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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการซือ้

นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีค้ือ ผูบ้ริโภคที่ซือ้หรือเคย
ซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือการแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้สถิติค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใชส้ถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ันผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 25 - 34 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน สถานภาพ โสด รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี  ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2 เรือน 
ดา้นระดับราคาในการซือ้ต่อครั้งโดยเฉล่ียประมาณ  3,374 บาทผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้แตกต่างกนั ระดับนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 
0.01 ตามล าดับ คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้า ด้านการรับรูต้่อ
คณุภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ที่เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตรา
สินค้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และ ดา้นระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดบัต ่า เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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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 posit ively 
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. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
นาฬิกานอกจากจะเป็นเคร่ืองบอกเวลาแลว้ ยังเป็นเครื่องประดับชิน้ส าคัญท่ีช่วยเสริม

ภาพลักษณ์และสามารถสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจน  มีให้เลือก
หลากหลายทัง้ดีไซนแ์ละระบบการใชง้านอีกทัง้ยงัมีหลายระดับราคา นอกจากนีน้าฬิกายังถือเป็น
ของสะสม หรือสามารถเอาไวใ้ชล้งทุนไดด้ว้ยเช่นกัน ปัจจุบันนาฬิกาขอ้มือไดม้ีการพฒันารูปแบบ
และเทคโนโลยีใหส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ 

ยอดขายนาฬิกาจากทั่วโลกไดม้ากระจุกตัวอยู่ท่ีทวีปเอเชียถึง 49% รองลงมาคือ ทวีป
ยโุรป คิดเป็นสดัส่วน 36%  ทวีปอเมริกาเหนือ 15% ภาพรวมยอดขายของตลาดนาฬิกาในประเทศ
ไทยมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งสงู แมว้่าจะมีปัจจยัดา้นลบส่งผลใหผู้บ้ริโภคชะลอการซือ้สินคา้บาง
กลุ่ม แต่ในส่วนของตลาดรวมนาฬิกายงัคงมียอดขายท่ีดี 

ปัจจุบันผู้บริโภคมองนาฬิกาเป็นเคร่ืองประดับ และเป็นสินค้าแฟชั่นท่ีราคาไม่แพง
นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงหันมาซือ้นาฬิกาเพ่ือการลงทุน จึงส่งผลใหภ้าพรวมตลาดนาฬิกาใน
ประเทศไทยยังมีอัตราการเติบโตท่ีดีโดยมูลค่าตลาดรวมนาฬิกาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 
45,900 ลา้นบาท แบ่งเป็น ตลาดลกัซช์วัรี่ (500,000 บาท ขึน้ไป) มูลค่าตลาด 9,180 ลา้นบาท คิด
เป็น 20%, ตลาดไฮเอ็นด์ (100,000 – 500,000 บาท) มูลค่าตลาด 19,379  ล้านบาท คิดเป็น 
42.22%, ตลาดระดับกลาง (20,000 – 100,000 บาท) มูลค่าตลาด 10,405 ล้านบาท คิดเป็น 
22.67 % และ ตลาดแฟชั่นเทรนด์ (5,000 – 20,000 บาท) มูลค่าตลาด 6,935 ลา้นบาท คิดเป็น 
15.11 % และได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดของกลุ่มสินค้านาฬิกาจะมีอัตราเติบโต
เพิ่มขึน้จากเดิม 5 % มลูค่าตลาดรวมจะอยู่ท่ี 48,195 ลา้นบาท(สยามธุรกิจ, 2560) 

คาสิโอ เป็นตราสินค้าท่ีผลิตนาฬิกาข้อมือจากประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีเด่นในเร่ืองของความ
ทนทาน มีดีไซนท่ี์เป็นเอกลักษณ ์มีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย มีการพัฒนาสินคา้และบริการอย่าง
ต่อเน่ือง แม้คาสิโอจะเป็นตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งในตลาดนาฬิกา ดว้ยการวางรากฐานมานาน 20 
กว่าปี จากตน้ก าเนิดท่ีญ่ีปุ่ น และมีฐานลูกคา้ทั่วประเทศไทยจากการท าตลาดของบริษัท เซ็นทรลั 
เทรดดิง้  แต่ในกลุ่มตลาดนาฬิกาขอ้มือยงัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากการตอ้งการส่วนแบ่งการตลาด
จากคู่แข่ง เช่น ไซโก และ ซิติเซ็น อีกทัง้นาฬิกาในกลุ่มสมารท์วอช เริ่มเขา้มามีส่วนแบ่งในตลาด
เพิ่มมากขึน้จากแนวโน้มของการท่ีผู้บริโภคนิยมออกก าลังกายและรกัสุขภาพ  นาฬิกา ในกลุ่ม 
สมารท์วอช จะสามารถตอบโจทยข์องกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากกว่านาฬิกาขอ้มือทั่วไป 
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ดว้ยเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจัยเรื่อง
คุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ี  ท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง 
ประชากรมีก าลังซือ้ค่อนขา้งสูง มีความหลายหลายทางรสนิยม และทัศนคติ เพื่อให้ไดข้อ้มูลซึ่ง
เป็นประโยชนใ์นการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่อไป เน่ืองจากตลาดการแข่งขันของกลุ่ม
นาฬิกาขอ้มือมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีสงู อีกทัง้ยงัมีปัจจยัเส่ียงในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจ และ
การเมืองในปัจจบุนัท่ีอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคบางส่วนปรบัพฤติกรรมการซือ้สินคา้  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาแบรนดค์าสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยจะจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธร์ะหว่างคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัต่อตราสินคา้ การ

รบัรูต่้อคุณภาพ ภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ความภักดีต่อตราสินคา้ กบัพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาแบรนดค์าสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการท าวจิัย 
1.เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นประโยชนส์ าหรบัผูป้ระกอบการ ได้น าไปก าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาด ในการสรา้งตราคุณค่าตราสินคา้ เพื่อน าไปใชต้อบสนองต่อตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคและสภาพตลาดในปัจจบุนัไดอ้ย่างเหมาะสม และใหม้ีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาและต้องการค้นคว้าข้อมูล  เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตรแ์ละคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีน ามาใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มของตัวอย่างท่ีน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกา   

แบรนดค์าสิโอในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของประชากรท่ีแน่นอน จึงไดม้ีการ
ใชส้ตูรการค านวณของขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร(ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2541, น. 



  3 

222-223) ไดก้ าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และก าหนดความผิดพลาดท่ียอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% จะ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน และมีการเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ส าหรบัในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามล าดับ
ดงันี ้

ขั้นที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเจาะจงไปท่ี
ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีมีตวัแทนจ าหน่ายของนาฬิกาแบรนดค์าสิโอ จ านวน 5 สาขา จากทัง้หมด 
38 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร (เซ็นทรลัมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป , 2562) ได้แก่ สาขาศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  สาขา
ศนูยก์ารคา้เทอมินอล21 และสาขาศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม 

ทัง้นีท้างผูว้ิจัยเลือกเก็บขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่างจากสาขาทั้ง 5 ขา้งต้น เน่ืองจากสาขา
ดงักล่าวตัง้อยู่ภายในศนูยก์ารคา้ชั้นน าในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในย่านธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคใหค้วาม
นิยมเป็นอย่างมาก 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยไดม้ีการแบ่งสัดส่วนของ
การเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเท่ากนั คือ จ านวน 5 สาขา สาขาละ 80 ชดุ ซึ่งจะไดข้นาดตวัอย่าง
ในการวิจยั 400 ตวัอย่าง 

ขั้นที่  3 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
ตวัอย่างตามความสะดวกโดยแจกแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาแบรนดค์าสิโอ 
ตามโควตาตามสดัส่วนท่ีไดม้ีการก าหนดไว ้

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งเป็น 

1.1 ลกัษณะของดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
1.1.1 เพศ 
1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 15 - 24 ปี 
1.1.2.2 25 - 34 ปี 
1.1.2.3 35 - 44 ปี 
1.1.2.4 45 - 54 ปี 
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1.1.2.5 55 ปีขึน้ ไป 
1.1.3 ระดบัการศึกษา 

1.1.3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรี 
1.1.3.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 
1.1.4.1 นกัเรียน/นกัศึกษา 
1.1.4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.4.3 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
1.1.4.5 อื่น (โปรดระบุ)......... 

1.1.5 สถานภาพการสมรส 
1.1.5.1 โสด 
1.1.5.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
1.1.5.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

1.1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.1.6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
1.1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป  

1.2 คณุค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
1.2.1 ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ 
1.2.2 ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ 
1.2.3 ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 
1.2.4 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
1.2.5 ดา้นดา้นสินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะทั่วไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ตราสินค้าคาสิโอ หมายถึง ตราสินค้าของนาฬิกาข้อมือจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยมี 
บริษัท เซ็นทรลัมารเ์ก็ตติง้ กรุ๊ป เป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่ายในประเทศไทย 

3. นาฬิกาคาสิโอ หมายถึง เครื่องมือส าหรบัใช้บอกเวลาชนิดสวมกับขอ้มือ แบรนด ์    
คาสิโอ  

4. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาคาสิโอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. คุณค่าตราสินค้า หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหต้ราสินคา้คาสิโอมีคณุค่าเพิ่มมากขึน้หรือลดลง

ได้ ซึ่งจะเป็นคุณค่าท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์และการรบัรูข้องผู้บริโภค ผู้บริโภครับรูถ้ึงความ
แตกต่าง ลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้  ซึ่งจะประกอบไปดว้ยดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

5.1 การรูจ้ักต่อตราสินค้า หมายถึง การท่ีผู้บริโภคระลึกถึงตราสินค้าได้ในขณะท่ี
ก าลังนึกถึงสินค้าชนิดนั้นๆอยู่ นั้นแสดงว่าผู้บริโภคเห็นว่าตราสินค้านั้น มีความน่าเชื่อถือ มี
คุณภาพ สินค้าจึงมักจะถูกเลือกซือ้หรือใช ้มากกว่าสินค้าท่ีไม่เป็นท่ีรูจ้ัก อีกทัง้ตราสินค้านั้นจะ
ช่วยลดการแข่งขัน้ทางดา้นราคาได ้ 

5.2 การรบัรูต่้อคณุภาพ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงคณุภาพตราสินคา้คาสิโอ ท่ีมี
ความเหนือกว่าตราสินคา้อื่น ซึ่งผูบ้ริโภคจะน ามาเป็นเหตุผลในการซือ้สินคา้ ไดแ้ก่ ชื่อเสียงของ
ตราสินคา้ นวตักรรมของตราสินคา้ และความแตกต่างของตราสินคา้เมื่อเทียบกบัตราสนิคา้อื่น 

5.3 ภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า หมายถึง  คุณประโยชน์ คุณสมบัติ หรือ 
คณุลกัษณะ ท่ีนกัการตลาดไดส้รา้งขึน้ใหก้บัผลิตภณัฑ ์เพื่อน าไปเชื่อมโยงกบัผลิตภณัฑ ์เมื่อน าไป
เชื่อมโยงแลว้จะเกิดเป็นภาพลกัษณข์องตราสินคา้ 

5.4 ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ส่ิงท่ีไดแ้สดงถึงความยึดมั่นท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้ อันเกิดจากความตอ้งการในการซือ้สินคา้ และในการเป็นลูกค้าประจ าของตราสินคา้นั้น 
ผูบ้ริโภคจะไม่เปลี่ยนไปซือ้สินคา้จากตราสินคา้อื่น 

5.5 สินทรพัย/์คุณสมบัติอื่น ๆ ของตราสินคา้ หมายถึง สินทรพัยอ์ื่น ๆ ท่ีจะช่วยสรา้ง
มลูค่าใหแ้ก่ตราสินคา้คาสิโอ เช่น เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธิ์ เป็นตน้  

6.พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมในการซือ้
นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน ระดบัราคาในการซือ้
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นาฬิกาคาสิโอ ปัจจยัท่ีมีความส าคัญท่ีท าใหท่้านตัดสินใจซือ้นาฬิกาคาสิโอ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้นาฬิกาของท่านมากท่ีสดุ และท่านเลือกซือ้นาฬิกาจากสถานท่ีใดมากท่ีสดุ 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา คาสิโอ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 



  7 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับของ

การศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา คาสิโอ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้า ด้านการรบัรูต่้อคุณภาพ  
ดา้นภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง คณุค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคา
สิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จะใช้แนวคิดและทฤษฎีประกอบการศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4. ขอ้มลูเกี่ยวกบันาฬิกาคาสิโอ 
5. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร ์(Demographic) 
ความหมายลักษณะประชากรศาสตร ์
เกือ้ วงศบ์ุญสิน (2545, น. 1-2) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัขนาด

โครงสรา้ง การกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประชากร  อัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงขนาด โครงสรา้ง และการกระจายตัวของประชากรดังกล่าว  แล้ว
ส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลงประชากรท่ีส าคัญ ได้แก่ การเกิด การตาย และรวมไปถึงการ
ยา้ยถิ่นฐานของประชากร 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2538, น. 41-42) กล่าวว่า ลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ขนาดของครอบครัว สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ซึ่งเกณฑท์างดา้นประชากรศาสตรก์ลุ่มนี ้เป็นเกณฑท่ี์นกัการตลาดนิยมน ามาใชใ้นการแบ่ง
ส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์จึงเป็นลักษณะส าคัญและเป็นสถิติท่ีสามารถวัดผลของ
ประชากรได้ ท่ีจะช่วยใหส้ามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตลาดได ้อีกทั้งยังง่ายต่อการวัดผล
มากกว่าตัวแปรในด้านอื่น ๆ  ตัวแปรด้านประชากรศาสตรท่ี์ส าคัญ ประกอบไปด้วยตัวแปรท่ี
ส าคญั มีดงัต่อไปนี ้ 

1. เพศ เป็นตวัแปรท่ีส าคัญท่ีสามารถน าไปใชแ้บ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่งสามารถ
แบ่ง ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค การตอบสนองตามความตอ้งการ จากการดูเพศของผูบ้ริโภค
เป็นหลัก โดยบุคคลท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มักจะมีทัศนคติ การรบัรู ้รวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่อง
ของการซือ้สินคา้เพื่อน าไปบริโภคแตกต่างกันอีกด้วย ในปัจจุบันนั้นตัวแปรในดา้นเพศได้มีการ
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เปล่ียนแปลงในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบทบาททางสังคมท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิม สาเหตมุาจากการท่ีเพศสตรีจะมีบทบาททางสงัคมเพิ่มมากขึน้ 

2. อายุ นักการตลาดจะน าประโยชนข์องอายุในกลุ่มของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันมาใช้ค้นหาความต้องการของตลาด เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มักจะมีความ
ตอ้งการในสินคา้และการบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น ในกลุ่มของวัยรุ่นจะมีความชื่นชอบสินคา้ใน
กลุ่มของสินคา้แฟชั่น และในกลุ่มของผูท่ี้มีอายสุงูวยัก็จะมีความสนใจสินคา้ท่ีเกี่ยวกบัสขุภาพ  

3. สถานภาพครอบครวั เป็นเป้าหมายท่ีส าคญั และเป็นคณุลกัษณะส าคญัทางประชากร
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเร่ืองของทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ซึ่งนกัการตลาดจะสนใจในเร่ืองของจ านวน
และลักษณะของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในครวัเรือน โดยจะมีลักษณะท่ีส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ การเขา้สู่
ชีวิตสมรส การแตกแยกของชีวิตในการสมรส และการสมรสใหม่ สถานภาพของการสมรส ประเด็น
ท่ีส าคัญท่ีสุด ในการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืององคป์ระกอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ 
ประเภทของสถานภาพสมรส ซึ่งทางองคก์ารสหประชาชาติจึงไดม้ีการรวบรวมและไดม้ีการแบ่ง
ประเภทของสถานภาพสมรสไว ้ดงันี ้ 

3.1 โสด  
3.2 สมรส  
3.3 หมา้ยและไม่สมรสใหม่  
3.4 หย่ารา้งและไม่สมรสใหม่  
3.5 สมรสแต่แยกกนัอยู่โดยไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

สถานภาพสมรส เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคล ๆ หน่ึง เช่น คนท่ี
แต่งงานแลว้จะมีอิสระทางดา้นความคิดการตดัสินใจไดน้อ้ยกว่าคนโสดหรือยังไม่ไดแ้ต่งงาน โดย
ท่ีคนโสดนัน้จะใชเ้วลาในการการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ นอ้ยกว่าคนท่ีแต่งงานแลว้ เน่ืองจากว่าคน
โสดนัน้จะยงัไม่มีภาระผกูพนั หรือส่ิงท่ีตอ้งอยู่ในความรบัผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้ 

4. รายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรท่ีนักการตลาดจะน ามาโยงเขา้ดว้ยกัน 
เน่ืองจากเป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาน้อยก็จะมีรายได้ท่ีต ่ากว่า 
บุคคลท่ีการศึกษาสูง เน่ืองจากบุคคลท่ีมีการศึกษาท่ีสงุจะมีโอกาสท่ีจะสามารถท างานในต าแหน่ง
ท่ีสูงและมีรายไดท่ี้สูงกว่าบุคคลท่ีมีการศึกษาต ่า โดยทั่วไปแลว้นักการตลาดจะใหค้วามสนใจกับ
ผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื ้อ หรือผู้บริโภคท่ีมีรายได้ท่ีสูง ซึ่งในส่วนของรายได้จะเป็นตัวบ่งชี ้ของ
ความสามารถในการซือ้สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับ
การศึกษา  
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อดลุย ์จาตรุงคกุล (2542, น. 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางดา้นของประชากรศาสตรน์ั้น 
ได้มีการรวมถึง อายุ เพศวงจรของชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น  ซึ่งลักษณะ
ดงักล่าวนั้นจะมีความส าคัญต่อนกัการตลาด เพราะในเรื่องดงักล่าวนั้นมันจะมีความเกี่ยวพันกัน
กับ ในเรื่องของอุปสงค์กับ ในตัวของสินค้าทั้ งหลาย ในการเป ล่ียนแปลงของทางด้าน
ประชากรศาสตรจ์ะเป็นตวัท่ีสามารถชีใ้หเ้ห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และในส่วนของตลาดอื่น 
ๆ นั้นก็จะหมดไป หรือจะมีการลดความส าคญัลงมา ลักษณะของดา้นประชากรศาสตรท่ี์ส าคัญมี
จะมีลกัษณะ ดงันี ้

1. อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหน่ึงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตหรือตามวยัของบุคคล และจะเป็นลักษณะประจ าตัวท่ีส าคัญอย่างมาก
โดยอายุนั้นจะสามารถแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และยังสามารถท่ีจะบ่งชีถ้ึงความสามารถใน
ความท าความเขา้ใจ ในการรบัรูถ้ึงขอ้มลู ข่าวสาร ต่างๆ ไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนัไป รวมไปถึงการมี
ประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมาแตกต่างกัน นักการตลาดนั้นจึงต้องค านึงถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายดุว้ย 

2. เพศ จ านวนของเพศสตรี ท่ีไดม้ีโอกาสในการท างานนอกบา้นเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ นั้น 
ทางนักการตลาดไดม้ีการค านึงถึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ ซึ่งโดยท่ีแลว้มานั้น เพศบุรษ
มักจะเป็นผู้ท่ีตัดสินใจซื ้อมากกว่าเพศสตรี นอกจากนั้นบทบาทของสตรีและบุรุษมีบางส่วนท่ี
สามารถท าทดแทนกนัได ้

3. วงจรชีวิตของครอบครัว การก าหนดพฤติกรรม จะดูจากขั้นตอนของวงจรชีวิตของ
ครอบครวั ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 9 ขัน้ตอน โดยในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนั 

4. การศึกษา และรายได ้ในเรื่องของการศึกษาจะมีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก ใน
การรูว้่าอะไรเกิดขึน้กับการศึกษา รายไดจ้ึงเป็นส่ิงส าคัญ โดยสามารถดูไดจ้ากแบบแผนในเร่ือง
ของการใชจ้่ายขึน้นั้นจะขึน้อยู่กับรายไดท่ี้คนมี โดยผูบ้ริโภคนั้น จะหมายถึงผูท่ี้ซือ้สินคา้และการ
บริการ จะซือ้สินคา้เพื่อน าไปใชส่้วนตวั น าไปใชใ้นครอบครวั หรือการซือ้สินคา้เพื่อเป็นของก านัล
ส าหรบัเพื่อ ซึ่งการซือ้ของบุลคลเพื่อการบริโภคขัน้สดุทา้ย จะเรียกว่า ผูบ้ริโภคคนสดุทา้ย 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปไดว้่า ลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได ้เป็นเกณฑท่ี์ไดม้ีการน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนทางการตลาด 
และเป็นสถิติท่ีสามารถวัดได้ของประชากรจะเป็นตัวช่วยก าหนดกลุ่มของตลาดเป้าหมายได ้
รวมทัง้ยงัง่ายต่อการวดัและวิเคราะหม์ากกว่าตวัแปรอื่น ๆ  
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า 
ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2543, น. 93) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าเอาไว้ว่า เป็น

คณุค่าของผลิตภณัฑม์ีความหมายเชิงบวก ท่ีถกูรบัรูใ้นสายตาของ ซึ่งจะสามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัได ้ดงันี ้

1.สามารถลดค่าใชจ้่ายในทางการตลาดได ้ 
2. มีสภาพคล่องทางการคา้เพิ่มมากขึน้ในการต่อรองกบัผูจ้ดัจ าหน่าย  
3. สามารถตัง้ราคาไดส้งูกว่าคู่แข่ง  
4. สามารถท่ีจะขยายตราสินคา้ไดม้ากขึน้จากเดิม  
Aaker (1996) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า  เป็นชุดของสินทรัพย์และ

หนี้สิน ท่ีถูกเชื่อมโยงเข้าไปกับตราสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรื อการบริการ 
นอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีแทจ้ริง โดยจะเห็นไดว้่า ในมุมมองท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ท่ีเกิดขึน้มา
นัน้ อาจจะเกิดขึน้ไดจ้ากมมุมองท่ีมาจากบริษัทหรือมาจากผูผ้ลิต และมาจากมมุมองของผูบ้ริโภค 

Keller (1998) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า  เป็นความสัมพันธ์และ
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับตราสินค้าของลูกคา้ ซึ่งจะท าให้ตราสินค้า สามารถท่ีจะสรา้งยอดขายและ
สรา้งผลก าไรใหก้บับริษัทเจา้ของได ้และท าใหต้ราสินคา้เกิดความแข็งแกรง่ มีความแตกต่าง สรา้ง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้ 

สดุาพร กุณฑลบุตร (2549, น. 144-145) ไดใ้หค้วามหมายของคณุค่าของตราผลิตภณัฑ์
ว่า หมายถึงมูลค่าของตราสินคา้ท่ีมีพืน้ฐานมาจากความนิยม ยอมรบัของผู้บริโภค เช่น  ความ
จงรกัภกัดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ การรบัรูต้ราสินคา้ การยกย่องในดา้นคณุภาพ และรวมถึงส่ิงท่ี
วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  เช่นมูลค่าสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  บริษัทท่ีสามารถสรา้งความ
แข็งแกร่งให้กับคุณค่าผลิตภัณฑ์ของตน  จะได้เปรียบและมีผลดีต่อการตลาดมาก เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความเชื่อมั่น ในผลิตภัณฑท่ี์น าออกจ าหน่ายในตลาด เมื่อมีการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่
สู่ตลาด จึงสามารถสรา้งความรบัรูแ้ละความเชื่อมั่น ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดเ้ร็ว ท าใหสิ้นคา้ใหม่ท่ีน าออก
สู่ตลาดนัน้มียอดขายที่สงูขึน้ไดใ้นเวลาไม่นานนกั 

เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 43) ไดม้ีการใหค้วามหมายของคณุค่าตราสินคา้เอาไวว้่า ใน
การท่ีตราสินคา้ของบริษัทนัน้ จะมีความหมายในเชิงบวกในสายตาของลกูคา้ได ้นกัการตลาดตอ้ง
พยายามท่ีจะตอ้ง สรา้งคณุค่าใหก้บัตราสินคา้นั้นใหไ้ดม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถท าได ้เช่น การท่ี
บุคคลนัน้จะมีความรูเ้กี่ยวกบัตราสินคา้ จะมีผลในการสรา้งความแตกต่างใหต้ราสินคา้ และจะมี
ผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสินค้านั้น ๆ ซึ่งคุณค่าของตราสินค้าท่ีจะเกิดขึน้นั้น ก็ต่อเมื่อ
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ผูบ้ริโภคนั้นไดม้ี   ความคุน้เคยกับตราสินคา้นั้น ๆ แลว้ และจะมีความรูสึ้กท่ีดีต่อตราสินคา้อย่าง
มั่นคง จดจ าตราสินคา้นัน้ได ้ดว้ยคณุลกัษณะท่ีมีความแตกต่างไม่ซ า้กบัตราสินคา้อื่น ๆ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จึงสรุปไดว้่า คณุค่าตราสินคา้นัน้เป็นผลกระทบเชิง
บวกทางการตลาดท่ีเกิดขึน้จาก การท่ีตราสินคา้มีลักษณะท่ีเฉพาะตัวมีลักษณะเฉพาะตวัของตรา
สินคา้ และเป็นคณุค่าเพิ่มที่ไดถ้กูใส่เขา้ไปในผลิตภณัฑ ์ซึ่งตราสินคา้นัน้ท าใหเ้กิดขึน้กบัผลิตภณัฑ์
โดยเฉพาะในเรื่องคุณค่าตราสินคา้ในสายตาผู้บริโภค และสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัทางการคา้ได ้

ความส าคัญของตราสินค้า  
ตราสินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อผูซ้ือ้ และผูข้าย (ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2543, น. 92) ดงันี ้
1. ความส าคญัของตราสินคา้ท่ีมีต่อผูซ้ือ้หรือผูบ้ริโภค มีดงันี ้

1.1 ท าใหผู้ซ้ือ้สามารถเรียกชื่อสินคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
1.2 ท าใหผู้ซ้ือ้รูจ้ักต่อคุณภาพของสินคา้ และจะสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง

สินคา้ได ้
1.3 ท าใหผู้ซ้ือ้ทราบถึงผลิตภณัฑใ์หม่จากตราสินคา้ได ้
1.4 ท าใหผู้ซ้ือ้มีอิสรภาพในการเลือกซือ้ตราสินคา้ตราใดก็ได ้

2. ความส าคญัของตราสินคา้ท่ีมีต่อผูข้ายหรือนกัการตลาดนัน้ มีดงันี ้
2.1 ผูข้ายใชต้ราสินคา้นัน้ ส าหรบัในการโฆษณา หรือในการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ 
2.2 ช่วยสรา้งยอดขายและช่วยในเร่ืองของการควบคมุส่วนครองตลาด 
2.3 เป็นตวัช่วยในเร่ืองของการแนะน าสินคา้ใหม่ 
2.4 เป็นตวัช่วยในเร่ืองการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ 
 

ตราสินคา้สามารถถ่ายทอดความหมายไดถ้ึง 6 อย่าง คือ (Aaker 1997 Kapferer 1994 
Kolter 2003, อา้งถึงในลกัขณา ลีละยทุธโยธิน, 2548, น. 58) 

1. คณุลกัษณะ ตราสินคา้จะท าใหลู้กคา้นึกถึงคณุลกัษณะเฉพาะของสินคา้ เช่น เมอรซ์ิ-
เดส (Mercedes) ในใจของลูกค้านั้น จะมีความรับรูว้่าเป็นรถยนต์ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ  คือมี
ราคาท่ีสูง มีการประกอบอย่างดี มีเครื่องยนต์ท่ีดี มีความทนทาน และสามารถเสริมสรา้งบารมี
ใหแ้ก่ผูข้บัขี่ได ้หรือรถยนตว์อลโว่ ซึ่งมีคณุลกัษณะท่ีเกี่ยวกบัความปลอดภยัสงูกว่ารถท่ีมีราคาแพง
อื่น เป็นตน้ 
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2. คณุประโยชน ์คณุลกัษณะของสินคา้ตอ้งถ่ายทอดใหเ้ห็นคณุประโยชนท์ั้ง ในดา้นการ
ใชง้านและดา้นอารมณ ์เช่น คณุลกัษณะดา้นควาทนทาน มักถ่ายทอดใหเ้ห็นถึงคุณประโยชนข์อง
การใชง้าน เช่น หากไดม้ีการซือ้รถคันนีแ้ลว้ ก็จะไม่สามารถซือ้รถคันอื่นไดอ้ีกไปอีกหลายปี ซึ่งใน
ส่วนของคุณลักษณะของสินค้าราคาสูง แสดงให้เห็นว่ารถยนต์คันนีท้ าให้คนขับรูสึ้กว่าเป็นคน
ส าคัญและเป็นท่ีนับถือว่าต้องมีรายได้สูง หรือสินคา้ในเครื่องส าอางแบรนดด์ังมีราคาแพงท่ีจะ
สามารถท าให้ผู้ซื ้อเกิดความมั่ นใจได้ว่า เมื่อใช้แล้วจะท าให้สวยขึน้ ดูดีขึน้ แต่ถ้าเมื่อไปซื ้อ
เครื่องส าอางแบรนดอ์ื่น ซึ่งมีราคาท่ีถูกกว่า จะท าใหผู้ซ้ือ้เกิดความไม่มั่นใจ ในคุณประโยชนข์อง
สินคา้นัน้ ๆ ทัง้นีเ้ป็นเพราะคณุประโยชนข์องสินคา้นัน้เกิดขึน้จากภาพลกัษณข์องตราสินคา้นั่นเอง 

3. ค่านิยมของบริษัท ตราสินคา้สามารถแสดงออกถึงบางส่ิงของค่านิยมของผูผ้ลิต เช่น 
เมอรซ์ิเดส แสดงถึงความมีสมรรถภาพ ความปลอดภยั และการมีเกียรติศกัด์ิสงู 

4. วัฒนธรรมของตราสินค้าอาจแสดงได้ถึงวัฒนธรรมเฉพาะ เช่น สินค้าท่ีเกี่ยวกับ
เครื่องจกัรยนต ์มกัเชื่อกนัว่าตราสินคา้ท่ีมาจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งจะมีระบบท่ีดีมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงกว่า เพราะคนจะมีความเชื่อท่ีว่าคนเยอรมันเก่งในเรื่องการท าเครื่องจักร หรือผา้
ไหมไทยตอ้งเป็นตราจิมทอมสนัเท่านัน้ เป็นตน้ 

5. บุคลิกภาพ ตราสินค้าสามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงบุคลิกภาพเฉพาะของสินค้า เช่น
เมอรซ์ิเดส จะบ่งบอกเป็นนัยว่าผูข้ับขี่มีบุคลิกภาพแบบเจ้านายท่ีมีสาระ ไม่เหลวไหล ถา้เปรียบ
เป็นบุคลิกภาพของสัตว์ก็จะเปรียบเสมือนกับสิงโตท่ีแสดงถึงความเป็นเจ้าป่า  หรือถ้าหาก
เปรียบเทียบกบัสถานท่ีนัน้ ก็จะเปรียบเสมือนกบัพระราชวงัท่ีมีการเขม้งวด เช่นเดียวกนั หากผูช้าย
ท่ีใส่เสือ้ผา้ของอารม์าน่ี ก็มักจะมีบุคลิกท่ีแตกต่างจากผูท่ี้ใส่เสือ้ผา้จากลีวาย จึงท าใหสิ้นคา้แต่ละ
ตราสินค้าจะถูกใช้โดยลูกค้าท่ีมีบุคลิกภาพต่างกัน หรือแบตเตอรี่เอ็นนิไจเซอร ์ใช้กระต่ายเป็น
สัญลักษณ์ เพราะตอ้งการส่ือให้เห็นถึงบุคลิกภาพของสินค้า ท่ีมีความแข็งแรงและปราดเปรียว 
เป็นตน้ 

6. ผูใ้ชต้ราสินคา้จะสะทอ้นถึงประเภทของคนซือ้หรือใชสิ้นคา้นัน้ ๆ เช่น คาดว่าผูท่ี้ขับขี่
รถยนต์เมอรซ์ิเดส ส่วนใหญ่น่าจะมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึน้ไป และจะมีเกณฑ์ระดับในหน้าท่ีการ
ท างานในระดบัของผูบ้ริหารระดบัสงู ซึ่งไม่น่าจะเป็นเลขานุการท่ีมีอายนุอ้ย หรือแมก้ระทั่งคนท่ีด่ืม
เครื่องด่ืมชกู าลงั ของตราสินคา้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูใ้ชแ้รงงานมากกว่าผูท่ี้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ เป็นตน้ 



  14 

องคป์ระกอบของคุณค่าตราสนิค้า (Brand Equity) 
แบบจ าลองคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity Model) ของ Aaker (1991) ได้อธิบายว่า 

คณุค่าตราสินคา้นัน้ จะมีองคป์ระกอบทัง้หมด 5 ส่วนส าคญัดว้ยกนั ดงัต่อไปนี ้
1. การตระหนกัรูต้ราสินคา้ (Brand Awareness) 
2. คณุภาพท่ีถกูรบัรู ้(Perceived Quality) 
3. การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) 
4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
5. สินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 

 
1. การตระหนักรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 
การตระหนักรูต่้อตราสินคา้ จัดเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของคุณค่าตราสินคา้ ถือไดว้่าเป็น

จุดเร่ิมต้น ของการเกิดพฤติกรรมการซือ้ เพราะการท่ีตราสินค้าใด ๆ จะสามารถเข้ามาอยู่ในใจ
ผูบ้ริโภคได ้ในขณะท่ีก าลังถึงสินคา้ประเภทนัน้ ๆ อยู่ ก็ย่อมแสดงว่าตราสินคา้นัน้มีความมั่นคงอยู่
ในใจของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมีความตะหนกัรูว้่าสินคา้มีคณุภาพดีและมีความเชื่อถือได ้ดงันั้นสินคา้
ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัจึงมกัจะถกูเลือกซือ้หรือถกูเลือกใชม้ากกว่าตราสินคา้ท่ียงัไม่เป็นท่ีรูจ้กั สญัลกัษณข์อง
ตราสินคา้และตราสินคา้ของผูป้ระกอบการ จะสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับผลิตภัณฑ ์และช่วย
ลดปัญหาการแข่งขันทางดา้นราคากับคู่แข่งทางการคา้ การตระหนักรูต้ราสินคา้ สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1.1 การไม่รูจ้กัตราสินคา้ เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคจะไม่รูจ้กัตราสินคา้เลย 
1.2 การจดจ าตราสินคา้ได ้เป็นระดับท่ีผูบ้ริโภคนึกชื่อของตราสินคา้ได ้เมื่อมีการให้

ขอ้มลูเกี่ยวกบัตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภคเพิ่มเติม 
1.3 การระลึกไดใ้นตราสินคา้ เป็นระดับท่ีผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึงชื่อของตราสินคา้

ได ้โดยท่ีไม่ตอ้งมีการแนะน าขอ้มลูของตราสินคา้เพิมเติม 
1.4 ระดับสูงสุดในใจ เป็นระดับท่ีผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึงตราสินคา้ได ้เป็นล าดับ

แรก 
2. คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) 
คณุภาพท่ีถูกรบัรู ้หมายถึง ความรูสึ้กของผูบ้ริโภคท่ีไดม้ีการรบัรูถ้ึงคณุภาพโดยรวม หรือ

คุณภาพท่ีเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่นๆ  โดยท่ีจะค านึงถึง
วตัถุประสงค ์หรือแมก้ระทั่งคุณสมบัติของสินคา้ชนิดนั้น ๆ ซึ่งถือไดว้่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
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อย่างหน่ึงของคุณค่าตราสินค้า เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคได้รับทราบถึงความแตกต่างและ
ต าแหน่งของสินคา้นัน้รวมทัง้ยงัท าใหผู้บ้ริโภคนัน้มีเหตผุลท่ีจะซือ้สินคา้นัน้ไดด้ว้ย 

3. การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) 
การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ หมายถึง ความสัมพนัธซ์ึ่งเชื่อมโยงตราสินคา้เขา้กบัความทรง

จ าของผู้บริโภค เช่น เมื่อผู้บริโภคนั้นจะซื ้อสินค้าไทย ก็จะมีความนึกถึงความประณีต ความ
พิถีพิถนั เป็นตน้ ดงันั้นตราสินคา้จึงมีส่วนช่วยท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคนั้น สามารถท่ีจะดึงข่าวเกี่ยวกับ
ตราสินค้าออกมาจากความทรงจ าได้ จึงท าใหสิ้นคา้นั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมทั้งท าให้
ผูบ้ริโภคมีเหตผุลในการซือ้สินคา้ โดยการสรา้งทศันคติเชิงบวกเพิ่มขึน้ใหก้บัตราสินคา้ไดด้ว้ย 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
ความภักดีต่อตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดมั่นท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินคา้ ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้จัดว่าเป็นองคป์ระกอบของคุณค่าของตราสินคา้ ท่ีมีความส าคัญเพราะจะเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคจะเปลี่ยนไปใชสิ้นคา้อื่นหรือไม่ รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบหลักท่ีจะ
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการซือ้ซ า้ ซึ่งเป็นส่ิงสะทอ้นใหไ้ดเ้ห็นถึงศกัยภาพก  ทางการตลาดของตราสินคา้
นัน้ ๆ 

5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 
สินทรพัยข์องตราสินคา้ เช่น ลิขสิทธ ์สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ หรือความสมัพนัธข์อง

ช่องทางการจ าหน่าย  ถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบอย่างหน่ึงของคณุค่าตราสินคา้ท่ีส าคญั เน่ืองจาก
ส่วนประกอบเหล่านีเ้ป็นสินทรพัยท่ี์มีค่า ท่ีจะช่วยท าการปกป้องตราสินคา้จากคู่แข่งได ้
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ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของคณุค่าตราสินคา้ 

ท่ีมา: Aaker (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand 
 Name. p. 17. 

