณัฑ์ยี่หอ้อื่นๆ ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสุขภณัฑ์ตราโคห์เลอรด์า้นจ านวน
ชิน้ของสุขภณัฑท์ีซ่ือ้ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั ขณะทีผู่ท้ ีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสุขภณัฑ์
ตราโคหเ์ลอรด์า้นความถีใ่นการเขา้เยีย่มชมผลติภณัฑ์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ ตราโคห์
เลอร ์ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 3. ปัจจยัด้านคุณค่าตราสนิคา้ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นความรูจ้กัตราสนิค้า ดา้นคุณภาพที่รบัรู ้และดา้น
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
____________________________________  
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ค าส าคญั: อทิธพิล ตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the marketing mix and brand equity influencing 
purchasing behavior of the Kohler sanitary ware brand in the Nakhon Pathom province. The research 
sample consisted of four hundred consumers collected by questionnaires. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean and standard deviation and the hypotheses were tested by Independent 
Sample t-test Analysis, One-Way Analysis of Variance and multiple regression analysis. The results were 
as following. 

Most respondents were female aged between thirty and thirty nine of age, held a Bachelor's 
degree, worked as private company employees and earned a monthly income between 20,000 - 39,999 
Baht. The opinions of the marketing mix of Kohler sanitary ware at a good level, also with levels of brand 
equity. In terms of purchasing behaviors, the average purchasing cost was 11,538.78 Baht, the average 
items purchased were 4.92 pieces per visit. The frequency of Kohler products at the place of sale were 
9.44 times per year. The consumer’s tended to compare the features and prices of Kohler products with 
other brands. The hypothesis test results were shown below: 

1. Consumers with different education levels had different purchasing behaviors in terms of 
amounts of items bought and those with different occupations had different purchasing behaviors in 
terms of frequency of viewing products at the shops at a 0.05 level of statistical significance. 

2. Marketing mix factors in term of pricing influenced the purchasing behavior of the Kohler 
sanitary ware brand at a statistically significant level of 0.01 
              3. Brand equity, consisting of brand awareness, perceived quality and brand loyalty influenced 
the purchasing behavior of the Kohler sanitary ware brand in Nakhon Pathom province and statistically 
significant at a level of 0.05 
 