มุมมองต่อตราสินค้า 
Auken (2002, p. 17) ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้่า คุณค่าตราสินคา้เป็น

คณุค่าทางธุรกิจรวมไปถึงการความคาดหวงัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคนัน้ มีต่อองคก์รสินคา้และบริการรวม
ไปถึงประสบการณจ์ากการส่ือสาร และการรบัรูท่ี้ผ่านมาของผูบ้ริโภคจากตราสินคา้ 

 Aaker (1996) ไดใ้หค้ านิยาม ของคุณค่าตราสินคา้ไวว้่า เป็นชุดของสินทรพัยแ์ละส่วน
ของหนี้สิน เป็นคุณค่าท่ีได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในสินค้านอกเหนือจากคุณสมบัติท่ีแท้จริงของ
ผลิตภัณฑห์รือบริการ โดยการเชื่อมโยงผ่านทางชื่อ และสัญลักษณต์ราสินคา้ซึ่งจะสอดคลอ้งกับ
ค่านิยามของ Farquhar (1990) ท่ีว่าคณุค่าตราสินคา้คือ คณุค่าเพิ่มที่ตราสินคา้สรา้งใหผ้ลิตภณัฑ์
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ซึ่ง คุณค่าเพิ่มนีส้ามารถมองไดท้ัง้ ในการมุมมองของกิจการ (Firm) ผู้คา้ (Trade) และผู้บริโภค 
(Consumer)  

คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของกิจการ  
ในมุมมองของกิจการนั้นคณุค่าตราสินคา้ สามารถวัดไดจ้ากกระแสเงินสดของกิจการท่ี

เพิ่มขึน้ มาจากการท่ีสินค้ามีตราสินค้า ซึ่งจะเป็นผลมาจากส่วนแบ่งทางการตลาด ท่ีกิจการ
สามารถตัง้ราคาของสินคา้ไดส้งูกว่าของคู่แข่งทางการตลาด และตราสินคา้นั้นยังสามารถช่วยลด
ค่าใชจ้่ายของกิจการทางดา้นการส่งเสริมการตลาดลงได ้ความพยายามในการเพิ่มคุณค่าให้กับ 
ตราสินคา้นัน้มีเหตผุลส าคญั 2 ขอ้ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. เพื่อเป็นการตัง้ราคา ใหก้บัตราสินคา้ส าหรบัเมื่อมีการซือ้ขายเกิดขึน้  
2. เพื่อเป็นการเพิ่มสินทรพัยซ์ึ่งจบัตอ้งไม่ได ้นีเ้ขา้ไปในบญัชีงบดลุ  
คณุค่าตราสินคา้ยงัมีประโยชนต่์อกิจการ ส าหรบัในการท่ีกิจการตอ้งการท่ีจะออกสินคา้

ใหม่ อีกทัง้ยังช่วยกิจการในเร่ืองของการบริหารตราสินคา้ ให้เกิดความยืดหยุ่นในขณะท่ีกิจการ
ก าลังตกอยู่ในช่วงวิกฤต รวมถึงช่วยท าหน้าท่ีเป็นเหมือนเครื่องป้องกัน การแข่งขันและการเข้าสู่
ตลาดของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้ค้า  
ในมุมมองของผูค้า้นั้นคุณค่าตราสินคา้ สามารถวัดไดจ้ากการมีอ านาจท่ีเหนือกว่าตรา

สินคา้อื่นๆ ในตลาด หมายถึง การท่ีตราสินคา้ท่ีมีความแข็งแกรง่กว่าจะไดร้บัการยอมรบัจากผูค้า้ 
จากช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้อย่างกวา้งขวาง โดยตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครูจ้ัก
เป็นอย่างดีนัน้มักจะมีอ านาจต่อรองกบัคนกลางเพิ่มมากยิ่งขึน้ จะท าใหสิ้นคา้ไดร้บัการจัดสรรลง
พืน้ท่ีท่ีดีกว่า และเสียค่าธรรมเนียมในการจดัวางสินคา้ในรา้นคา้ท่ีต ่ากว่าอีกดว้ย 

คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค  
Keller (2003) ได้ให้ค านิยามของคุณค่าตราสินค้าในใจของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นผลอัน

เน่ืองมาจากความรูเ้กี่ยวกับตราสินคา้ (Brand Knowledge) ของผูบ้ริโภคท่ีไดม้ีการตอบสนองต่อ
กิจกรรมทางการตลาด ของในแต่ละตราสินคา้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกนัไป 

คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคนั้น เป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดี 
และแข็งแกร่งเกี่ยวกับตราสินค้า โดยท่ีทัศนคติ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
เกี่ยวพนั กับตราสินคา้และการท่ีผูบ้ริโภคประเมินส่ิงๆ นัน้ แลว้เก็บไวใ้นความทรงจ า ดงันัน้ การวัด
คุณค่าตราสินค้าจึง ต้องการวัดถึง ความแข็งแกร่ง ของทัศนคติท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า            
ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคคณุค่าเพิ่มที่ผูบ้ริโภคท่ีไดร้บัจาก
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ตราสินคา้ ท่ีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค เพราะการซือ้สินคา้จาก
ตราสินคา้ท่ีรูจ้กัจะช่วยลดความเส่ียงในการซือ้ลง 

นอกจากนั้นคุณค่าตราสินคา้ยังช่วยเพิ่มยกระดบัความพอใจในการใชสิ้นคา้และช่วยใน
การตีความการจัดระเบียบและการประมวลผลขอ้มูลจ านวนมากเกี่ยวกับตัวสินคา้ของผู้บริโภค
เป็นไปไดง้่ายขึน้ดว้ย อย่างไรก็ดีคณุค่าของตราสินคา้ในมมุมองของกิจการและมมุมองของรา้นคา้ 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ นีจ้ะไม่มีความหมายหรือ ไม่มีความส าคัญใด ๆเลย ถา้หากว่าตราสินคา้
นั้นไม่มีความหมายในสายตาของผูบ้ริโภคเพราะตราสินคา้จะเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่กิจการผูผ้ลิตและ
รา้นคา้ปลีกไดห้รือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัว่าตราสินคา้นัน้ไดใ้หค้ณุค่าเพิ่มแก่ผูบ้ริโภคหรือไม่ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นส่ิงส าคัญในการวางแผนทางการตลาดส าหรบัธุรกิจ

เพราะจะท าให้สามารถเข้าใจ  และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ อันจะน ามาซึ่งการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะน ามาใช้ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง 

Shiffman และ Kanuk (2007, pp. 3-4) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีซึ่งบุคคลท าการคน้ควา้ (Searching) การซือ้ (Purchasing)การ
ใช้ (Using) ประเมินผล (Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และการบริการ 
โดยคาดหวงัว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา ซึ่งมุ่งเนน้ไปท่ีการตดัสินใจของแต่ละคนในการ
ใชท้รพัยากรตนเองนัน้มีอยู่ เช่น เงิน เวลา ความพยายามในการบริโภคสินคา้และการบริการ และ
ยังรวมไปถึงลักษณะของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคในแง่ต่าง ๆ ต่อไปนีคื้อ ซือ้อะไร ซือ้
ท าไม ซือ้เมื่อไร ซือ้บ่อยแค่ไหน และใชสิ้นคา้บ่อยแค่ไหน 

Philip  Kotler และ Keller (2009, p. 190) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคนหรือองคก์ร ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซือ้  และการ
ใชสิ้นคา้และการบริการ เพื่อท่ีจะน าไปตอบสนองความตอ้งการของเขา 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 30) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
เป็นการศึกษาเรื่องของการตอบสนองความตอ้งการ และความจ าเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภคให้
เกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจได้นั้น  จึง
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจของผูบ้ริโภค เพราะถา้หากไม่ท าความเข้าใจว่าผูบ้ริโภคนั้นคือใคร ไม่
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เขา้ใจว่าเขาตอ้งการอะไร เขาชอบส่ิงใดหรือไม่ชอบส่ิงใด นักการตลาดกจ็ะไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาได ้

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539, น. 124) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรม ในการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ และการใช้
สินคา้ นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตผุลหลายประการ 
กล่าวคือ ในดา้นของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ และจะส่งผล
ท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ ถา้หากกลยุทธ์ทางการตลาดนัน้ สามารถท่ีจะตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคนั้นได้ และเพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing 
concept) ท่ีว่า การท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จะต้องมีการศึกษาไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 
เพื่อท่ีจะได้จัดส่ิงกระตุ้น และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าหมายถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผ่านการคน้หา การคิด 
การประเมินผลจากสินคา้และบริการนัน้ ๆ 

 
การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2550, น. 35) การวิ เคราะห์พฤ ติกรรมผู้บ ริ โภค (Analyzing 

consumer behavior) เป็นการคน้หา หรือ การวิจัยท่ีมีความเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ และการใช้
ของผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงลักษณะตามความตอ้งการ และพฤติกรรมในการซือ้ของผูบ้ริโภค 
ซึ่งไดม้ีการสรุปค าถามท่ีใชใ้นการคน้หา ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น คือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
จะประกอบด้วย Who? What? Why? Who? When? Where? และ  How? เพื่อน าไปใช้ในการ
ค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งจะประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดงันี ้ 

1. ใครอยู่ในกลุ่มของตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ซึ่งจะเป็น
ค าถามเพื่อให้ได้ทราบถึง ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ประเภทบุคคล เช่น ในเรื่องของดา้นประชากรศาสตร ์พฤติกรรมศาสตร  ์รวมไปถึงลักษณะของ
อาชีพและจ านวนรายไดที้ไดร้บั 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) ซึ่งจะเป็นค าถามเพื่อใหไ้ด้
ทราบถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซือ้  (Objects) คือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการที่จะไดร้บัในตวัของสินคา้
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นัน้ ๆ เช่น ในเร่ืองของคุณสมบติั หรือองคป์ระกอบในส่วนของผลิตภณัฑ ์(Product components) 
และความแตกต่างท่ีมีความเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive differentiation) 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้สินค้านั้น (Why does the consumer buy?) ซึ่งเป็นค าถาม
เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objectives) ซึ่งในการซือ้สินคา้หรือบริการนัน้ ผูบ้ริโภค
จะมีความตอ้งการในดา้นของทางรา่งกาย และในดา้นของจิตวิทยา จะตอ้งมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ี
มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมในการซือ้ ซึ่งจะมาจากปัจจัยภานใน หรือมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาทาง
สงัคมและปัจจยัฌพาะตวัของบุคคลนัน้ ๆ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื ้อ (Who participates in the buying?) ซึ่งเป็น
ค าถามเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้สินคา้และบริการ 
ซึ่งจะประกอบไปดว้ย ผูร้ิเริ่มผูม้ีอิทธิพลตดัสินใจผูซ้ือ้และผูใ้ช ้

5. ผู้บริโภคนั้นจะซื ้อ เมื่อใด (When does the consumer buy?) ซึ่ งเป็นค าถาม
ค าถามเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงโอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดใูดของ
ปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนัโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

6. ผู้บริโภคซื ้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) ซึ่งเป็นค าถามค าถาม
เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีคาดว่าผูบ้ริโภคไดไ้ปท าการซือ้ ซึ่งนักการตลาด
จะตอ้งมีการศึกษาในเรื่องของช่องทางจดัจ าหน่ายใหม้ีความเหมาะสม เช่น รา้นขายของช า ตลาด
สด ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรือในหา้งสรรพสินคา้ 

7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ซึ่งเป็นค าถามค าถาม
เพื่อใหไ้ดท้ราบถึง ขั้นตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operation) ซึ่งจะประกอบดว้ยการรบัรูปั้ญหา การ
คน้หาขอ้มลู การรูถ้ึงการประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และความรูสึ้กภายหลงัจากการท่ีได้
มีการซือ้เกิดขึน้แลว้ 

ในการวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะเป็นการคน้หาพฤติกรรมในการซือ้เพื่อท่ีจะให้
ไดท้ราบถึงลักษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะมีการใชค้ าถามเพื่อใหไ้ดค้ าตอบ เพื่อท่ีจะ
ช่วยใหน้ักการตลาดสามารถท่ีจะจัดการกบัภาพลกัษณท่ี์ไปตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยในรายละเอียดของค าถามทั้ง 7 ค าถาม เพื่อท่ีจะตอบค าถาม 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤติกรรม ผูบ้ริโภครวมทัง้การใชก้ลยุทธ์ในแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเกี่ยวกับ
พฤติกรรม ผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงั ตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 
 

ค าถาม (6WS และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ 
(7OS) 

กลยุทธก์ารตลาดเก่ียวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 
 

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
1) ทางดา้นประชากรศาสตร ์
2) ทางดา้นภมูิศาสตร ์
3) ทางดา้นจิตวิทยา หรือ จิต
วิเคราะห ์
4) ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร ์

กลยทุธท์างการตลาด (4Ps) 
ซึ่งจะประกอบไปดว้ย  
1) กลยทุธท์างดา้นผลิตภณัฑ ์
2) กลยทุธท์างดา้นราคา 
3) การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมทางการตลาด 
กลยทุธต์ามท่ีไดก้ล่าวมาหาก
จดัท าไดอ้ย่างเหมาะสม จะ
สามารถตอบสนองความพึง
พอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้

2. ผูบ้ริโภคซือ้อะไร (What 
does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้ 
หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค 
ตอ้งการจากผลิตภณัฑน์ัน้ก็ 
คือ ความตอ้งการใน
คณุสมบติัหรือองคป์ระกอบ
ของผลิตภณัฑแ์ละความ
แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่ 
แข่งขนั   

กลยทุธท์างดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies) 
ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 
1) ผลิตภณัฑห์ลกั 
2) รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
การบรรจภุณัฑ ์ตราสินคา้ 
รูปแบบบริการ คณุภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม 
3) ผลิตภณัฑค์วบ 
4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5) ศกัยภาพของผลิตภณัฑ์
ความแตกต่างทางการแข่งขนั 
ประกอบดว้ย ความแตกต่าง 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์และการ
บริการ หรือภาพลกัษณ ์
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6WS และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ 
(7OS) 

กลยุทธก์ารตลาดเก่ียวข้อง 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซือ้ (Why 
does the consumer buy?) 
 

วตัถปุระสงคข์องผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งซือ้สินคา้เพื่อใหเ้กิดการ
ตอบสนองความตอ้งการของ
เขา ทัง้ในดา้นของรา่งกาย 
และในเร่ืองของดา้นจิตวิทยา 
ซึ่งตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ 
คือ 1) ปัจจยัภายใน 
2) ปัจจยัภายนอก 
3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล  

กลยทุธท่ี์ใชม้าก คือ 
1) กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์
2) กลยทุธก์ารส่งเสริม 
การตลาด ประกอบดว้ย 
การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ ์ 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
และการส่งเสริมการขาย 
3) กลยทุธด์า้นราคา  
4) กลยทุธด์า้นช่องทางการจดั 
จ าหน่าย จะมีการศึกษาถึง
เหตจุงูใจในการซือ้ท่ีท าใหเ้กิด
ความตอ้งการเพื่อท่ีจะได้
น าไปก าหนดแนวความคิด 
และก าหนดจดุขายเพื่อ
น ามาใชใ้นการโฆษณา 

4. ใครมีส่วนรว่มในการ 
ตดัสินใจซือ้ (Who 
participates in the 
buying?) 
  

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 
1) ผูร้ิเริ่ม 
2) ผูม้ีอิทธิพล 
3) ผูต้ดัสินใจซือ้ 
4) ผูซ้ือ้ 
5) ผูใ้ช ้ 

กลยทุธท่ี์ถกูน ามาใชม้ากท่ีสดุ 
ก็คือ กลยทุธก์ารโฆษณา และ
กลยทุธก์ารส่งเสริมทาง 
การตลาด โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 
และกลุ่มเป้าหมายเป็น
แนวทางในการสรา้งสรรค ์
และเลือกใชส่ื้อโฆษณาให้
เหมาะกบักลุ่มของผูท่ี้จะไดร้บั
ข่าวสาร 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6WS และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ 
(7OS) 

กลยุทธก์ารตลาดเก่ียวข้อง 

5. ผูบ้ริโภคซือ้เมื่อใด (When 
does the consumer buy? 
 

โอกาสในการซือ้ เช่น ช่วง
ฤดกูาลของปี ฤดกูาล 
ท่องเท่ียว เทศกาลโอกาส
พิเศษ วนัหยดุ วนัส าคญัต่าง 
ๆ เวลาว่าง 

กลยทุธท่ี์ถกูน ามาใชม้ากท่ีสดุ 
ก็คือ กลยทุธก์ารส่งเสริมทาง
การตลาด เช่น การส่งเสริม
ทางการตลาดนอกเหนือฤดู
ของการท่องเท่ียว การส่งเสริม
ทางการขายเพื่อความรว่มมือ
ระหว่างธุรกิจ 

6. ผูบ้ริโภคซือ้ท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือสถานท่ีท่ีใชใ้น
การจ าหน่าย เช่น ส านกังาน 
ตวัแทนจ าหน่าย  

กลยทุธช์่องทางการจดั
จ าหน่าย โดยจะผ่านสถาบนั
การคา้ส่ง สถาบนัการคา้ปลีก
และรวมไปถึงชอ่งทางพิเศษ
อื่น ๆ 

7. ผูบ้ริโภคซือ้อย่างไร (How 
does the consumer?) 

ขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้ 
จะประกอบไปดว้ย 
1) การรบัรูปั้ญหา 
2) การคน้ควา้หาขอ้มลู 
3) การประเมินผลในการเลือก 
4) การตดัสินใจในการซือ้ 
5) พฤติกรรมภายหลงัจาการ
การซือ้ 

กลยทุธท่ี์ใชน้ ามาใชม้ากท่ีสดุ 
ก็คือ กลยทุธก์ารส่งเสริมทาง
การตลาด ซึ่งจะประกอบดว้ย 
การโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ ์
การขายโดยใชพ้นกังานขาย
การตลาดทางตรงและการตัง้
ราคาใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคใ์นการตดัสินใจ
ซือ้ 

 
ตาราง 1 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550). กลยทุธก์ารตลาดและการบริหารการตลาด. หนา้ 36. 
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในรูปแบบการจ าลองของตัวแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค (Models of Consumer 

Behavior) Philip Kotler (2000, p. 161) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมในการซือ้ โดยอาศยัทฤษฎีพืน้ฐานท่ี
มีความเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ว่า พฤติกรรมท่ีจะเกิดขึน้ไดน้ั้น จะตอ้งมีสาเหตุท่ีจะท าให้
เกิด ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่ิงเรา้ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่ิงเรา้ทางการตลาด และ ส่วนประสม
การตลาด 4Ps ซึ่งส่วนประกอบของส่ิงเรา้ของสองส่วนนี ้เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคมุได ้และส่ิงเรา้
ภายนอกอื่น  ๆ  ซึ่ งเป็นปัจจัย ท่ี ไม่สามารถจะควบคุมได้ ได้แก่  ปัจจัยและเหตุการณ์ ใน
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 
และวฒันธรรม เป็นตน้ 

ส่ิงเรา้ทั้ง 2 ส่วนดังท่ีไดก้ล่าวมา เป็นเหตุซื่งใหก้่อเกิดพฤติกรรมในการซือ้ ซึ่งจะเป็นตัว
ป้อนเขา้สู่ กล่องด า (black box) โดยจะผ่านกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูซ้ือ้ อยู่ภายใตอ้ิทธิพล
ของวัฒนธรรม จิตวิทยา สังคม ท่ีบุคคลนั้น ๆ ได้รับและปรากฏผลออกมา อันเป็นการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเรา้  ในรูปของการตัดสินใจซื ้อ ด้วยเหตุท่ีตัวแบบของคอทเลอรน์ั้น 
เกี่ยวข้องกับส่ิงเร้า และมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าดังกล่าว ตัวแบบนีจึ ้งเรียกว่า  Stimulus-
Response Model ดงัแสดงในรูป 
 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซือ้ (Models of Consumer Behavior) 

ท่ีมา: Philip Kotler (2000). Marketing Management. p.161. 

จุดเริ่มตน้ของโมเดลนีอ้ยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการก่อนแล้วจึง ท าให้เกิดการ
ตอบสนองดงันัน้โมเดลนีจ้ึง้เรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงันี ้
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1. ส่ิงกระตุน้ภายนอกของผูซ้ือ้ (Stimulus) เป้นส่ิงท่ีไปกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ซึ่งอาจจะเกิดขึน้จาก แรงกระตุน้ภายในร่างกาย ส่ิงกระตุน้จากภายนอก ส่ิงกระตุน้ท่ีมาจากทาง
การตลาด หรือส่ิงกระตุ้นอื่น ๆ  โดยส่วนมากแล้วนักการตลาดนั้น จะให้ความส าคัญไปกับส่ิง
กระตุน้จากภายนอก โดยเฉพาะส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เน่ืองจากมีความตอ้งการจงุใจใหผู้บ้ริโภค
มีความตอ้งการในการซือ้สินคา้เพิ่มมากขึน้ ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจงูใจในการท าใหซ้ือ้ ทางดา้น
จิตวิทยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายนอก ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนส าคญัก็คือ 

1.1 ส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการ
ตลาดสามารถท่ีจะควบคุม หรือจัดใหม้ีขึน้ได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีจะมีความเกี่ยวขอ้งกับส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix) จะประกอบไปดว้ย 

1.1.1 ส่ิงกระตุ้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ในเรื่องของออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ใหผ้ลิตภณัฑม์ีความสวยงามเพื่อท่ีจะท าไปกระตุน้ความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์ 

1.1.2 ส่ิงกระตุน้ในดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ใหม้ีเหมาะสม
กบัผลิตภณัฑ ์โดยจะมีการพิจารณาราคาจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

1.1.3 ส่ิงกระตุ้นในด้านของการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ 
place) เช่น ใหม้ีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์ห้มีอย่างทั่วถึง เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคซึ่ง
ถือว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการ 

1.1.4 ส่ิงกระตุ้นในด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เช่นการท าส่ือ
โฆษณา การใชพ้นักงานขาย การจัดโปรโมชั่น เช่น การลด แลก แจก แถม การท าโฆษณา ให้มี
ความสม ่าเสมอ การสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป ส่ิงเหล่านีถ้ือว่าเป็นส่ิงกระตุน้ความ
ตอ้งการซือ้ 

ส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ เหล่านี ้หากนักการตลาดมีการจัดการอย่างเหมาะสมกับความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกค้าแล้ว จะสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ
ตอ้งการและในท่ีสดุจะสามารถน าไปสู่พฤติกรรมการซือ้ได ้

1.2 ส่ิงกระตุ้นอื่น ๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
อยู่ภายนอกองคก์ร ซึ่งเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีทางองคก์รไม่สามารถควบคมุส่ิงเหล่านีไ้ด ้ไดแ้ก่ 

1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) เช่น การเกิดภาวะทางเศรษฐกิจ 
รายได้ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความต้องการซือ้ หรือส่ิงกระตุ้นท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการของ
บุคคล 
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1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นเทคโนโลยี (Technological) เช่น หากเทคโนโลยีในดา้น
การส่ือสารมีความทนัสมัย ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดร้วดเร็ว มีการใชง้านไดง้่ายต่อการเขา้ถึง ก็จะ
ท าใหผุ้บ้ริโภคมีความตอ้งการในการใชง้านโทรศพัทม์ือถือเพิ่มมากขึน้ 

1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นกฎหมาย และทางดา้นการเมือง (Law and political) 
เช่น การมีกฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีใดในสินคา้ใดสินคา้หน่ึง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความ
ตอ้งการของผูซ้ือ้ได ้

1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีส่งผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื ้อ  เช่น การซื ้อสินค้าตาม
เทศกาลต่าง ๆ 

2. กล่องด าหรือความรูสึ้กนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s black box) เป็นความรูสึ้กนึกคิด
ของผู้ซือ้ท่ีเปรียบเสมือนกับกล่องด า ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา ปัจจัยเหล่านีท้างผู้ผลิตหรือผูขายจะไม่สามารถ
ทราบได ้ 

3. การตอบสนองของผู้ซื ้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจในการซื ้อ  ของ
ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ือ้ โดยท่ีผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในเร่ืองประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ คือ  การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื ้อประเภทของ
ผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง 

3.2 การเลือกตราสินค้า คือ การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกชื่อตราสินค้าใด ตรา
สินคา้หน่ึง ๆ 

3.3 การเลือกผูข้าย คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจเลือกผูข้าย เพื่อท่ีจะซือ้ สินคา้ใด 
สินคา้หน่ึง ๆ  

3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจเลือกระยะเวลาเพื่อท่ีจะ
ท าการซือ้ใน สินคา้ใด สินคา้หน่ึง เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้สินคา้ในเวลา เชา้ กลางวนั หรือ เย็น  

3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ คือ การท่ีผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกปริมาณของ
สินคา้ท่ีตอ้งการท่ีจะซือ้ในแต่ละครัง้ เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้ หน่ึงชิน้ สามชิน้ หรือ หน่ึงโหล 

4. ข้อมูลเก่ียวกับนาฬิกาคาสิโอ 
ประวัติบริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร ์จ ากัด ก่อตัง้ขึน้ โดยนายทาดาโอะ คาชิโอะ วิศวกร

ชาวญ่ีปุ่ น โดยเดิมทีนัน้ส่ิงแรกท่ีผลิตกลับไม่ใช่นาฬิกาหรือเคร่ืองคิดเลข แต่เป็น Yubiwa Pipe ซึ่ง
เป็นแหวน เพื่อใหผู้ส้บูบุหรี่สามารถท่ีจะสบูบุหรี่ไดจ้นถึงกน้กรอง โดยท่ีไม่ตอ้งใชม้ือจบั 
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ภาพประกอบ 4 แหวน Yubiwa Pipe 

ท่ีมา : http://marketeeronline.co/archives/109766 

โดยปกติแลว้ชาวญ่ีปุ่ นในยุคนั้น ท างานในแต่ละวันมากกว่าวันละ 10 ชั่วโมง ส่ิงเดียวท่ี
พวกเขาใช้ในการท าให้ผ่อนคลายก็คือการสูบบุหรี่ และสินค้าชนิดนีก้็กลายเป็นสินค้าขายดี ณ 
ตอนนั้นเน่ืองจากพวกเขาตั้งใจให้มันมีราคาถูก เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้  เป็นจ านวนมาก  อัน
เน่ืองมาจากยุคหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ผูค้นในประเทศญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่เงินท่ี
ได้มาจากการขาย Yubiwa Pipe นั้น ก็ช่วยให้ฐานะทางการเงินของครอบครวัของ  คาซิโอะ มี
สภาพคล่องท่ีดีขึน้และสามารถผ่านช่วงวิกฤตทางการเงินจากภาวะหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มาได ้

ในปี 1949 นายทาดาโอะ คาชิโอะ ก็ได้มีโอกาสเข้าชมงาน  Business Show ในย่าน 
Ginza กรุง Tokyo ท่ีมีการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วระหว่างทหารอเมริกันท่ีมีเครื่องคิดเลขไฟฟ้า
ขนาดมหึมากับนักบญัชีชาวญ่ีปุ่ นท่ีใชล้กูคิด ซึ่งงานนีท้ าใหจ้ดุประกายแก่ นายทาดาโอะ คาชิโอะ 
ในการท่ีอยากจะสรา้งเครื่องคิดเลขของประเทศญ่ีปุ่ นบา้ง  

ในปี 1950 บริษัท คาสิโอ จึงได้ผลิตและพัฒนาตน้แบบของเครื่องคิดเลขไฟฟ้า ซึ่งดว้ย
ความท่ีเครื่องจกัรและความกา้วหนา้ของวิศวกรรมของญ่ีปุ่ น ณ ขณะนั้น ยังลา้หลงัเป็นอย่างมาก 
จึงยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
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ในปี 1957 บริษัท คาสิโอ ไดเ้ปิดตัวเครื่องคิดเลขไฟฟ้า โมเดล 14-A รุ่นแรกในการผลิต 
และไดเ้ปล่ียนชื่อ แบรนดใ์หม่เป็น CASIO ซึ่งสามารถออกเสียงภาษาองักฤษและสะกดไดง้่ายกว่า
ค าว่า Kashio ท่ีเป็นนามสกุลของตระกูลโดยน าไปตัง้ชื่อบริษัทว่า CASIO COMPUTER 

ภาพประกอบ 5 ตราสินคา้ของคาสิโอ 

ท่ีมา: https://www.casio-intl.com/th 

เครื่องคิดเลขรุ่น 14-A นี ้ มีน า้หนักกว่า 140 กิโลกรัม กว้าง 1080 มิลลิเมตร, สูง 780 
มิลลิเมตร และลึก 445 มิลลิเมตร และตัง้ราคาขายอยู่ท่ี 485,000 เยน ซึ่งถือว่าเป็นสินคา้ท่ีมีราคา
ท่ีสูงมาก อีกทัง้ตัวเครื่องยังมีขนาดท่ีใหญ่เทอะทะ พกพาล าบาก  แต่ก็มีเทคโนโลยีท่ีล า้หน้ากว่า
เครื่องจากต่างประเทศ ณ ขณะนั้น รวมไปถึงคนญ่ีปุ่ นก็มีความเป็นชาตินิยมสูงอยู่แล้ว ท าให้
เครื่องคิดเลขไฟฟ้าของ CASIO มีค าสั่งซือ้เข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีญ่ีปุ่ น
ก าลังอยู่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลังฟ้ืนฟูและขยายตัวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นจึงไดม้ีการพัฒนา
เครื่องคิดเลขใหม้ีขนาดเล็กลงและใหค้นทั่วไปสามารถเขา้ถึงได ้

ปี 1974 บริษัท คาสิโอ จึงไดม้ีการผลิตนาฬิกาขอ้มือท่ีมีทัง้การท างานแบบนาฬิกาท่ีมา
พรอ้มกบัแป้นพิมพต์ัวเลขขนาดจิ๋วคลา้ยคลึงเครื่องคิดเลข ซึ่งจะเหมาะสมกับความตอ้งการอย่าง
มาก ส าหรบัอาจารย์ท่ีสอนคณิตศาสตร์ โดยท่ีจะสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกทีโดยท่ีไม่ต้อง
พกพาและสามารถท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่มีความช านาญในการค านวนดา้นตวัเลขอีกดว้ย 

นอกจากนาฬิกาเคร่ืองคิดเลขแลว้ ทางคาสิโอยงัไดม้ีการพฒันานาฬิกาขอ้มือไปอีกระดับ
ดว้ยการสรา้งสรรค ์นาฬิกาขอ้มือท่ีจะสามารถใหข้อ้มูล ท่ีน่าสนใจไดอ้ย่างหลายประการใหก้ับผูท่ี้
เป็นเจา้ของ เช่น ในการบอกเวลาท่ีแตกต่างกันของแต่ละ time zone การบอกสภาพอากาศ การ
อุณหภูมิ และบอกความดัน ซึ่งนักปีนเขาจะมีความชื่นชอบรุ่นท่ีสามารถบอกระดับความสูงได้ 
ในขณะท่ีผู้ผลิตนาฬิการายอื่น ๆ ยังคงน าเสนอรายละเอียดของนาฬิกาข้อมือในแบบเดิม ๆ        
คาสิโอก็ยังคงน าเสนอรูปแบบของนาฬิกาท่ีหลากหลาย พรอ้มทัง้มีการใชง้านท่ีน่าสนใจในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างไปจากนาฬิกาขอ้มือแบบดัง้เดิม 
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ในปี 1983 คาสิโอก็ไดม้ีการเปิดตัวนาฬิกาท่ีเรารูจ้กักันเป็นอย่างดีนั้นก็คือนาฬิกาคาสิโอ
รุ่น G-Shock ซึ่งเป็นนาฬิกาท่ีมีความทนทานต่อแรงกระแทก โดยนาฬิการุ่นนีไ้ด้ฉีกภาพลักษณ์
เดิมของนาฬิกาท่ีเคยเป็นเคร่ืองประดับท่ีบอบบาง และตอ้งการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจนไม่
เหลือภาพเดิม G-shock เป็นนาฬิกาท่ีมีความทนทานต่อแรงกระแทกด้วยการออกแบบท่ีมีชั้น
ป้องกัน อะไหล่และมีกลไกการท างานของตัวนาฬิกาถึงสามชั้น อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณท่ี์มาพรอ้มกบัการใชง้านท่ีหลากหลาย นาฬิการุน่นีจ้ึงเป็นท่ีนิยมอย่างแพรห่ลาย  

 
คาสิโอ ในประเทศไทย 
เมื่อวันท่ี12 พฤศจิกายน 2558 ทางคาสิโอ ได้เปิดตัว  Casio Marketing ประจ า ท่ี 

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนับเป็นบริษัทลูกล าดับท่ีส่ีของคาสิโอ  คอมพิวเตอร ์ในภูมิภาค
อาเซียน หลงัจากก่อตัง้ส านกังานใหญ่ประจ าภูมิภาคท่ีสิงคโปร ์ตามดว้ยอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
โดยก่อนหน้านี้ คาสิโอ คอมพิวเตอร์ ท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใน
ประเทศไทยผ่านเครือข่ายตวัแทนจ าหน่ายมาโดยตลอดตัง้แต่เร่ิมเขา้สู่ตลาดไทยในช่วงปี 2513 

ประเทศไทย คือหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของคาสิโอในภูมิภาคอาเซียน  ด้วยจ านวน
ประชากรกว่า 67 ลา้นคน คาสิโอ มารเ์ก็ตติง้ ไทยแลนด ์ตัง้ขึน้เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความ
รว่มมือกันระหว่างส านักงานใหญ่ท่ีญ่ีปุ่ นและผูจ้ัดจ าหน่ายตลอดจนลูกคา้ในประเทศไทย คาสิโอ
ยงัมีแผนส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละเขา้ถึงผูบ้ริโภคไทยมากยิ่งขึน้ดว้ยกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ 