Keywords: Influence, Brand, Buying behavior of the kohler sanitary ware 
 
บทน า 
  เครื่องสุขภณัฑ ์เป็นสนิค้าทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มวสัดุก่อสรา้งตกแต่ง มคีวามส าคญัต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
และเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชส้นิคา้ทุนและเทคโนโลยกีารผลติสงู มผีูใ้ชแ้รงงานในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 6,800 คน 
เดมิเครื่องสุขภณัฑ์ผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ ต่อมาได้พฒันาเทคโนโลยกีารผลติอย่างต่อเน่ืองจนสามารถผลติ
เพื่อส่งออก และน าเข้าเงินตราต่างประเทศได้ปีละ 3 พันล้านบาท จึงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ                                                                                                         
 ตลาดเครื่องสุขภณัฑภ์ายในประเทศ มกีารแข่งขนัด้านการตลาดชดัเจน เพื่อช่วงชงิก าลงัซือ้ทัง้ตลาด
บ้านใหม่ และตลาดซ่อมแซม (Replacement) ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอดีต ผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสขุภณัฑเ์มอืงไทยมากสดุ คอื สุขภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์ แต่ต่อมาเมื่อ 4-5 ปีก่อน สุขภณัฑ ์"คอตโต้” 
ไดข้ึน้เป็นผูน้ าตลาด โดยมสีว่นแบ่งมากทีส่ดุรอ้ยละ 42 รองลงมาคอื สขุภณัฑอ์เมรกินัสแตนดารด์รอ้ยละ 30 สว่น
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โคห์เลอร์ (กะรตั) ร้อยละ 15 แต่เมื่อพจิารณาสภาพตลาดสุขภณัฑ์ในประเทศไทยในปี 2559 นี้ ตลาดสุขภณัฑ ์  
โดยภาพรวมมอีตัราการเตบิโตทีล่ดลง ประมาณรอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 (หนังสอืพมิพแ์นวหน้า: 2 มนีาคม 
2559) และเมื่อพิจารณาสภาพการแข่งขนัของคู่แข่งในตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มสุขภณัฑ์ระดบักลางถึงระดบับน             
มกีารแขง่ขนัค่อนขา้งรุนแรง หลายบรษิัทไดเ้ดนิหน้าพฒันาผลติภณัฑก์ลุ่มนวตักรรม เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหม่และ
ตอบรบัการขยายตวัของลูกคา้กลุ่มคอนโดมเินี่ยม บ้านเดีย่ว รวมถึงกลุ่มโรงแรมและห้างสรรพสนิคา้ โดยแต่ละ
บรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภณัฑ ์ได้ใชก้ลยุทธิด์้านต่างๆ เช่น การสรา้งคุณค่าตราสนิค้า การขยายฐานลูกค้า 
เป็นต้น ในขณะที่เครื่องสุขภณัฑ์ตราโคหเ์ลอร์ ซึ่งเป็นตราสุขภณัฑ์อนัดบัหนึ่ง ของสหรฐัอเมรกิา ที่มอีายุเก่าแก่ 
กว่า 143 ปี และมีชื่อเสยีงด้านการผสมผสานนวตักรรม ศิลปะ เทคโนโลย ีสะท้อนความต้องการของผู้บรโิภค           
ไดอ้ย่างลงตวั และไดมุ้่งท าการตลาดเชงิรุก โดยใชจุ้ดแขง็ของตราสนิคา้ อนัไดแ้ก่ 
 การมเีครื่องหมายการคา้หรอืตราสนิคา้ทีท่รงคุณค่า จะเหน็ไดว้่าบรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห้องน ้าระดับแนวหน้าของโลก  ซึ่งได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องรกัษามาตรฐาน              
อนัสงูสง่ของตราสนิคา้ โดยเน้นการออกแบบทีง่ดงาม การเลอืกใชว้สัดุทีไ่วใ้จได ้เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึใจสงูสดุ 
 บรษิทัไดผ้ลติเครื่องสุขภณัฑ ์ใหม้คีวามหลากหลาย เช่น รปูแบบดัง้เดมิ มนิิมอลลสิต ์และความหรูหรา 
ทัง้สีสนัและใช้วสัดุที่มีความเหมาะสมลงตัวกับแนวคิดห้องน ้ า บริษัทได้ออกแบบรูปลักษณ์ที่มีความเฉพาะ              
ความแปลกใหม่แนวล ้าสมยั เพื่อสะทอ้นบุคลกิและรสนิยมของลกูคา้ 
 นวตักรรมใหม่ แนวคิดสร้างสรรค์ได้ถูกน าไปใช้ในการออกแบบก๊อกน ้า อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ ์
ตลอดจนอ่างน ้าวน รวมถึงระบบกดน ้ าช าระที่ได้รบัการออกแบบเหมาะเจาะและถูกต้อง บริษัทได้ประยุกต์
เทคโนโลยผีสมผสานการออกแบบทีล่งตวั เพื่อใชก้บัเครื่องสุขภณัฑ์ระดบัพรเีมีย่ม ไปสู่ทุกระดบัเครื่องสุขภณัฑ ์
ภายใตต้ราสนิคา้โคหเ์ลอร ์ 
 จากจุดแขง็ดงักล่าวบรษิทัไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัคอื ผูบ้รโิภคในระดบักลางถงึระดบับน (Focus 
Strategy) อกีทัง้ได้จดัสรรงบประมาณในการท าการตลาด เพื่อสรา้งการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าโคห์เลอร์ ให้เป็นที่
รูจ้กัและเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค ผ่านเครื่องมอืทางการตลาด และไดก้ าหนดกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาด 
ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดและสามารถสร้างยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
บรษิทั อย่างไรกต็ามบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ทศิทางการขยายตวัของตลาดเครื่องสุขภณัฑใ์นเมอืงไทยยงัสามารถเตบิโต
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสงัเกตจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร            
ไปอาศยัในเขตนอกเมอืงมากยิง่ขึน้ แต่การเติบโตของยอดขายเครื่องสุขภณัฑ์ในจงัหวดันครปฐม ยงัไม่ประสบ
ความส าเรจ็มากนัก ซึ่งสามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทในระดับเขตภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)              
ไดเ้พยีง รอ้ยละ 10 เท่านัน้  
 จากการที่บริษัทได้ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้า และกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้เครื่องสุขภณัฑ์ตราโคห์
เลอร ์ในมุมมองของผูบ้รโิภค และศกึษาส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสุขภณัฑ ์โดยมุ่งศกึษาผู้บรโิภคในเขต