บริษัท คาสิโอ มารเ์ก็ตติง้ ไทยแลนด ์ด าเนินงานภายใตค้วามรว่มมือกับตวัแทนจ าหน่าย
ต่าง ๆ ในประเทศไทย อันได้แก่ กลุ่มเซ็นทรลัมารเ์ก็ตติง้กรุ๊ป (CMG) และ บริษัทอิสท์เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากัด ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑต่์าง ๆ โดยคาสิโอ มารเ์ก็ตติง้ ไทยแลนด ์จะเป็นผูดู้แล
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ อนัหลากหลายของคาสิโอ ประกอบดว้ย นาฬิกา กลอ้งดิจิตอลคอมแพค แกรนด์
เปียโนและคียบ์อรด์แบบไฮบริด และดิจิตอล เครื่องคิดเลขใชง้านทั่วไป เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
แบบกราฟิก และเครื่องพิมพฉ์ลาก เครื่องโปรเจคเตอรแ์อลอีดี แบบเลเซอรไ์ฮบริด เครื่องบนัทึกเงิน
สดระบบพีโอเอส 

ปัจจุบัน คาสิโอ มีสาขาในประเทศไทยทั้งหมด 122 สาขา และมีจ านวนสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครทัง้หมด 38 สาขา ดงันี ้ 

1. เซ็นทรลัเวิลด ์
2. สยามเซ็นเตอร ์
3. ดิจิตอล เกตเวย ์สยาม 
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4. เซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 
5. เซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ 
6. พาราไดซ ์พารค์ 
7. เทอรม์ินลั 21 
8. แฟชั่นไอสแ์ลนด ์
9. เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว 
10. ไอคอนสยาม 
11. เซ็นทรลัพลาซา บางนา 
12. เซ็นทรลัเฟสติวลั อีสตว์ิลล ์
13. เอเชียทีค เดอะริเวอรฟ์รอ้นท ์
14. เดอะมอลล ์บางกะปิ 
15. เกตเวย ์แอท บางซื่อ 
16. หา้งสรรพสินคา้ เซน 
17. เซ็นทรลั ชิดลม 
18. เซ็นทรลั ลาดพรา้ว 
19. เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 
20. เซ็นทรลั บางนา 
21. เซ็นทรลั พระราม 2 
22. เซ็นทรลั พระราม 3 
23. เซ็นทรลั สีลมคอมเพล็กซ ์
24. เซ็นทรลั รามอินทรา 
25. โรบินสนั สาขาสขุมุวิท 
26. โรบินสนั สาขาบางรกั 
27. โรบินสนั สาขารามอินทรา 
28. โรบินสนั สาขาพระราม 9 
29. โรบินสนั สาขาศรีนครินทร ์
30. โรบินสนั สาขาบางแค 
31. เอ็มโพเร่ียม 
32. สยามพารากอน 



  31 

33. เดอะมอลล ์บางแค 
34. เดอะมอลลร์ามค าแหง 
35. สนามบินดอนเมือง 
37. สยามดิสคพัเวอรี่ 
38. อิเซตนั 

คาสิโอสามารถท ายอดขายสูงสุด 1 ล้านเครื่องในปี 2561 เติบโต 6-7% โดยยอดขาย 
55% มาจากแบรนด ์G-Shock ครบรอบ 35 ปี คาสิโอวางแผนปีนีโ้ดยจับกลุ่ม ‘พรีเมียม’ จึงไดส่้ง
แบรนด ์Edifice เจาะกลุ่มผูช้ายระดับบน และไดแ้บรนดแ์อมบาสเดอรเ์ป็นนักแข่งรถ Formula 1 
ซึ่งตัง้เป้าเติบโตไวท่ี้ 18% มีการวางงบการตลาดไว้ท่ี 10% พรอ้มทั้งเตรียมท าการตลาดโดยจะ
เจาะกลุ่มไปท่ีช่องทางออนไลน ์และจะมีการขยายช่องทางจ าหน่ายไปยงัต่างจงัหวดัเพิ่มขึน้ 

นายโคจิ ชินโจ กรรมการผูจ้ดัการ  บริษัท คาสิโอ มารเ์ก็ตติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั กล่าว
ว่า ในปี 2561 ภาพรวมตลาดนาฬิกาขอ้มือเติบโตอยู่ในสภาพทรงตวั-เติบโตเล็กนอ้ย แต่เซกเมนต์
ท่ีเติบโตสูงท่ีสุดคือเซกเมนตพ์รีเมี่ยม เติบโต 8% และการแข่งขันในตลาดนาฬิกายังคงเนน้ท่ีการ
ขายผ่านหนา้รา้นเป็นหลกั 

ส่วนผลประกอบการของคาสิโอในปี 2561 (ปิดไตรมาสท่ี 4 ในเดือนมีนาคม 2562) 
บริษัทท ายอดขายไดม้ากกว่า 1 ลา้นเรือน คิดเป็นยอดขายประมาณ 4,000 ลา้นบาท เติบโต 6-7% 
สดัส่วนรายไดอ้ันดบั 1 คือ G-Shock ท่ี 55% Baby-G 15% และแบรนดอ์ื่น ๆ 30% โดยรายไดจ้ะ
มาจากช่องทางออฟไลนถ์ึง 97% และออนไลน ์3%  

ส าหรับปี 2562 บริษัทประกาศใช้กลยุทธ์โฟกัสกลุ่ม ‘Premium’ ทั้งปรับแบรนด์ G-
Shock และแบรนด ์Edifice คาสิโอ เจาะ ‘กลุ่มผูช้าย เซกเมนตพ์รีเมี่ยม’ ดว้ยนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุด 
2 คอลเล็คชัน  รวม  6 รุ่น  คือ  “Edifice Scuderia Toro Rosso Limited Edition 2019” และ 
“EDIFICE Countdown Bezel Series” พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกา  Edifice 
ประเทศไทย คือ “อเล็กซานเดอร ์อัลบอน อังศุสิงห”์ นกัแข่งรถ FORMULA 1 สัญชาติไทยจากทีม 
Scuderia Toro Rosso โดยบริษัทตัง้เป้ารายไดเ้ติบโตถึง 18% จากการจบัตลาดพรีเมียมบริษัทจะ
ทุ่มงบการตลาดถึง 10% โดยเนน้ท าการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึน้จากเดิมท่ีช่องทางออนไลนท์ า
รายได้เป็นสัดส่วนเพียง  3% ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าเป็น 10% ด้วยกลยุทธ์ Omni Channel ตาม
แนวทางของเซ็นทรลั (Marketeeronline, 2562a)  

ส่วนแบ่งการตลาดนาฬิกาขอ้มือในประเทศไทยมีมลูค่าตลาดรวมประมาณ 45,900 ลา้น
บาท โดยจะแบ่งสินคา้ออกเป็นทัง้หมด 4 กลุ่ม ดงันี ้ 
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1. ตลาดลกัซช์วัรี่  
2. ตลาดไฮเอ็นด ์ 
3. ตลาดระดบักลาง  
4. ตลาดแฟชั่น  

5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
ศิริพงษ์ จิตประสงค์พาณิช (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้

นาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้นาฬิกาข้อมือ ทั้งในเรื่องของ
ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ปัจจัยดา้นราคา ปัจจัยดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ปัจจัยดา้นบุคคล และปัจจัยด้านการบริการ ยกเว้นในเรื่องของความสัมพันธ์เพศของกลุ่ม
ตัวอย่างกับปัจจัยทางด้านบุคคลและสถานท่ีจัดจ าหน่าย  ซึ่งจะไม่มีความสัมพันธ์ หรือมี
ความสัมพันธ์ในระดับต ่า และความสัมพันธ์เพศและอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกับปัจจัยทางด้าน
ราคา ซึ่งจะมีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

ศรนัยู รุ่งเสรีชัย (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา 
แบรนดแ์ฟชั่นของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีระดับรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้นาฬิกายี่ห้อ Diesel เหตุผลท่ีซือ้ คือ 
เพื่อเสริมสรา้ง บุคลิกภาพ สถานท่ีซือ้ คือ หา้งสรรพสินคา้ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ 
คือตนเอง ใช ้งบประมาณในการซือ้ต่อครัง้ระหว่าง 2,501 – 5,000 บาท และจะซือ้ช่วงสินคา้ลด
ราคาพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาแบรนดแ์ฟชั่น ดา้นยี่หอ้ท่ีซือ้ , เหตุผลในการซือ้ , สถานท่ีเลือกซือ้ , 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ , งบประมาณในการซือ้ และโอกาสในการซือ้ มีความสมัพันธ์กับเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 
การส่งเสริมการตลาด 

อุบลพันธุ์ วัฒนาศิริสมบัติ (2551) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาขอ้มือคาสิโอของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 -39 ปี การศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง  10,001-20,000 บาท 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรูปลักษณ์ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง 
และตราสินคา้ในระดับดี และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นการโฆษณา 
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การส่งเสริมการขาย และการตลาดเชิงกิจกรรมในระดับดี ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบ
นาฬิกาคาสิโอในระดับมาก มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในอนาคตสงู ผูซ้ือ้ช่วงอายุ
มากกว่า 30 ปีขึน้ไป มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาขอ้มือมากกว่าผูซ้ือ้กลุ่มท่ีมีช่วงอายุนอ้ย
กว่า 30 ปี  

ปัจจัยทางดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวมมีความสัมพันธ์ กับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
ขอ้มือคาสิโอ โดยมีความสัมพันธใ์นทิศทางเดียวกันท่ีระดบัปานกลาง ปัจจัยทางดา้นการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมมีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาขอ้มือคาสิโอของผูซ้ือ้กลุ่ม
วัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันท่ีระดับค่อนขา้งสูง ในดา้น
การตลาดเชิงกิจกรรม และมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันท่ีระดบัสงูมาก ในดา้นการขายโดยใช้
พนกังานขาย  

นันทวฒัน ์อินทรโยธิน (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกซือ้นาฬิกาขอ้มือ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีและความตั้งใจซือ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 21 – 30ปี มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียนและนกัศึกษา มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท  

ในด้านพฤติกรรมการใชง้านสังคมออนไลน์ Facebook พบว่าระยะเวลาในการใช้งาน 
Facebook นั้นอยู่ระหว่าง 1-3 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการใชง้านอยู่ระหว่าง 20.01 – 24.00 น. ปัจจัย
ส าคัญท่ีท าให้คนกด Like Fan Page เกิดจากมีความสนใจเป็นการส่วนตัว กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ี
ผู้ใช้ Facebook ใช้งานคือ การใช้งาน Social Network โดยปัจจัยในการเลือกซื ้อนาฬิกาผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลนท่ี์ส่งผลต่อความจงรกัภักดีมากท่ีสุด คือ ปัจจัยดา้นประสบการณใ์นการ
เลือกซือ้ รองลงมาคือปัจจยัดา้นการประหยดัเวลา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

และในส่วนของความตั้งใจซื ้อพบว่าปัจจัยด้านการประหยัดเวลา  การเข้าถึงข้อมูล 
ประสบการณ์ในการเลือกซือ้ การต่อรองราคา มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ โดยปัจจยัในการเลือก
ซือ้นาฬิกาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์Facebook ท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้มากท่ีสุด คือ ปัจจัย
ดา้นประสบการณใ์นการเลือกซือ้ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการประหยดัเวลา อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 

เพ็ญพนัส วิมุกตายน (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้นาฬิกาขอ้มือ SEIKO ของผูซ้ือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 30,001 
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– 40,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นในปัจจัยการรบัรูใ้นคุณภาพตรา
สินคา้ ความเป็นเอกลกัษณแ์ละภาพลกัษณใ์นระดบัเห็นดว้ย  

ปัจจัยการรูจ้ักตราสินค้าและความมีส่วนร่วมขององค์กร การรับรูคุ้ณค่าตราสินค้ามี
ความเห็นในระดับเฉย ๆ และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในการตัดสินใจซื ้อครั้งต่อไปผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อนาฬิกาข้อมือ SEIKO ในครั้งต่อไป  ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนอายุ อาชีพ รายได ้และระดับการศึกษา การรบัรูคุ้ณภาพตราสินค้า 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตราสินคา้ การรูจ้ักตราสินค้า มีความสัมพันธ์ค่อนขา้งต ่า และการรบัรู ้
คุณค่าของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ในครั้งต่อไปในระดับปานกลางอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ธิติมา คงชัย (2560)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณ ค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื ้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีสถานภาพ โสด และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี 

ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ความผูกพันตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรูก้ับตราสินค้า ด้าน
ความภักดีตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่นๆของตราสินค้ารองเท้า Onitsuka Tiger โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจุบันท่านมีรองเทา้ Ontisuka Tiger ทัง้หมดกี่คู่ ดา้น
ความถี่ ท่ีท่านซื ้อรองเท้า Onitsuka Tiger กี่ครั้ง / 6 เดือน ด้านระดับราคาในการซื ้อ รองเท้า 
Onitsuka Tiger โดยเฉล่ียครัง้ละกี่บาทโดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า และ ความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ .01 
ตามล าดบั 

แนวคิดและทฤษฎทีี่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรตัน ์

(2538, น. 41-42) ท่ีไดก้ล่าวว่า ลักษณะของด้านประชากรศาสตร ์ซึ่งจะประกอบดว้ย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ ระดับการการศึกษา ส่ิงเหล่านี ้ล้วนแต่เป็น
เกณฑ์ท่ีนักการตลาดนิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนแบ่งทางตลาด ลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์
เป็นลักษณะท่ีส าคัญและเป็นสถิติท่ีสามารถวัดได้ของประชากร ท่ีจะช่วยให้ก าหนดตลาด
เป้าหมายได้ ในขณะท่ีลักษณะทางดา้นของจิตวิทยาและทางดา้นของสังคม วัฒนธรรม จะช่วย
อธิบายถึงความคิดและความรูสึ้กของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลดท้างดา้นประชากรศาสตรจ์ะ
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สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัว
แปรอื่น  

2. แนวคิดเกี่ ยวกับคุณ ค่าตราสินค้าใช้แนวคิด  Aaker (1991) ซึ่ งได้มี การแบ่ ง
องคป์ระกอบข องคุณค่าตราสินคา้ไวท้ัง้หมด 5 ส่วน คือ 1.การรูจ้ักตราสินคา้ 2.คุณภาพการรบัรู ้
3.ความผกูพนักบัตราสินคา้ 4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ 5.สินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสินคา้ ซึ่ง
เป็นส่ิงท่ีเป็นการสะท้อนของภาพสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ในเรื่องของ ความรัก 
ความชอบในตราใดๆ ส่ิงเหล่านีจ้ะขึน้อยู่กบัประสบการณข์องผูบ้ริโภคเอง นกัการตลาดจะถือว่าส่ิง
เหล่านีน้ั้น เป็นสินทรพัยข์องตราสินคา้ ถา้หากตราสินคา้ไดท้ าการโฆษณาและด าเนินการดว้ยวีธี
การต่างๆ เพื่อให้ตราสินค้าเป็นท่ีรักหรือชอบมากขึน้นั้น สามารถเทียบโดยนัยได้ว่าตราสินค้า
เหล่านัน้ไดม้ีการสั่งสมชื่อเสียงดา้นบวกไวอ้ย่างต่อเน่ือง  ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดนีม้าเป็นแนวทางใน
การศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้ทัง้ 5 ส่วนต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดคอทเลอร ์(Kolter, 
2000, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น. 50) เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ
คน้หาหรือวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการในการซือ้ และการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการและพฤติกรรมการซือ้ ในการใชข้องผูบ้ริโภค ซึ่งจะเป็นค าตอบท่ีจะช่วยใหน้ักการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยุทธท์างการตลาดท่ีสามารถน าไปใชเ้พื่อการตอบสนอง ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใชใ้นการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค ก็คือ 6WS 
และ 1H ซึ่งค าถามจะประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where และHow เพื่อใช้ในการ
คน้หาค าตอบ  

จากทัง้ 3 แนวคิดนี ้ทางผูว้ิจัยไดศึ้กษาว่าแต่ละแนวความคิดไดส่ื้อและอธิบายไดอ้ย่าง
ชัดเจนและไดน้ าแนวคิดของ ธิติมา คงชัย (2560) ทีได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและ
พฤติกรรมการซือ้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน าทฤษฎีของแต่ละแนวความคิดมาท าเป็นกรอบ
แนวความคิดและแบบสอบถามเพื่ออภิปรายผลและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการท าวิจยัครัง้นี ้

 
จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการท าวิจยั ดงันี ้
ศิริพงษ์ จิตประสงคพ์าณิช (2556) ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดทางดา้นประชากรศาสตร ์มาเป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งมีความคลา้ยคลึงกัน กับงานวิจยันีคื้อ 
ท าการศึกษาสินคา้ นาฬิกาขอ้มือ   
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ศรนัย ูรุง่เสรีชยั (2551) ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดทางดา้นพฤติกรรมการซือ้ มาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม โดยงานวิ จัยท่ีเกี่ ยวข้องมีความคล้ายคลึงกัน  กับงานวิจัยนี้คือ 
ท าการศึกษาสินคา้ นาฬิกา แบรนดแ์ฟชั่น  

อบุลพันธุ์ วัฒนาศิริสมบัติ (2551) ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดทางดา้นพฤติกรรมการซือ้ มาเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งมีความคลา้ยคลึงกัน กับงานวิจยันีคื้อ 
ท าการศึกษาสินคา้ นาฬิกาขอ้มือคาสิโอ 

นันทวัฒน์ อินทรโยธิน (2558)  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้านพฤติกรรมการซือ้  มาเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งมีความคลา้ยคลึงกัน กับงานวิจยันีคื้อ 
ท าการศึกษาสินคา้ นาฬิกาขอ้มือ 

เพ็ญพนัส วิมุกตายน (2549) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้านคุณค่าตราสินค้าและด้าน
ประชากรศาสตร  ์มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีความ
คลา้ยคลึงกนั กบังานวิจยันีคื้อ ท าการศึกษาสินคา้ นาฬิกาขอ้มือ SEIKO 

ธิติมา คงชัย (2560) ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทางดา้นคุณค่าตราสินคา้และพฤติกรรมการซื ้อ 
มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งมีความแตกต่างกนั กับวิจัยนีคื้อ
ท าการศึกษาสินคา้ รองเทา้ Onitsuka tiger 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการศึกษาวจิัย 

ในการท าวิจยัเรื่อง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาคาสิโอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีซึ่งผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาคาสิโอ ซึ่ง

ผูว้ิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชส้ตูรการหาจ านวนท่ีตอ้งการส ารวจ(ศิริวรรณ เสรี
รตัน,์ 2541, น. 222-223) โดยท่ีไม่ทราบขนาดประชากรค านวณไดค่้า 

 

n = 
𝒁𝟐(𝐩𝐪)

𝒆𝟐  
 

โดยท่ี 
n =  ขนาดตวัอย่าง 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score) 

ขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่นท่ีผูว้ิจยักาหนดไวคื้อ 95% เปิดตาราง Z ได ้1.96 
p  = สดัส่วนของประชากรหรือความน่าจะเป็นของประชากรท่ีสนใจศึกษา 
q = สดัส่วนของประชากรท่ีไม่ไดส้นใจศึกษา = 1-p 
e = ระดบัของความคลาดเคล่ือนของตวัอย่างท่ียอมใหเ้กิดขึน้ = 5% = 0.05 
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แทนค่าในสตูร 

 

n = 
𝟎.𝟓(𝟏.𝟎.𝟓)(𝟏.𝟗𝟔)𝟐

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐  

 
n = 384.16 
 
ดงันั้นขนาดตวัอย่างท่ีค านวณไดเ้ท่ากับ 385 ตวัอย่าง และไดท้ าการเก็บตวัอย่างเพิ่มขึน้

อีก 15 ตวัอย่าง ดงันัน้จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

จ านวนตวัอย่างส าหรบังานวิจยันี ้ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการสุ่มตวัอย่าง 3 ขัน้ตอน โดยมีขัน้ตอนการสุ่ม

ตวัอย่างดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ี
ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีมีตวัแทนจ าหน่ายของนาฬิกาแบรนดค์าสิโอ จ านวน 5 สาขา จากทัง้หมด 
38 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร (เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป , 2562)  ได้แก่ สาขาศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  สาขา
ศนูยก์ารคา้เทอมินอล21 และสาขาศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ) โดยแบ่งสัดส่วนการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเท่ากนั คือ จ านวน 5 สาขา สาขาละ 80 ชุด ซึ่งจะไดข้นาดตวัอย่างใน
การวิจยั 400 ตวัอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
ตวัอย่างตามความสะดวกโดยแจกแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาแบรนดค์าสิโอ 
ตามโควตาตามสดัส่วนท่ีก าหนดไว ้

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)ซึ่งสรา้งขึน้จาก

การรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง น ามาสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 
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ส่วนที่  1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ ซึ่งมีลักษณะ  แบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 

- แบบสอบถามท่ีมีค าตอบใหเ้ลือก 2 ทาง (Simple dichotomy question) จ านวน 1 ขอ้ 
- แบบสอบถามท่ีมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) จ านวน 5 ขอ้

โดยแต่ละค าถามมีระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทต่าง ๆ ดงันี ้
ข้อท่ี 1 เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
ขอ้ท่ี 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการก าหนด 

ช่วงอายไุดถู้กแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอายท่ีุส านกังานสถิติแห่งชาติก าหนด
ไว้ตาม Standard International Age Classification ขององคก์ารสหประชาชาติเป็นหลักในการ
พิจารณา เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากล และผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลกนัระหว่างประเทศ
ไดม้าตรฐานการจัดกลุ่มอายุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม 20 ปี 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชช้่วงอายุ กลุ่ม 10 ปี โดยแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม โดยการก าหนดช่วงอายนุัน้ ไดอ้า้งอิงจากงานวิจยัของ เพ็ญพนสั วิมกุตายน (2549) ไดแ้ก่   

2.1 15-24 ปี 
2.2 25-34 ปี  
2.3 35-44 ปี  
2.4 45-54 ปี  
2.5 55 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศึกษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยมี
การก าหนดช่วงระดบัการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

ขอ้ท่ี 4 อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) โดยมีค าตอบ
ใหเ้ลือกดงันี ้
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4.1 นกัเรียนและนกัศึกษา 
4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
4.3 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
4.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................... 

ขอ้ท่ี 5 สถานภาพสมรส ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
โดยมีค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้ 

5.1 โสด 
5.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
5.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

ขอ้ท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
โดยการก าหนดช่วงรายไดน้ัน้ ไดอ้า้งอิงจากงานวิจยัของ เพ็ญพนสั วิมกุตายน (2549) มีค าตอบให้
เลือกดงันี ้

6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
6.2 10,001 – 20,000 บาท  
6.3 20,001 – 30,000 บาท  
6.4 30,001 – 40,000 บาท  
6.5 40,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ ซึ่งได้น าแนวคิด
เกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้ของ Aaker (1991) ซึ่งไดแ้บ่งองคป์ระกอบของคณุค่าตราสินคา้ไว ้5 ส่วน 
น ามาใชใ้นการสรา้งแบบสอบถาม โดยจะแบ่งค าถามออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้ักต่อตรา
สินคา้ ดา้นการรบัรูต่้อตราสินคา้ ดา้นภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตรา
สินค้า และด้านสินทรัพยอ์ื่น ๆ ของตราสินค้า โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด มีจ  านวน 16 ข้อ 
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราวดั Likert Scale ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบใหเ้ลือกตาม
ความคิดเห็น 5 ระดบั โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีการ
ก าหนดการใหค้ะแนนดงันี ้ 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
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ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว  จะใช้ระดับคะแนนเฉล่ียกลุ่มตัวอย่าง
พิจารณาระดับความถี่ มีวิธีการค านวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใช้
สตูรดงันี ้(วิเชียร เกตสิุงห,์ 2538, น. 10)  
 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
ค่าสงูสดุ − ค่าต ่าสดุ

จ านวนช่วงหรือระดบัที่ตอ้งการแปลผล
 

 
    =  

𝟓 − 𝟏

𝟓
 =   0.80   

 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคณุค่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ 

4.21 – 5.00 ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40  ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบันอ้ยมาก 
 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของคอลเลอร ์(Kolter, 
2000, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2550, น. 50)น ามาใช้ในการสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ค าถามออกเป็น 7 ขอ้ ดงันี ้ 

ค าถามขอ้ท่ี 1 – 2 เป็นค าถาม แบบปลายเปิด (Open-ended questions) ใชร้ะดับการ
วดัขอ้มลูประเภทอนัตราส่วน (Ratio Scale) 

ค าถามขอ้ท่ี 3 – 7 เป็นค าถาม แบบปลายปิด (Close-Ended Mutually Exclusive)  โดย
จะมีหลายค าตอบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
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ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงันี ้
1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งต่าง ๆ จากต าราและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง

เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยั 
2. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของ

แบบทดสอบจะไดม้ีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยัยิ่งขึน้ 
3. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ ามาสรา้งเครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามใหค้รอบคลุม

ตามความมุ่งหมายของการวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาแกไ้ข 
5. ปรบัปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรกึษาสารนิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สุดทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out)
โดยการน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณน์ัน้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  40 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha 

Coefficient) ค่าอัลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงความคงท่ีของค าถาม ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ี
ใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามท่ี
ยอมรบัได ้ควรมีค่ามากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น. 449) ซึ่งมีความเชื่อมั่นรายดา้น
ต่าง ๆ ไดด้งันี ้

 
ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้  ค่าสมัประสิทธิ์อลัฟา 0.794   
ดา้นการรบัรูต่้อตราสินคา้  ค่าสมัประสิทธิ์อลัฟา 0.825 
ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ค่าสมัประสิทธิ์อลัฟา 0.876 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  ค่าสมัประสิทธิ์อลัฟา 0.873 
ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ ค่าสมัประสิทธิ์อลัฟา 0.787 
 
6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไ์ปใชส้อบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า  จากหนังสือ 
บทความส่ิงพิมพ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงข้อมูลทาง
อินเตอรเ์น็ต 
 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง 

4. การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การจัดท าข้อมูล 
หลังจากท่ีท าการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดท่ีท าการตอบเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดน้ า

แบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการดงันี ้
1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบูรณเ์ท่านัน้ 
1.2 ท าการลงรหัสขอ้มลู (Coding) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีท าการศึกษา และ

น าขอ้มลูบนัทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์
1.3 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
1.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกตามส่วนของแบบสอบถาม  
 

2. การวิเคราะหข์้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร ์
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.2 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงสถิติ
จะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากวิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามมาวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปโดย
ใชค่้าสถิติในการวิเคราะหด์งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ โดยท่ีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ใชค่้าสถิติแบบ t-
test และลักษณะทางประชากรศาสตรอ์ื่น ๆ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป เช่นอาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ ใชค่้าสถิติแบบ One way ANOVA ใน
การหาความแตกต่างของตวัแปรเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การรูจ้ักชื่อตราสินค้า การรบัรูต่้อตรา
สินคา้ ดา้นภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาโอ ทดสอบโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment correlation Coefficient) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัท่ีอิสระต่อกนั  

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
1. สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
เป็นหลักการท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล น าเสนอขอ้มูลและการค านวณสถิติเบือ้งตน้ ซึ่งจะ

เป็นการอธิบายหรือบรรยายลกัษณะ ของขอ้มลูท่ีไดม้ีการเก็บรวบรวมมา แต่ไม่สามารถท่ีจะอา้งอิง
ถึงลกัษณะประชากรได ้จึงท าการการสรุปถึงลกัษณะของขอ้มลูกลุ่มท่ีศึกษา(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2546, น. 127) จะประกอบไปดว้ย  

1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลทั่ว ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยใชส้ตูร(อภินนัท ์จนัตะนี, 2538, น. 75)  

 

P = 
𝒇(𝟏𝟎𝟎)

𝒏
   

 
เมื่อ P  แทน   รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์(Percentage)  
 f   แทน  ความถี่ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
 n  แทน   จ านวนความถี่ทัง้หมดหรือจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
 
1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูดา้นต่าง ๆ (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2545, น. 39)  
 

 𝒙 =  
∑ 𝒙

𝒏
 

 

 เมื่อ    �̅�   แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
          ∑ 𝒙  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของ n 
          n      แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
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S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 

1.3 การหาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) เพื่ อใช้ในการแปล
ความหมายของขอ้มลูดา้นต่าง ๆ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 38) 
 

    

 
 
โดยท่ี S.D.แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอย่าง 

 (∑𝒙)𝟐  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

   ∑𝒙𝟐   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
    n           แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 
1.4 สถิติท่ีใชท้ดสอบค่าความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธี

หาค่าครอนบคัอลัฟา (Cronbach’s alpha)(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 43)  
 

α = 
𝒌𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝟏+(𝒌−𝟏)𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

โดยท่ี      α              แทน ค่าความเชื่อมั่นของชดุค าถาม 
      k              แทน จ านวนค าถาม 
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่าง ๆ 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
2.1 สถิ ติ  t-test (Independent t-test) ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม  เพื่อ เป็นการ

ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากรของกลุ่มท่ี 1 และประชากรของกลุ่มท่ี 2(ชูศรี วงศร์ตันะ, 2544, น. 
178) โดยจะใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศและ
สถานภาพสมรส 
 

กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่เท่ากนั      𝒔𝟏
𝟐 ≠ 𝒔𝟐

𝟐 
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t     =       �̅�𝟏−�̅�𝟐

√
𝒔𝟏

𝟐

𝒏𝟏
+

𝒔𝟐
𝟐

𝒏𝟐

 

 

 df =   
(

𝒔𝟏
𝟐

𝒏𝟏
+

𝒔𝟐
𝟐

𝒏𝟐
)

(
𝒔𝟏

𝟐

𝒏𝟏
)

𝟐

𝒏𝟏−𝟏

+(
𝒔𝟐

𝟐

𝒏𝟐
)

𝟐

𝒏𝟐−𝟏

 

กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั            𝒔𝟏
𝟐 = 𝒔𝟐

𝟐 

   t =  
�̅�𝟏−�̅�𝟐

√
(𝒏𝟏−𝟏)𝒔𝟏

𝟐+(𝒏𝟐−𝟏)𝒔𝟐
𝟐

𝒏𝟏+𝒏𝟐−𝟐
[

𝟏

𝒏𝟏
+

𝟏

𝒏𝟐
]

  

 df    =    𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 − 𝟐 
 

เมื่อ    t          แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t 

    𝒙𝟏 , 𝒙𝟐   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 และกลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ตามล าดบั 

    𝒔𝟏
𝟐, 𝒔𝟐

𝟐     แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 และกลุ่มตวัอย่างท่ี 2  
          ตามล าดบั 

   𝒏𝟏, 𝒏𝟐     แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 และขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี 2 
 

2.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวซึ่งใชส้ถิติ F-test เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป ซึ่งใช้ในกรณี ท่ีค่าความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่
แตกต่าง  (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541, น. 249)  

 

 F =    
𝑴𝑺𝒃

𝑀𝑆𝑤
  

 

เมื่อ   F    แทน ค่าแจกแจงท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
      𝑀𝑆𝑏 แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     𝑀𝑆𝑤  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเชื่อมั่น 95% เพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง
กนั โดยใชว้ิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 332-
333)  
 

LSD =  𝑡𝑖
𝛼

2
𝑚−𝑘√

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
 

 

ในกรณีท่ี     𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗  

เมื่อ 𝑡𝑖
𝛼

2
𝑚−𝑘   แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดบัความ 

                     เชื่อมั่น95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุ่ม 
MSE   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (𝑀𝑆𝑤) 

𝑛𝑖     แทน จ านวนขอ้มลูของกลุ่ม i 

𝑛𝑗     แทน จ านวนขอ้มลูของกลุ่ม j 
 

2.3 ใช้ค่า  Brown-Forsythe (β) กรณี ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่ เท่ากัน
(Hartung, 2001, p. 300) มีสตูรดงันี ้
     

β =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 

โดยค่า    𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁
)𝑘

𝑖=1  𝑠𝑖
2 

 

เมื่อ  β  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
 𝑀𝑆𝑏   แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
 𝑀𝑆𝑤    แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรบัสถิติ 

                          Brown- forsythe 

 K   แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
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 n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 N     แทน ขนาดประชากร 

 𝑠𝑖
2  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง 

 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นราย
คู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3(วิเชียร เกตสิุงห,์ 2543, น. 116) มีสตูรดงันี ้
 

 t    =   
�̅�𝑖−�̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑤)[
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]

 

 

เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 𝑀𝑆𝑤   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

                                  (Mean Square within group) ส าหรบัBrown-Forsythe 

 �̅�𝑖  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ี i 

 �̅�𝑗      แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ี j 

 𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี i 

 𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี j 
 

2.4 การทดสอบสถิติอย่างง่ายของเพียรส์ัน  Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทดสอบความสมัพนัธต์ัวแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2
โดยใชส้ตูรดงันี(้กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น. 311-312)  
 

 𝑟𝑟𝑦 =
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2)
   

 

เมื่อ    𝑟𝑟𝑦     แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
 ∑𝑥     แทน ผลรวมของคะแนน x 
 ∑𝑦     แทน ผลรวมของคะแนน y 
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 ∑𝑥2     แทน ผลรวมของคะแนนชดุ x แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 ∑𝑦2    แทน ผลรวมของคะแนนชดุ y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 ∑𝑥𝑦    แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 

 ∑𝑥2     แทน ผลรวมของคะแนนชดุ x ทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 ∑𝑦2    แทน ผลรวมของคะแนนชดุ y ทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 (∑𝑦2)   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 n     แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอย่าง 
 
โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธจ์ะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 
1. ค่า r เป็น – แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
2. ค่า r เป็น + แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
4. ค่า r มีค่าเข้าใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
5. ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้0 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 
6. ค่า r มีค่าเท่ากบั 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธ ์

 

โดยมีเกณฑใ์นการประเมิน ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีท าการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544, น. 316)  

 
ค่าระดบัความสมัพนัธ ์การแปลความหมายของค่าระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปร 
0.91 ถึง 1.00  หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
0.71 ถึง 0.90  หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
0.31 ถึง 0.70  หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
0.01 ถึง 0.30  หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
0.00           หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธใ์นเชิงเสน้ตรง 
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บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้มี ความมุ่ งหมายเพื่ อ ศึกษาการวิจัยเรื่อง “คุณ ค่าตราสินค้า ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้ า
การรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มของตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิเคราะหข์้อมูลและการแปลผล
ความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
Min  แทน ค่าต ่าสดุ 
Max  แทน ค่าสงูสดุ 

�̅�  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 
S.D   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
M.S.   แทน ค่าเฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 
df   แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom) (ในตาราง F-test) 
t  แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณา t – Distribution 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
F   แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณา F – Distribution 
Sig.2 tailed  แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนัยส าคญัทางสถิติ 
LSD   แทน Least Significant Difference 
H0   แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*   แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**   แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจัย

ครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 4 ส่วนตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มูล
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 5 ด้านได้แก่ ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านการรับรูต่้อคุณภาพ ด้าน
ภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และ ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา คาสิโอ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้าประกอบดว้ยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
ส่วนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและรอ้ยละ ดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 167 41.75 

 หญิง 233 58.25 

รวม 400 100 
2. อายุ   

 15 – 24 ปี 53 13.25 

 25 – 34 ปี 161 40.25 

 35 – 44 ปี 117 29.25 

 45 – 54 ปี 69 17.25 

รวม 400 100 
3. ระดับการศึกษา   

 ต ่ากว่าปริญญาตรี 39   9.75 

 ปริญญาตร ี 298 74.50 

 สงูกว่าปริญญาตร ี 63 15.75 

รวม 400 100 
4. อาชีพ   

 นกัเรียน/นกัศึกษา 24   6.00 

 พนกังานบริษัทเอกชน 226 56.50 

 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 53 13.25 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 78 19.50 