จงัหวดันครปฐม เพื่อน าไปพฒันากลยุทธท์างดา้นการตลาดของบรษิทั ใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของบรษิทัและสามารถสรา้งความเตบิโตในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสขุภณัฑใ์นจงัหวดันครปฐมต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่เีครื่องสุขภณัฑ์
ตราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครปฐม 
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 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องสุ ขภัณฑ์ตราโคห์เลอร ์              
ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
 3. เพื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้กัตราสนิคา้ ด้านคุณภาพที่รบัรู้ และ
ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภณัฑ์ตราโคหเ์ลอร์ ของผู้บรโิภคในพื้นที่
จงัหวดันครปฐม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  1.3  การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าของผู้บรโิภค ได้แก่ การรู้จกัชื่อตราสนิค้า คุณภาพที่ถูกรบัรู ้ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้สุขภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดันครปฐม 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์ เลอร์ ของผู้บรโิภค             
ในจงัหวดันครปฐม 
 3. คุณค่าตราสนิคา้ ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ด้านคุณภาพทีร่บัรู ้และดา้นความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคใน จงัหวดันครปฐม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ฟิลลปิ คอตเลอร์ (Kotler. 2003) กล่าวว่า
เครื่องมอืทางการตลาดหรอืส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มประเภทของเครื่องมอืทาง
การตลาดที่บริษัทใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายโดยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบไปดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้า เสร ีวงศ์มณฑา (2540: 43) ได้ให้ความหายไว้ว่า 
คุณค่าตราสนิคา้ เป็นคุณค่าซึง่ลูกคา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย พนักงานขายคดิและรูส้กึเกีย่วกบัตราสนิคา้ เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัคู่แขง่ในช่วงเวลาของการตดัสนิใจซือ้ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Kotler; & Keller. (2009: 190) ได้กล่าวไว้ว่า 
พฤติกรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคนหรอืองค์กร (ซึ่งหมายถงึผูบ้รโิภค) เกีย่วกบัการ
เลอืกซือ้และการใชส้นิคา้และการบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา ค าถามที่ใชเ้พื่อการคน้หาลกัษณะ
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พฤติกรรมผู้บรโิภค คอื 6Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE?, 
และ HOW? การศกึษาถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคทีม่กีารซือ้และการใชส้นิคา้เดยีวกนั 
นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษา และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
 ข้อมูลเก่ียวกับ บริษัท โคห์เลอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เดิมชื่อว่า บริษัท กะรัต สุขภัณฑ์ จ ากัด 
(มหาชน) ไดก้่อตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2526 มชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในฐานะผู้ผลติและจ าหน่ายสนิค้า
สุขภณัฑ์คุณภาพซึ่งผลติภายในประเทศ โดยเฉพาะสุขภณัฑ์ประหยดัน ้าที่มปีระสทิธภิาพในการใชง้านเป็นเลศิ 
กะรตั พรอ้มเสมอที่จะมอบ ผลติภณัฑ์คุณภาพมาตรฐานระดบัโลกให้กบัลูกค้า ทัง้ในด้านดไีซน์ คุณสมบตั ิและ
สสีนั จงึเป็นที ่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 กะรตั ไดร้่วมเป็นสว่น
หนึ่งของ บรษิัท โคห์เลอร์ จ ากดั บรษิัทผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตัง้ที่ใช้ในครวั ตลอดจน อุปกรณ์
ส าหรบัเครื่องสุขภณัฑช์ัน้น ามาตรฐานระดบัโลก ดว้ยชื่อเสยีงอนัเป็นที่ยอมรบัจากทัว่โลกของโคหเ์ลอร ์ทางบรษิทั
ฯจงึได้มกีารเปลี่ยนชื่อ เป็น บรษิัท โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนั บรษิัท โคห์เลอร์ ประเทศ
ไทย มฐีานการผลติตัง้อยู่ทีอ่ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีโดยมโีรงงานทีม่มีาตรฐานระดบัโลกอยู่หลายโรงงาน จงึ
ท าให ้บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงงานผลติเครื่องสขุภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและมกี าลงัการ
ผลิตรวมมากที่สุด ในทวีปเอเชยี โดยบรษิัทฯ ด าเนินการผลติและจ าหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การคา้ KOHLER, KARAT and ENGLEFIELD 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้สนิคา้ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยซือ้
สุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้  เท่ากับ                 
400 ตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึ่งสรา้งจากการศกึษา และรวบรวมทฤษฏเีอกสาร
ทางวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง น ามาสรา้งเป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเครื่อง
สขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิ
การขาย จ านวน 16 ขอ้ 
 ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัระดบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคุณค่าตราสนิค้า เครื่องสุขภณัฑ์ตราโคห์เลอร ์
ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ของผู้บรโิภคในเขต
จงัหวดันครปฐม จ านวน 4 ขอ้ 
 การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 เมื่อเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวน ผู้วจิยัไดด้ าเนินการประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ซึง่สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถติวิเิคราะหค์่า t (Independent Sample t-test) การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) และสถติสิมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์เรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสนิค้าที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม 
การซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคในพื่นทีจ่งัหวดันครปฐม ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จากการศกึษาพบว่า 
 เพศ  ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 
รองลงมาคอื เพศชาย จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3  
 อายุ  ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 287 คน คิดเป็น              
รอ้ยละ 71.7 รองลงมาคอืผู้บรโิภคที่มอีายุระหว่าง 20-29 ปีและอายุ 50 ขึน้ไป จ านวนเท่ากนัคอื 92 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 23.0 และอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 273 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 68.3 รองลงมาคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และต ่ากว่าปรญิญาตร ี
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ตามล าดบั 
 อาชพี ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีอาชพีพนักงานเอกชน จ านวน 295 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 73.7 รองลงมาคอืประกอบอาชพี ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 14.3 และอาชพี
ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ตามล าดบั 
 รายได้ต่อเดือน ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  20,000 –      
39,999 บาท จ านวน 213 คน คดิเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคอืผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 60,000 บาท           
ขึ้นไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,000 – 59,999 บาท จ านวน            
71 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่า 20,000 บาท มีจ านวน 41 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 10.3 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ 
สขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอรข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
 ด้านผลิตภณัฑ ์
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวม อยู่ในระดบัด ี
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ซึ่งเมื่อท าการวเิคราะหร์ายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคมกีารแสดงความคดิเหน็ในระดบัด ีในเรื่อง
ของสขุภณัฑโ์คหเ์ลอรผ์ลติดว้ยวสัดุทีแ่ขง็แรง ทนทานสามารถใชง้านไดน้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 รองลงมาคอื 
สุขภณัฑ์โคห์เลอร์มสีนิค้าทีห่ลากหลายครอบคลุมวสัดุ และอุปกรณ์ในห้องน ้าประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และ            
ในเรื่องของสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามาผสมผสานใช้กบัสุขภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น สุขภณัฑอ์จัฉรยิะ สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า สุขภณัฑไ์ม่ต้องใชน้ ้า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เท่ากนั และ
สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ มีการออกแบบฝารองนัง่ที่เป็นลิขสิทธิเ์ฉพาะโคห์เลอร์ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย               
ในการใชง้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
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 ด้านราคา 
 ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับด ี                
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ซึง่เมื่อท าการวเิคราะหร์ายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารแสดงความคดิเหน็ในระดบัด ีในเรื่องของ
สขุภณัฑโ์คหเ์ลอรม์รีาคาสนิคา้ทีค่วามคุม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอายุการใชง้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองลงมา
คอื สุขภณัฑ์โคห์เลอรม์รีาคาเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิค้าคู่แข่งที่ใกล้เคยีงกนั เช่น อเมรกินั สแตนดาร์ด  
คอตโต้ โมเก้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ มีช่วงระดบัราคาให้เลือกได้หลากหลายราคา เช่น 
สขุภณัฑช์ิน้เดยีว สุขภณัฑส์องชิน้ ดูอลัฟลชั  ซงิเกิล้ฟลชั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และสุขภณัฑโ์คหเ์ลอรม์สีว่นลด
พเิศษส าหรบัการซือ้จ านวนมาก/ครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวม 
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยที่ 3.86 ซึ่งเมื่อท าการวเิคราะห์รายขอ้พบว่าผู้บรโิภคมกีารแสดงความคดิเหน็ในระดบัด ี             
ในเรื่องของสุขภณัฑ์โคหเ์ลอรม์รีะบบการช าระเงนิหลากหลาย เช่น การใหส้นิเชื่อ ใชบ้ตัรเครดติ หรอื ช าระดว้ย  
เงนิสด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 รองลงมาคอื สถานที่จดัจ าหน่ายสุขภณัฑ์โคห์เลอรอ์ยู่ในที่ตัง้ที่มคีวามสะดวกต่อ 
การเดนิทางไปซือ้ และขนส่งสนิคา้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 รูปแบบการโชวส์ุขภณัฑ์โคหเ์ลอรแ์ละบรรยากาศของ