 อื่น ๆ เช่น ฟรีแลนซ ์/ แมบ่า้น / ว่างงาน 19   4.75 

รวม 400 100 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
5. สถานภาพ   

 โสด 297 74.25 

 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 91 22.75 

 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  12   3.00 

รวม 400 100 
6. รายได้   

 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 30   7.50 

 10,001 – 20,000 บาท 107 26.75 

 20,001 – 30,000 บาท 106 26.50 

 30,001 – 40,000 บาท 65 16.25 

 40,001 บาทขึน้ไป 92 23.00 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได ้ดงันี ้
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

58.25 และเป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.75 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 40.25 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อายุ 45-54 ปี 
จ านวน 69 คนคิดเป็นรอ้ยละ 17.25 และอายุ 15-24 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 298 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.50 รองลงมาคือการศึกษาระดบั สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 63 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.75 และ การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
9.75 ตามล าดบั 
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อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 226 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.50 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
19.50 อาชีพขา้ราชการพนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 อาชีพนกัเรียน /
นักศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.00  และอาชีพอื่น ๆ เช่น ฟรีแลนซ ์ว่างงาน แม่บ้าน 
จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 
297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.25 รองลงมาคือ สมรส / อยู่ด้วยกัน จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.75 และหมา้ย/ หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ จ  านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.75 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป มีจ  านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.25 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน 30 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 

เน่ืองจากของอัตราภาคชั้นของขอ้มูลดา้น อาชีพ และสถานภาพ มีความถี่ค่อนขา้งต ่า 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการรวบรวมใหม่เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบดว้ย อาชีพ สถานภาพ ท่ีท าการจดักลุ่มใหม่ 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 

1. อาชีพ   

 พนกังานบริษัทเอกชน 226 56.50 

 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 53 13.25 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 78 19.50 

 นักเรียน,นักศึกษา และ อื่น ๆ เช่น ฟรีแลนซ์ / 

แม่บา้น / ว่างงาน 

 

43 

 

10.75 
รวม 400 100 
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ตาราง 3 ( ต่อ ) 
 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
2. สถานภาพ   

 โสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 309 77.25 

 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 91 22.75 
รวม 400 100 

 
จากตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ท่ี ท าการจดักลุ่มใหม่ จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 226 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.50 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
19.50 อาชีพขา้ราชการพนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 และอาชีพอื่น ๆ 
เช่น นักเรียน / นักศึกษา / ฟรีแลนซ์ ว่างงาน แม่บ้าน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 
ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด / หมา้ย / 
หย่ารา้ง / แยกกันอยู่  จ  านวน 309 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.25 รองลงมาคือ สมรส / อยู่ด้วยกัน 
จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มูล
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 5 ด้านได้แก่ ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านการรับรูต่้อคุณภาพ ด้าน
ภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และ ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ
โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคณุค่าตราสินคา้
นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมรายดา้น 
 

คุณค่าตราสินค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ 4.23 0.552 ดีมาก 

2. ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ 4.07 0.579 ดี 

3. ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 3.85 0.645 ดี 

4. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 3.44 0.842 ดี 

5. ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสินคา้ 4.04 0.582 ดี 

รวม 3.93 0.505 ดี 

 
จากตาราง 4 ผลแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ

คณุค่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ รวมรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ
คณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบั ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คณุค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มากคือด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรูต่้อ
คณุภาพ ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสินคา้ ดา้นภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้และ
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.07  
4.04  3.85  และ 3.44 ตามล าดบั 
 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลู ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านการรู้จักตราสินค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านรูจ้กัตราสินคา้คาสิโอเป็นอย่างดี 4.20 0.707 ดี 

2. ท่านสามารถจดจ าสัญลักษณ์ของตราสินค้าคาสิโอ

ไดต้ลอดเวลา 

4.19 

 

0.736 

 

ดี 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ด้านการรู้จักตราสินค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

3. นาฬิกาคาสิโอเป็นท่ีรู ้จักทั้งในประเทศญ่ีปุ่ นและ

ต่างประเทศ 

4.17 

 

0.757 

 

ดี 

 

4. ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอเป็นตราสินคา้ท่ีมีชื่อเสียง 4.36 0.589 ดีมาก 

รวม 4.23 0.552 ดีมาก 

 
จากตาราง 5 ผลแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล ด้านการรูจ้ักตรา

สินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอเป็นตราสินคา้ท่ีมีชื่อเสียง มี

ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36  
คณุค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี คือ ท่าน

รูจ้กัตราสินคา้คาสิโอเป็นอย่างดี ท่านสามารถจดจ าสัญลักษณข์องตราสินคา้คาสิโอไดต้ลอดเวลา 
นาฬิกาคาสิโอเป็นท่ีรูจ้ักทั้งในประเทศญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.20  4.19 
และ 4.17 ตามล าดบั 
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลู ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. นาฬิกาคาสิโอผลิตจากวสัดท่ีุมีคณุภาพ 4.18 0.590 ดี 

2. นาฬิกาคาสิโอมีรูปแบบท่ีทนัสมยั 3.93 0.763 ดี 

3. นาฬิกาคาสิโอมีแบบใหเ้ลือกมากมายและมีแบบใหม่

อยู่เสมอ 

4.12 

 

0.711 

 

ดี 

 

รวม 4.07 0.579 ดี 
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จากตาราง 6 ผลแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล ด้านการรับรูต่้อ
คณุภาพ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.07 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ทุกข้อ คือ นาฬิกาคาสิโอผลิตจากวัสดุท่ีมีคุณภาพ นาฬิกาคาสิโอมี
แบบให้เลือกมากมายและมีแบบใหม่อยู่เสมอ นาฬิกาคาสิโอมีรูปแบบท่ีทันสมัย โดยมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั  4.18  4.12  และ  3.98  ตามล าดบั 
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลู ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตรา
สินคา้มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณุภาพของนาฬิกาคาสิโอ 4.29 0.562 ดีมาก 

2. ท่านรูสึ้กว่าใส่นาฬิกาคาสิโอ แล้วเป็นผู้มีรสนิยมดีใน

ดา้นความสวยงาม 

3.78 0.758 ดี 

3. ท่านรูสึ้กว่านาฬิกาคาสิโอ แตกต่างจากผลิตภัณฑย์ี่หอ้

อื่นเพราะมีรูปแบบ ดีไซน ์เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

3.68 

 

0.853 

 

ดี 

 

4. ท่านรูสึ้กผกูพนักบัตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ 3.66 0.925 ดี 

รวม 3.85 0.625 ดี 

 
จากตาราง 7 ผลแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล ดา้นภาพลักษณ์ท่ี

เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
3.85 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ท่านมีความเชื่อมั่นในคณุภาพของนาฬิกาคาสิโอ มี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 

คณุค่าตราสินคา้ดา้นภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ ดี คือ ท่านรูสึ้กว่าใส่นาฬิกาคาสิโอ แลว้เป็นผูม้ีรสนิยมดีในดา้นความสวยงาม ท่านรูสึ้กว่า
นาฬิกาคาสิโอ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่หอ้อื่นเพราะมีรูปแบบ ดีไซน์ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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ท่านรูสึ้กผูกพันกับตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  3.78  3.68  และ  3.66  
ตามล าดบั 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลู ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทกุครัง้ท่ีซือ้นาฬิกาท่านตัง้ใจท่ีจะซือ้นาฬิกาคาสิโอ 3.33 0.945 ปานกลาง 

2. ท่านซือ้นาฬิกาคาสิโอ เป็นประจ าเมื่อเวลาต้องการ

ซือ้นาฬิกาใหม่ 

3.28 

 

1.069 

 

 ปานกลาง 

 

3. ท่านคิดว่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอใส่แลว้รูสึ้กมั่นใจ

เวลาสวมใส่ 

3.73 

 

0.773 

 

ดี 

 

รวม 3.44 0.842 ดี 

 
จากตาราง 8 ผลแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล ดา้นความภักดีต่อ

ตราสินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.44 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า  ท่านคิดว่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอใส่แลว้รูสึ้กมั่นใจ

เวลาสวมใส่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73  
คณุค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปาน

กลาง คือ ทุกครัง้ท่ีซือ้นาฬิกาท่านตัง้ใจท่ีจะซือ้นาฬิกาคาสิโอ  ท่านซือ้นาฬิกาคาสิโอเป็นประจ า
เมื่อเวลาตอ้งการซือ้นาฬิกาใหม่ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.33  และ  3.28  ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลู ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสนิค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. เครื่องหมายการคา้หรือโลโกข้องคาสิโอ มีความโดด

เด่นจึงช่วยใหท่้านไม่สบัสนกบัยี่หอ้อื่น 

3.96 

 

0.632 

 

ดี 

 

 



  60 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสนิค้า 𝒙 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

2. นาฬิกาคาสิโอซึ่ งได้รับมาตรฐานการผลิตจาก

ประเทศญ่ีปุ่ นจะช่วยเพิ่มคณุค่าใหต้ราสินคา้ได ้

4.13 

 

0.679 

 

ดี 

 

รวม 4.04 0.582 ดี 

 
จากตาราง 9 ผลแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ 

ของตราสินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.04 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ทุกข้อ คือ นาฬิกาคาสิโอซึ่งไดร้ับมาตรฐานการผลิตจาก
ประเทศญ่ีปุ่ นจะช่วยเพิ่มคุณค่าใหต้ราสินคา้ได้ เครื่องหมายการคา้หรือโลโกข้องคาสิโอ มีความ
โดดเด่นจึงช่วยใหท่้านไม่สบัสนกบัยี่หอ้อื่น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.13  และ  3.96  ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวน (ความถี่) และรอ้ยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า
ต ่าสดุ ค่าสงูสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 10 แสดงค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมในการซือ้
นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมในการซือ้ Min Max 𝒙 S.D 

1.ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด กี่เรือน 1 4 1.82 0.849 

2.ระดับราคาในการซื ้อ  นาฬิกาคาสิโอ โดย

เฉล่ีย/ครัง้ 

1000 

 

10000 

 

3374.17 

 

1811.057 

 

 
จากตาราง 10 ผลแสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

พฤติกรรมในการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบันท่านมี
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นาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมด กี่เรือน มากท่ีสุด คือ 4 เรือน นอ้ยท่ีสุดคือ 1 เรือน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
1.82 เรือน หรือ 2 เรือน มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.849 ส่วนระดับราคาในการซื ้อ 

นาฬิกาคาสิโอ โดยเฉล่ีย/ครัง้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัราคาในการซือ้มากท่ีสดุ คือ 10,000 บาท และ
นอ้ยท่ีสดุคือ 1,000 บาท โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3,374.17 บาท มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1811.057 

 
ตาราง 11 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ ของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมในการซือ้ จ านวน ร้อยละ 

1. ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจก่อนท่ีจะซือ้นาฬิกาคาสิโอกี่วนั   
 3 วนั 173 43.25 
 7 วนั 77 19.25 
 15 วนั 30   7.50 
 1 เดือน 34   8.50 
 มากกว่า 1 เดือน  60 15.00 
 อื่น ๆ เช่น ตดัสินใจซือ้ทนัที  26   6.50 

รวม 400 100 

2. ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีท าใหท่้านตดัสินใจซือ้   

 ความทนัสมยั 51 12.75 

 รูปแบบผลิตภณัฑ ์ 177 44.25 

 ความหลากหลาย 28   7.00 
 ราคา 111 27.80 

 การโฆษณา 16   4.00 

 การแนะน าจากบุคคลอื่น 9   2.30 

 การบริการของพนกังานขาย 8   2.00 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมในการซือ้ จ านวน ร้อยละ 
รวม 400 100 

3. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้นาฬิกาคาสิโอของ 
ท่านมากที่สดุ 

  

 ตนเอง 328 82.00 
 พ่อ/แม ่ 20   5.00 
 คู่สมรส / แฟน 9   2.25 
 พี่ / นอ้ง / ญาติ 10   2.50 
 เพื่อน 29   7.25 
 พนกังานขาย 4   1.00 

รวม 400 100 

4. ท่านเลือกซือ้นาฬิกาคาสิโอจากสถานท่ีใดมากท่ีสดุ   

 หา้งสรรพสินคา้ท่ีมี Shop คาสิโอ 364 91.00 

 รา้นคา้ทางอินเทอรเ์น็ต 33   8.25 

 Shop ต่างประเทศ 3   0.75 

รวม 400 100 
5. ส่วนใหญ่ท่านจะซือ้นาฬิกาคาสิโอเมื่อใด   

 เงินเดือนออก 52 13.00 

 ช่วงท่ีมีการลดราคาหรือโปรโมชั่น 274 68.50 

 เมื่อมีการโฆษณาบนส่ือต่าง ๆ 20   5.00 

 เทศกาล 54 13.50 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 11 ผลแสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ ของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ

โอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีรายละเอียด ดงันี ้
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ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชร้ะยะเวลาใน
การตดัสินใจซือ้ 3 วนั จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.25 รองลงมาคือ 7 วนั จ านวน 77 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 19.25 มากกว่า 1 เดือน จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 1 เดือน จ านวน 34 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 8.50 15 วัน จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 และ อื่น ๆ เช่น ตัดสินใจซือ้ทันที 
จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 

ปัจจัยที่มีความส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจซื้อ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีท าให้
ตดัสินใจซือ้มากท่ีสุด คือ รูปแบบผลิตภัณฑ ์จ านวน 177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.25 รองลงมา คือ 
ราคา จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 ความทันสมัย จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75 
ความหลากหลาย จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 การโฆษณา  จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 
การแนะน าจากบุคคลอื่น จ านวน 9 คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 และ การบริการของพนกังานขาย จ านวน 
8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดบั 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้มาก
ท่ีสดุ คือ ตนเอง จ านวน 328 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82 รองลงมาคือ เพื่อน จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 7.25 พ่อ/แม่ จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 พี่/นอ้ง/ญาติ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 
คู่สมรส/แฟน จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 และ พนกังานขาย จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1 
ตามล าดบั 

สถานที่ที่เลือกซือ้นาฬิกาคาสิโอมากที่สุด พบว่า สถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไปเลือกซือ้มากท่ีสดุ คือ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมี Shop คาสิโอ จ านวน 364 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91  
รองลงมา คือ ร้านค้าทางอินเตอรเ์น็ต จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ Shop จาก
ต่างประเทศ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้เมื่อใด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้มากท่ีสดุ คือ 
ช่วงท่ีมีการลดราคาหรือโปรโมชั่น  จ านวน 274 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.50 รองลงมาคือ ช่วง
เทศกาล จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 ช่วงเงินเดือนออก จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 
และ เมื่อมีการโฆษณาบนส่ือต่าง ๆ จ านวน 20 คิดเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดบั  
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
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ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในส่วนนีส้ามารถแบ่งสมมติฐานย่อยตามขอ้มูล
ลกัษณะประชากรศาสตรจ์  าแนกตามตวัแปรดังนี ้

 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากสมมติฐานขา้งตน้จะมีสมมติฐานทางสถิติ 
ดงันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบ Independent Sample t-test ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยจะยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) ก็
ต่อเมื่อค่า (Sig.) มีค่ามากกว่า 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยหาค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้
Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

ตาราง 12 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามเพศ) 
 

พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ Levene’s Test for Equality of Variances 

F Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน 7.009** 0.008 

2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย/ครัง้ 11.307** 0.001 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 12 ผลแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามเพศ) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบแสดงตาราง โดยท าการทดสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s Test 
พบว่ามีความน่าจะเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 

1. ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดกี่ เรือน เท่ากับ 0.008 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศแตกต่างกัน จึงใชค่้า t-test ในกรณี Equal variances 
not assumed 

2. ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย/ครั้ง เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศแตกต่างกัน จึงใชค่้า t-test ในกรณี Equal variances 
not assumed 
 
ตาราง 13 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามเพศ) 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกา 

คาสิโอ 
 

 
เพศ 

 

𝒙 

 
S.D. 

 
t 

 

df 
Sig. 