สถานที่จดัจ าหน่าย มีความสวยงามเป็นระเบียบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีเพียงพอกับ           
ความตอ้งการไม่ตอ้งเสยีเวลารอรบั และ รอสัง่สนิคา้นาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยู่
ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ซึง่เมื่อท าการวเิคราะหร์ายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารแสดงความคดิเหน็ในระดบัด ี
ในเรื่องของพนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดแบบต่างๆ ของ
สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ได้อย่างน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 รองลงมาคือ  สุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีรายการส่งเสริม            
การขาย ในรูปแบบของส่วนลด แลก แจก แถม การจบัรางวลั ทีน่่าดงึดูดใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 สุขภณัฑ์โคห์
เลอร์มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วิทยุ สื่อออนไลน์ ป้ายสื่อโฆษณาตามร้านค้า เป็นไปอย่างแพร่หลาย            
และน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 และสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีสทิธิพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจ ส าหรบับัตรสมาชิก            
อย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีต่อ สุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์              
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
 ด้านความรูจ้กัตราสินค้า 
 ผู้บรโิภคมีระดบัการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า ด้านความรู้จกัตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.62 ซึง่เมื่อท าการวเิคราะหร์ายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารการรบัรูใ้นเรื่องของการจดจ าตราสนิคา้สุขภณัฑ์
ตราโคหเ์ลอรไ์ดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 รองลงมาคอื การนึกถงึสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์เป็นอนัดบัแรกๆ 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 
 ด้านคณุภาพท่ีรบัรูจ้ากตราสินค้า 
 ผู้บริโภคมีระดบัการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู้จากตราสนิค้า โดยรวมอยู่ในระดับด ี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ซึง่เมื่อท าการวเิคราะหร์ายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูใ้นเรื่องของความพอใจกบัการใชง้าน
สุขภณัฑต์ราโคหเ์ลอรท์ีซ่ือ้ไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 รองลงมาคอื สุขภณัฑ์ตราโคหเ์ลอร ์เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ด้รบั
การออกแบบอย่างประณีต มคีวามสวยงามทนัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 
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 ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.74 ซึง่เมื่อท าการวเิคราะหร์ายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูใ้นเรื่องของการบอกต่อบุคคลท่านอื่นๆ ใหซ้ือ้
และใชสุ้ขภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 รองลงมาคอื การซือ้สุขภณัฑต์ราโคหเ์ลอรต่์อไป แมว้่าจะมี
สนิคา้คู่แขง่ในตลาดทีม่รีาคาต ่ากว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่ซื้อ สุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์              
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
 แสดงผลค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อผลติภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ แต่ละครัง้ (บาท /ครัง้) ของผู้บรโิภค             
ในจงัหวดันครปฐม โดยผู้บรโิภคมคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อในแต่ละครัง้น้อยที่สุดเท่ากบั  780 บาท และซื้อ           
มากที่สุดเท่ากับ 175,000 บาท โดยมีค่าฉลี่ยเท่ากับ 11,538.78 บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
18,092.17 
 จ านวนผลิตภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ที่ซื้อในแต่ละครัง้ (ชิ้น / ครัง้) ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม               
โดยผูบ้รโิภคมกีารซือ้ผลติภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ในแต่ละครัง้น้อยทีสุ่ดเท่ากบั 1 ชิน้ และซือ้มากทีส่ดุเท่ากบั 23 ชิน้ 
โดยมคี่าฉลีย่เท่ากบั 4.92 ชิน้ และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.95 
 ความถี่ในการเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ณ สถานที่จ าหน่าย  (ครัง้ / ปี) ของผู้บริโภค             
ในจงัหวดันครปฐม โดยผู้บรโิภคมกีารเขา้มาเยี่ยมชมผลติภณัฑ์ตราโคห์เลอรน้์อยที่สุดเท่ากบั 4 ครัง้ต่อปี และ 
มากทีส่ดุเท่ากบั 30 ครัง้ต่อปี โดยมคี่าฉลีย่เท่ากบั 9.44 ครัง้ต่อปี และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.28 
 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิ
และราคาของผลติภณัฑ์ตราโคห์เลอร์ กบัผลติภณัฑ์ยี่ห้ออื่นๆ ของผู้บรโิภคในจงัหวดันครปฐม  พบว่า ผู้บรโิภค            
มรีะดบัความคดิเหน็ว่า จะมกีารเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิและราคาของผลติภณัฑ์ตราโคห์เลอร ์กบัผลติภณัฑ์ยี่ห้อ
อื่นๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 
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 ส่วนท่ี 2 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
สรุปผลทดสอบสมมตฐิานลกัษณะประชากรศาสตร ์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสนิคา้

กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอรข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งสุขภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์

ของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม 

ค่าใช้จ่ายโดย
เฉล่ียต่อการซ้ือ

แต่ละครัง้ 

จ านวน
ผลิตภณัฑต์รา
โคหเ์ลอรท่ี์ซ้ือ
ในแต่ละครัง้ 

ความถ่ีใน
การเข้ามา
เย่ียมชม
ผลิตภณัฑ์

ตราโคหเ์ลอร ์

การ
เปรียบเทียบ
คณุสมบติัและ

ราคากบั
ผลิตภณัฑย่ี์ห้อ

อ่ืนๆ 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์     

เพศ              X                                X           X             X 

อายุ              X             X           X             X 

ระดบัการศกึษา              X                       X             X 

อาชพี             X             X                       

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน             X             X           X             X 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด     

ดา้นผลติภณัฑ ์             X             X           X             X 

ดา้นราคา                          X           X             

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย             X             X           X             X 

ดา้นสง่เสรมิการตลาด             X             X           X             X 

คณุค่าตราสินค้า     

ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้              X             X           X              

ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้             X             X                       X 

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้             X             X                        
 

เครื่องหมาย    หมายความวา่ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคห์เลอร ์
เครื่องหมาย  X    หมายความวา่ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบดว้ย ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่อง
สขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมแตกต่างกนั ดงันี้ 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ด้านจ านวน
ผลติภณัฑต์ราโคหเ์ลอรท์ีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพบว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ                 
4.883 ชิ้น / ครัง้ ซึ่งมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ซึ่งมีพฤติกรรม                  
การซื้อผลติภณัฑ์ตราโคหเ์ลอร ์ปรมิาณเฉลี่ยเท่ากบั 1.909 ชิ้น / ครัง้ ทัง้นี้สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ อจัฉรา 
นพวญิญวงศ ์(2550) ซึง่ได้ศกึษาตวัแปรดา้นประชากรศาสตรเ์ชื่อมโยงกบัความต้องการพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาการศกึษาสงู จะมแีนวโน้มทีจ่ะ
เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า เนื่องจากผูท้ี่มกีารศกึษาสงูจะมอีาชพีที่สามารถสรา้ง
รายไดส้งูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า จงึมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพมากกว่า 
 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอรแ์ตกต่างกนั โดยพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอืเจ้าของกจิการ  มพีฤติกรรมการซื้อ
สุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ ด้านความถี่ในการเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ มากกว่าผู้บรโิภคที่ประกอบ
อาชพีขา้ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.961 และ 
2.159  ตามล าดบั  ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อจัฉรา นพวญิญวงศ์ (2550)  ไดว้เิคราะห์ผลการวจิยัดา้น
ประชากรศาสตร ์ดา้นอาชพีไวว้่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้และบรกิาร
ทีแ่ตกต่างกนั เช่น เกษตรกร กจ็ะซื้อสนิคา้ที่จ าเป็นต่อการครองชพีและสนิค้าทีเ่ป็นปัจจยัการผลติเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนพนักงานที่ท างานในบรษิัทต่างๆ ส่วนใหญ่จะซื้อสนิค้าเพื่อเสรมิสร้างบุคลกิภาพ ข้าราชการกจ็ะซื้อสนิค้า            
ที่จ าเป็น นักธุรกิจก็จะซื้อสนิค้าเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับตัวเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ เครื่อง
สขุภณัฑท์ีม่รีปูแบบทีค่วามหลากหลาย เช่น รปูแบบดัง้เดมิ มนิิมอลลสิต ์และความหรูหรา ทัง้สสีนัและใชว้สัดุทีม่ ี
ความเหมาะสมลงตวักบัแนวคดิหอ้งน ้า บรษิทัไดอ้อกแบบรูปลกัษณ์ทีม่คีวามเฉพาะ ความแปลกใหม่แนวล ้าสมยั 
เพื่อสะทอ้นบุคลกิและรสนิยมของลกูคา้  
 2. จากผลการวเิคราะห ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 และผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ของผู้บริโภค            
ในจงัหวดันครปฐม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาองคป์ระกอบตวัแปรพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ พบว่าองค์ประกอบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์                
ตราโคห์เลอร์ ของผู้บรโิภคในจงัหวดันครปฐม ได้แก่ ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อการซือ้แต่ละครัง้ และ ด้านการ
เปรยีบเทยีบคุณสมบตัิและราคากับผลติภณัฑ์ยี่ห้ออื่นๆ โดยราคาสนิค้ามผีลอย่างมากต่อพฤตกิรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภค เน่ืองจากราคาสนิคา้เป็นตน้ทุนหรอืค่าใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคย่อมมกีารเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า
ของผลติภณัฑก์บัราคาของผลติภณัฑ ์ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคกจ็ะมกีารตดัสนิใจซือ้ ซึง่จะเหน็ว่าในตลาด
สุขภณัฑ์มกีารแข่งขนัทางการตลาดค่อนขา้งสูง  โดยสุขภณัฑ์ตราโคหเ์ลอรจ์ดัอยู่ในกลุ่มระดบักลางถึงระดบับน 
จุดเด่นคอืเรื่องสนิค้านวตักรรม จงึท าให้สุขภฑั์ค่อนขา้งมรีาคาสูง และมคีุณภาพด ีโดยเฉพาะผลติภณัฑ์ส าหรบั
หอ้งน ้าซึง่เป็นผลติภณัฑร์ะดบัแนวหน้าของโลก ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็พรรณ  ป่ินเกษร (2553) 
ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้อุปกรณ์ในหอ้งน ้า ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุ ปกรณ์            
ในห้องน ้าในด้านจ านวนเงนิที่ซื้อ และในด้านจ านวนอุปกรณ์ในห้องน ้าที่มีไว้ใช้ และสอดคล้องกบัผลการวิจยั
บางส่วนของ พงศ์ธร สนิพมิลบูรณ์ (2555) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขตต าบลวังเหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวม มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบั 
คอื ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด ตามด าดบั และพบว่าปัจจยัย่อยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอย่างมาก กบัราคาขาย            
มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพสนิค้ามากที่สุด รองลงมา คอื ราคาขายเท่ากบัคู่แข่งขนั และความสามารถในการ
ต่อรองราคาได ้ตามล าดบั  
 3. จากผลการวเิคราะห์คุณค่าตราสนิค้าโดยรวม พบว่า ผู้บริโภคมรีะดบัการรบัรู้ต่อคุณค่าตราสนิค้า
สุขภณัฑ์ตราโคห์เลอร ์อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณค่าตราสนิค้า 
ประกอบด้วย ด้านความรู้จ ักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิต่อ                  
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องสุขภณัฑต์ราโคหเ์ลอรข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดันครปฐม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศนิภา 
เลาหสนิณรงค์ (2557) ซึ่งได้ท าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ (ความตัง้ใจ 
ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสนิใจซื้อ) สนิค้าแบรนด์เนมแท้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ประชาชนที่ใช้สนิค้าแบรนด์เนมแท้ และอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า คุณค่าตราสนิคา้แต่ละดา้นมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้
แบนดเ์นมแทข้องกลุ่มตัวอย่าง รอ้ยละ 0.536 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 คุณค่าตราสนิคา้แต่ละดา้นมอีทิธพิล
ต่อความสนใจซื้อสินค้าแบนด์เนมแท้ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ  0.610 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คุณค่า             
ตราสนิค้าแต่ละด้านมีอิทธพิลต่อความต้องการซื้อสนิค้าแบนด์เนมแท้ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.555 อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.05 และคุณค่าตราสนิค้าแต่ละด้านมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าแบนด์เนมแท้ของกลุ่ม
ตวัอย่าง รอ้ยละ 0.591 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณารายดา้นพบบว่า ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า 
ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความตระหนักถึงตราสินค้าล้วนมรอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมแท ้อย่างมนีบัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จกัตราสนิค้า มีอิทธิต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์             
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครปฐม ดา้นการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละราคากบัผลติภณัฑ ์ยีห่อ้อื่นๆ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่การทีบ่รโิภคจะรูจ้กัตราสนิคา้ได ้ผูบ้รโิภคจะตอ้งมกีารคน้หาขอ้มลูและเปรยีบเทยีบสนิคา้
กบัยี่หอ้อื่นๆ จนเกดิความคุน้เคย จดจ า และมกันึกถึงสินคา้เป็นอนัดบัแรกๆ ซึ่งอาจก่อให้เกดิพฤตกิรรมการซื้อ
ของผูบ้รโิภคได ้ตราสนิคา้ที่รูจ้กัหรอืมชีื่อเสยีงในตลาดย่อมมโีอกาสทางการแข่งขนัมากกว่าคู่แข่ง สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ Bovee & Others (อา้งใน เสร ีวงษ์มณฑา, 2540) กล่าวว่า นักการตลาดจะต้องพยายามสรา้งคุณค่า
ให้ตราสนิค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือ การที่คนมีความรู้เกี่ยวกบัตราสนิค้ามีผลในการสร้างความ
แตกต่างให้ตราสนิค้าและมีผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสนิค้านัน้ คุณค่าของตราสนิค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผูบ้รโิภคคุน้เคยกบัตราสนิคา้ มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตราสนิคา้อย่างมัน่คงจดจ าตราสนิคา้นัน้ไดด้ส้นคุณลกัษณะทีไ่ม่ซ ้า
กบัตราสนิคา้อื่น 
 คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ อิทธิต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์            
ของผู้บรโิภคในจงัหวดันครปฐม ด้านความถี่ในการเขา้มาเยีย่มชมผลติภณัฑ์ตราโคหเ์ลอร ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่คุณภาพทีร่บัรูเ้ป็นความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีร่บัรูถ้งึคุณภาพผลติภณัฑห์รอืคุณภาพตราสนิคา้
ทีเ่หนือกว่าตราสนิค้าอื่น เช่น ความเชื่อถอืได ้ความมัน่ใจ เป็นต้น คุณภาพทีถู่กรบัรูย้งัสามารถช่วยดงึดูดความ
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สนใจของกลุ่มผูบ้รโิภค ท าใหส้นิคา้นัน้ๆ สามารถกระจายไปสูผู่บ้รโิภคไดง้่ายและทัว่ถงึมากขึน้ นอกจากนี้คุณภาพ
จากการบรกิารทีลู่กค้าไดร้บั จากรา้นโฮมโปร สาขานครปฐม และรา้นธนานันท ์ฮารด์แวร ์เช่น การอ านวยความ
สะดวกในการสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในดา้นเวลา สถานที ่ลกูคา้สามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้่ายและไม่ต้องคอยนาน 
สถานที่มีความเหมาะสม สะดวกสบาย ส่งผลให้ลูกค้าเขา้มาใช้บรกิารได้บ่อยขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Parasuraman, Zeithaml & Berry. (1990) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคจะสามารถพิจารณาถึงคุณภาพที่ได้จาก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร ความสามารถของผู้ให้บรกิาร การมีอธัยาศัย  
ความน่าเชื่อถอื ความเชื่อมัน่ การตอบสนอง ความปลอดภยั ความเป็นรูปธรรม และการเขา้ใจลูกคา้ ซึง่ทัง้หมด
เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพทีถู่กรบัรู ้
 คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การซื้อเครื่องสุขภัณฑ์                 
ตราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครปฐม ดา้นความถี่ในการเขา้มาเยีย่มชมผลติภณัฑต์ราโคหเ์ลอร์ และดา้น
การเปรยีบเทียบคุณสมบตัิและราคากบัผลติภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั โดยที่ความภักดีต่อตราสนิค้า เป็นสิง่ที่แสดงถึงความยึดมัน่ที่ผู้บรโิภคมีต่อสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร ์              
ซึ่งความภกัดต่ีอตราสนิค้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดของคุณค่าตราสนิค้า เพราะหากผู้บรโิภคไม่เหน็ความ
แตกต่างของสขุภณัฑแ์ต่ละตรา กจ็ะเป็นเหตุผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้ตราสนิคา้อื่นได ้แต่ถา้ผูบ้รโิภคมคีวาม
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ในระดบัสงู ผูบ้รโิภคจะมกีารซือ้สนิคา้อย่างต่อเนื่อง และเป็นองคป์ระกอบหลกัที่ท าใหผู้้บรโิภค
เกดิการซื้อซ ้า สอดคล้องกบัแนวคดิการแบ่งระดบัความจงรกัภกัดีของ David A. Aaker. (1991) โดยได้กล่าวว่า 
ระดบัของความภักดีของตราสนิค้านัน้ สามารถวดัได้จากรูปแบบการซื้อที่เกิดขึ้นจรงิของตราสนิค้าหนึ่ง หรือ              
วดัจากอตัราในการซื้อซ ้า (Repurchase rates) ความน่าจะเป็นที่ลูกค้ากลบัมาซื้อ (Percent of purchases) และ
จ านวนตราสนิคา้คา้ทีถู่กซือ้ (Number of brand purchased) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการร้านโฮมโปร                   
สาขานครปฐม และร้านธนานันท์ ฮาร์ดแวร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพบริษัทเอกชน มีรายได้              
20,000 – 39,000 บาท แสดงว่าเป็นกลุ่มลูกค้าวยัท างาน ที่ค่อนขา้งมีก าลงัซื้อและมอีาชพีที่มัน่คง ดงันัน้ผู้วจิยั            
มีความคิดเห็นว่า บรษิัทสามารถน าข้อมูลดงักล่าวนี้มาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย            
หลกัทีส่ดุ และใหส้ามารถตอบสนองต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสขุภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์ของผูบ้รโิภคได้  
 2. จากผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าตัวแปร ด้านราคา  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม             
การซื้อสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ของผู้บรโิภคในจงัหวดันครปฐม  ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และด้านการเปรียบเทียบ
คุณสมบตัิและราคากบัผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์มีราคาค่อนข้างสูง ดงันัน้
ผูบ้รหิารและนักการตลาด ควรด าเนินกลยุทธด์า้นราคา โดยการก าหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้อย่าง
ชดัเจน สามารถอธบิายถึงสาเหตุของราคาที่แตกต่างกนัได้ และหาวิธเีพิ่มจ านวนการขายให้มากขึน้ โดยการ
พฒันาการส่งเสรมิการขายในรปูแบบการใหส้่วนลดตามจ านวนสนิคา้ทีล่กูคา้สัง่ซือ้ เพื่อจงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
ต้องการซื้อ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสนิค้า ซึ่งวธินีี้อาจสร้างความสนใจกบักลุ่มลูกค้าที่ต้องซื้อสนิค้า
ระดบัพรเีมีย่มในปรมิาณมาก เช่น ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง   
 3. จากผลการวิเคราะห์คุณค่าตราสนิค้า พบว่าตัวแปร ด้านคุณภาพที่รบัรู้ และด้านความภักดีต่อ                
ตราสนิค้า มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอรข์องผู้บรโิภคในจงัหวดันครปฐมในด้านความถี่               
ในการเขา้มาเยีย่มชมผลติภณัฑต์ราโคหเ์ลอร ์และดา้นการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละราคากบัผลติภณัฑย์ีห่อ้อื่น 
ดงันัน้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุกิจ และนักการตลาด ควรให้ความส าคญัในการสร้างตราสนิค้าให้มีคุณค่า                  
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ในสายตาผู้บรโิภค อาจท าได้โดยใชก้ารสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิม่อตัราความถี่ในการใชบ้รกิาร มุ่งเน้น
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์,                 
สื่อวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์, สื่อบุคคล, หรอืสื่อกจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ผู้บรโิภค 
เกดิความผกูพนัธก์บัตราสนิคา้มากยิง่ขึน้ และสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในโอกาสต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่ งจาก              
อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา แนะน า ขอ้เสนอต่างๆ ทีม่ี
คุณค่า รวมถึงตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัยครัง้นี้  เพื่อน ามาปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับนี้           
เสรจ็สมบรูณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดด ีที่ให้ความ
กรุณารบัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมอื รวมถงึใหค้ าปรกึษาในการแกไ้ขแบบสอบถาม
ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างดยีิง่ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความปรารถนาดขีองท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่  
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาอาจารย์ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ทุกแขนงให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในภาควิชา           
ทุกท่านทีอ่ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้อง ที่คอยให้การสนับสนุนและเป็นก าลงัใจ รวมถึง            
อยู่เคยีงขา้งตลอดเวลาทัง้ในยามที่เหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ ขอบคุณเพื่อน เพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ MBA รุ่น 17 
ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจใหซ้ึง่กนัและกนัตลอดมา  
 คุณประโยชน์และคุณงามความดีใดๆ ที่ได้รับจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจ ัยขอมอบให้บิดามารดา 
ครอบครวั ญาติพีน้่อง ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้กบัผูว้จิยัตัง้แต่เดก็จนถงึปัจจุบนั 
ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
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