(2tailed) 

1. ปัจจุบนัท่านมีนาฬิกา 

คาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน 

ชาย 

หญิง 

1.74 

1.87 

0.891 

0.815 

-1.476 

 
337.758 

 
0.141 

 
2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ีย/ครัง้ 

ชาย 

หญิง 

3251.50 

3462.10 

1496.416 

2005.015 

-1.203 

 

397.332 

 

0.230 

 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามเพศ) โดยใชส้ถิติ t-test พบว่า  
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผลการวิเคราะหพ์บว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 

0.141 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบันท่านมี
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นาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดกี่ เรือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผลการวิเคราะหพ์บว่ามีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.230 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคา
ในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (บาท) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากสมมติฐานขา้งตน้จะมีสมมติฐานทางสถิติ 
ดงันี ้

H0: ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

H1: ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95 % โดยท าการทดสอบความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison)โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันและใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนัเพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน เป็นดงันี ้
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาย)ุ 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด 

กี่เรือน 

5.662** 3 396 0.001 

2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

โดยเฉล่ีย/ครัง้ 

2.447 3 396 0.063 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 14 ผลแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาย)ุ พบว่า 

ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีค่า
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดงัตาราง 15  

ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.063 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดงัตาราง 16 
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ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตามอาย)ุ โดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Brown-Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด

กี่เรือน 

2.088 

 

3 

 

230.296 

 

0.102 

 

 
จากตาราง 15 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน (จ าแนกตาม
อายุ) โดยใช้สถิติ  Brown-Forsythe พบว่ามี ค่า Sig. เท่ากับ 0.102 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมต่อการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน ไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้(จ าแนกตามอาย)ุ 
โดยใชส้ถิติ F-test 
 
พฤติกรรมการซือ้

นาฬิกา 
คาสิโอ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

2. ระดบัราคาในการซือ้

นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย

ครัง้ละกี่บาท 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

36327669.35 

1272363858.40 

1308691527.75 

 

3 

396 

399 

 

12109223.12 

3213040.05 

 

 

3.769* 

 

 

0.011 

 

 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 16 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง
(จ าแนกตามอาย)ุ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการ
ซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยั 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิ ธีการทดสอบ แบบ Least Significant Difference(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้าง
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนักบัพฤติกรรมการ
ซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดย
เฉล่ียต่อครัง้(จ าแนกตามอาย)ุ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) 
 

อายุ 𝒙 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 

2858.49 3228.39 3522.22 3859.42 

15-24 ปี 2858.49 - -369.895 - 663.732* -1000.930* 
   (0.193) (0.026) (0.002) 

25-34 ปี 3228.39  - -293.837 -631.035* 
    (0.178) (0.015) 

35-44 ปี 3522.22   - -337.198 
     (0.216) 

45-54 ปี 3859.42    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กนักับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระดบัราคาใน



  70 

การซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้(จ าแนกตามอายุ) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference(LSD) พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15-24 ปี กับ 35-44 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการ
ซือ้โดยเฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาใน
การซือ้เฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 663.732 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15-24 ปี กับ 45-54 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการ
ซือ้โดยเฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45-54 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาใน
การซือ้เฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ45-54 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1000.930 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี กับ 45-54 ปี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการ
ซือ้โดยเฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45-54 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาใน
การซือ้เฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ45-54 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 631.035 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ

นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากสมมติฐานข้างต้นจะมี
สมมติฐานทางสถิติ ดงันี ้

H0: ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกัน พฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95 % โดยท าการทดสอบความแปรปรวน
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ของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison)โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันและใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนัเพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน เป็นดงันี ้
 

ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศึกษา) 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด 

กี่เรือน 

6.952** 2 397 0.001 

2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

โดยเฉล่ีย/ครัง้ 

15.257** 2 397 0.000 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 18 ผลแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามระดบัการศึกษา) พบว่า 

ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีค่า
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐานดงัตาราง 19  

ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความ
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ว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
ดงัสมมติฐานดงัตาราง 21 

 
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตามระดบั
การศึกษา) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Brown-Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด

กี่เรือน 

3.131* 

 

2 

 

101.649 

 

0.048 

 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 19 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน (จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยั 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่าง รายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 ซึ่งไดผ้ลลัพธ์
ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนักบั
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคา
สิโอ ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตามระดบัการศึกษา) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

 
ระดับการศึกษา 

 

𝒙 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

1.85 1.76 2.10 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 1.85 - 0.91 -0.249 
   (0.938) (0.549) 

ปริญญาตรี 1.76  - -0.340* 
    (0.027) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 2.10   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจุบัน
ท่านมีนาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดกี่ เรือน(จ าแนกตามระดับการศึกษา) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ สูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.027 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื ้อ
นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน แตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซือ้ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน นอ้ย
กว่าผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษา สงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.340 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามระดบั
การศึกษา) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Brown-Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

โดยเฉล่ีย/ครัง้ 

5.172** 

 

2 

 

103.032 

 

0.007 

 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนก
ตามระดับการศึกษา) โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา
คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานใน
การวิจยั 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่าง รายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 ซึ่งไดผ้ลลัพธ์
ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนักบั
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้
นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามระดบัการศึกษา) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

 
ระดับการศึกษา 

 

𝒙 

ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

2961.54 3289.50 4030.16 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2961.54 - -327.958 -1068.620* 
   (0.259) (0.010) 

ปริญญาตรี 3289.50  - -740.662 
    (0.079) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 4030.16   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดับ
ราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามระดับการศึกษา) โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ สูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 
0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ กรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดย
เฉล่ียต่อครัง้แตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การซื ้อด้านระดับราคาในการซื ้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีระดับ
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1068.620 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมี อาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากสมมติฐานขา้งตน้จะมีสมมติฐานทางสถิติ 
ดงันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95 % โดยท าการทดสอบความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison)โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันและใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนัเพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน เป็นดงันี ้

 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1. ปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน 0.967 3 396 0.408 

2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย/ครัง้ 10.833** 3 396 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 23 ผลแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามอาชีพ) พบว่า 

ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.408 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 24 

ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
ดงัสมมติฐานดงัตาราง 26 

 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตามอาชีพ) โดยใช้
สถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการซือ้
นาฬิกา 
คาสิโอ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมี

นาฬิกาคาสิโอ 

ทัง้หมดกี่เรือน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.659 

281.019 

287.677 

3 

396 

399 

2.220 

0.710 

3.128* 0.026 

 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 24 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตาม
อาชีพ) โดยใช้สถิติ F-test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการซือ้
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นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยั 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิ ธีการทดสอบ แบบ Least Significant Difference(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้าง
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตาราง 25 

 
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนักบัพฤติกรรม
การซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตามอาชีพ) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) 
 

 
 

อาชีพ 

 
 

�̅� 

 
พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

 
ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว 

อื่น ๆ เช่น 
นักเรียน / 

นักศึกษา /ฟรี
แลนซ ์/ แม่บ้าน 
และ ว่างงาน 

1.74 2.13 1.85 1.77 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.74 

 

- 

 

-0.389** 

(0.003) 

-0.103 

(0.351) 

-0.024 

(0.864) 
ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.13 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0.286 

(0.057) 

 

0.365* 

(0.036) 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 

1.85 

 

  - 

 

0.079 

(0.623) 
อื่น ๆ เช่น 
นักเรียน / 

นักศึกษา /ฟรี
แลนซ ์/ แม่บ้าน 
และ ว่างงาน 

1.77    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนักบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นปัจจบุันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน(จ าแนกตามอาชีพ) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference(LSD) พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กบั อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือนแตกต่างเป็นราย
คู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบนัท่านมี
นาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน นอ้ยกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.389 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพ อื่น ๆ เช่น นักเรียน /
นักศึกษา / ฟรีแลนซ์ / แม่บ้าน และ ว่างงาน  มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.036 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอ ดา้นปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือนแตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพอื่น ๆ 
เช่น นกัเรียน / นกัศึกษา / ฟรีแลนซ ์/ แม่บา้น และ ว่างงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพอื่น ๆ เช่น นักเรียน /
นกัศึกษา / ฟรีแลนซ ์/ แม่บา้น และ ว่างงาน โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.365 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้(จ าแนกตามอาชีพ) 
โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Brown-Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

โดยเฉล่ีย/ครัง้ 

4.584** 

 

3 

 

151.402 

 

0.004 

 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 26 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง 
(จ าแนกตามอาชีพ) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย
ต่อครัง้ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยั 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่าง รายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 ซึ่งไดผ้ลลัพธ์
ดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนักบัพฤติกรรม
การซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
โดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามอาชีพ) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

 
 

อาชีพ 

 
 

�̅� 

 
พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

 
ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 

อื่น ๆ เช่น 
นักเรียน / 

นักศึกษา /ฟรี
แลนซ ์/ แม่บ้าน 
และ ว่างงาน 

3281.28 4241.51 2956.41 3551.16 
พนักงานบริษัท 

เอกชน 
3281.28 - -960.226 

(0.051) 

324.873 

(0.471) 

-269.880 

(0.967) 
ข้าราชการ /พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4241.51  - 1285.099** 

(0.006) 

690.347 

(0.615) 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 

2956.41   - -594.753 

(0.512) 
อื่น ๆ เช่น 

นักเรียน / นักศึกษา /
ฟรีแลนซ ์/ แม่บ้าน 

และ ว่างงาน 

 

3551.16 

    

- 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน
กบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดับราคาในการซือ้
นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามอาชีพ) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ กับ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีค่า 
Sig เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อ
ครัง้ แตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจมีพฤติกรรมการซือ้ดา้นระดับ
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ราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว โดย
มีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1285.099 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้

นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากสมมติฐานข้างต้นจะมี
สมมติฐานทางสถิติ ดงันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบ Independent Sample t-test ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยจะยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) ก็
ต่อเมื่อค่า (Sig.) มีค่ามากกว่า 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยหาค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้
Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามสถานภาพการสมรส) 
 

พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ Levene’s Test for Equality of Variances 

F Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน 0.128 0.721 

2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย/ครัง้ 6.131* 0.014 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 28 ผลแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา     
คาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามสถานภาพการสมรส) โดยใชร้ะดับความ
เชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงตาราง โดยท าการทดสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้
Levene’s Test พบว่ามีความน่าจะเป็นรายดา้น พบว่า 

1. ปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.721 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพไม่แตกต่างกัน จึงใชค่้า T-Test ในกรณี 
Equal variances assumed  

2. ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.014  ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศแตกต่างกัน จึงใชค่้า T-Test ในกรณี Equal 
variances not assumed 

 
 ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศกบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามสถานภาพ) 
 

พฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ 

สถานภาพ 𝒙 S.D. t df Sig. 

(2tailed) 

1. ปัจจบุนัท่านมี

นาฬิกาคาสิโอ 

ทัง้หมดกี่เรือน 

โสด / หมา้ย 

สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

 

1.82 

1.82 

 

0.846 

0.864 

 

-0.85 

 

398 0.932 

2. ระดบัราคาใน

การซือ้นาฬิกาคาสิ

โอโดยเฉล่ีย/ครัง้ 

โสด / หมา้ย 

สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

 

3277.90 

3701.10 

 

1748.646 

1984.131 

 

-1.836 

 

133.836 0.069 

 

จากตาราง 29  ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศกบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามสถานภาพ) โดยใชส้ถิติ t-test พบว่า  
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ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผลการวิเคราะหพ์บว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.932 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบัน
ท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผลการวิเคราะหพ์บว่ามีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.069 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้าน
ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (บาท) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมี รายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จากสมมติฐานขา้งตน้จะมีสมมติฐานทางสถิติ 
ดงันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95 % โดยท าการทดสอบความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 และถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉล่ียอย่างน้อยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison)โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) กรณีท่ีมีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันและใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีมีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนัเพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน เป็นดงันี ้
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได)้ 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด 

กี่เรือน 

2.366 4 395 0.052 

2. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

โดยเฉล่ีย/ครัง้ 

6.182** 4 395 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 30 ผลแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา     
คาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (จ าแนกตามรายได)้ พบว่า 

ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.052 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของขอ้มูลแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 31 

ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
ดงัสมมติฐานดงัตาราง 33 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน  (จ าแนกตามรายได)้ โดยใช้
สถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการซือ้
นาฬิกา 
คาสิโอ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ปัจจบุนัท่านมี

นาฬิกาคาสิโอ 

ทัง้หมดกี่เรือน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.272 

280.406 

287.677 

4 

395 

399 

1.818 

0.710 

3.166* 0.038 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 31 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตาม
รายได)้ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยั 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิ ธีการทดสอบ แบบ Least Significant Difference(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้าง
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตาราง 34 
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนักบัพฤติกรรม
การซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือน(จ าแนกตามรายได)้ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) 
 

 
 

รายได้ 

 
 

𝒙 

ต ่ากว่า
หรือ
เท่ากับ 
10,000 
บาท 

10,001 –  
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
 บาทขึน้ 

ไป 

1.60 1.98 1.66 1.82 1.88 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 

10,000 บาท 

1.60 - -0.381* 

(0.029) 

-0.060 

(0.729) 

-0.215 

(0.247) 

-0.280 

(0.114) 

10,001 –  
20,000 บาท 

1.98  - 0.321** 

(0.006) 

0.166 

(0.211) 

0.101 

(0.400) 

20,001 – 
30,000 บาท 

1.66   - -0.155 

(0.244) 

-0.220 

(0.068) 

30,001 – 
40,000 บาท 

1.82    - -0.650 

(0.634) 

40,001 
 บาทขึน้ ไป 

1.88     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของพฤติกรรมการซือ้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนักบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นปัจจบุันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน(จ าแนกตามรายได้) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference(LSD) พบว่า 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.029 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือนแตกต่างเป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได ้
10,001 – 20,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.381 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้10,001 – 
20,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน
แตกต่างเป็นรายคู่ กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
คาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20,001 – 
30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.321 

ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้(จ าแนกตามรายได)้ 
โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

 
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 

Brown-Forsythe 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

โดยเฉล่ีย/ครัง้ 

8.656** 

 

4 

 

269.252 

 

0.000 

 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 33 ผลแสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง 
(จ าแนกตามรายได้) โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
โดยเฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานในการ
วิจยั 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่าง รายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 ซึ่งไดผ้ลลัพธ์
ดงัตาราง 34 

 
ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนักบัพฤติกรรม
การซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
โดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามรายได)้ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

 
 

รายได ้

 
 

�̅� 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 
10,000 
บาท 

10,001 –  
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 
 บาทขึน้ ไป 

3380.00 3346.73 2621.23 3769.23 3992.39 
ต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 10,000 
บาท 

3380.00 - -33.271 

(1.000) 

758.585 

(0.247) 

-389.231 

(0.970) 

-612.391 

(0.675) 

10,001 –  
20,000 บาท 

3346.73  - 725.314* 

(0.015) 

-422.502 

(0.775) 

-645.662 

(0.223) 

20,001 – 
30,000 บาท 

2621.23   - -1147.816** 

(0.000) 

-1370.976** 

(0.000) 
30,001 – 

40,000 บาท 
3769.23    - -223.161 

(0.997) 
40,001 

 บาทขึน้ ไป 
3992.39      
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 36 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน
กบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดับราคาในการซือ้
นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ (จ าแนกตามรายได)้ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท 
มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาในการซื ้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง
แตกต่างเป็นรายคู่ กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับ
ราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 725.314 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท 
มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาในการซื ้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง
แตกต่างเป็นรายคู่ กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับ
ราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1147.816 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาทขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท มี
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้แตกต่าง
เป็นรายคู่ กับผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการ
ซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1370.976 

ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้าประกอบดว้ยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 2.1 คณุค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดกี่ เรือน สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินค้า ดา้นการรับรูต่้อคุณภาพ 
ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือน 

H1: คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินค้า ดา้นการรับรูต่้อคุณภาพ 
ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือน 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชส้ถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตัว
โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้ ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางโดยตารางประกอบด้วยค่าเฉล่ียและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถแสดงไดด้งันี ้
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ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้ กบัพฤติกรรมการซือ้ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน 
 

 
คุณค่าตราสินค้า 

พฤติกรรมการซือ้ ด้านปัจจุบันท่านมนีาฬิกา 
คาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน 

r Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพนัธ ์

ทิศทาง 

1. ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ 0.141** 0.005 ระดบัต ่า เดียวกนั 

2. ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ 0.248** 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

3. ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยง

กบัตราสินคา้ 

0.184** 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

4. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.244** 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

5. ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตรา

สินคา้ 

0.104* 0.037 ระดบัต ่า เดียวกนั 

ภาพรวมทั้งหมด 0.239** 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 35 ผลแสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างคุณค่าตราสินคา้ คุณค่าตรา
สินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยง
กบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้กับพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือนโดยใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดพบว่าคุณค่าตราสินค้า มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั้น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า คณุค่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ในดา้น
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(r) เท่ากับ 0.239 นั้นคือมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
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ความสมัพนัธ์ต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ
คณุค่าตราสินคา้โดยรวมดีขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคา
สิโอ  ทั้งหมดกี่ เรือน เพิ่มขึน้  ในระดับต ่า และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสามารถอธิบาย
รายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้นาฬิกา
คาสิโอ โดยรวมมีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือปฏิเสธ สมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรูจ้กัต่อตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.141 นั้นคือมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการรูจ้ักตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ ดีขึน้ จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ  พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรบัรูต่้อคุณภาพนาฬิกา      
คาสิโอ โดยรวมมีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือปฏิเสธ สมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรูต่้อคุณภาพนาฬิกา      คาสิโอ
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.248 นัน้คือมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการรบัรูต่้อคุณภาพนาฬิกาคาสิโอ ดีขึน้ จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกบัตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ โดยรวม มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.037 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นัน้ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาพลักษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ดา้นปัจจุบัน
ท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์  (r) เท่ากับ  0.184 นั้น คือมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธ์ต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ ดีขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ใน
ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 
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ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มี ค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือปฏิ เสธ 
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความภักดีต่อตราสินค้า 
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.244 นัน้คือมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อความภกัดีต่อตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ ดีขึน้ จะท า
ใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน เพิ่มขึน้ในระดับ
ต ่า 

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากบั 0.037 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน้คือปฏิเสธ 
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านซือ้ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่เรือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.104 นัน้คือมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ ดีขึน้ 
จะท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน เพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า 

 
สมมติฐานข้อที่ 2.2 คณุค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ ดา้นการ

รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินค้า ดา้นการรับรูต่้อคุณภาพ 
ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้ ไม่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา
คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้  
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H1: คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินค้า ดา้นการรับรูต่้อคุณภาพ 
ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้ มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคา
สิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชส้ถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสองตัว
โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้ ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางโดยตารางประกอบด้วยค่าเฉล่ียและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถแสดงไดด้งันี ้

 
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้ กบัพฤติกรรมการซือ้ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
 

 
คุณค่าตราสินค้า 

พฤติกรรมการซือ้ ด้านระดับราคาในการซือ้ 
นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 

r Sig. 
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพนัธ ์

ทิศทาง 

1. ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ 0.051 0.312 ไม่มีความสมัพนัธ ์ - 

2. ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ   0.111* 0.026 ระดบัต ่า เดียวกนั 

3. ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยง

กบัตราสินคา้ 

-0.003 0.960 ไม่มีความสมัพนัธ ์ - 

4. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.083 0.097 ไม่มีความสมัพนัธ ์ - 

5. ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตรา

สินคา้ 

0.153** 0.002 ระดบัต ่า เดียวกนั 

ภาพรวมทั้งหมด 0.099* 0.048 ระดบัต ่า เดียวกนั 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 36 ผลแสดงการวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างคุณค่าตราสินคา้ คุณค่าตรา
สินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยง
กบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้กับพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
โดยใช้สถิ ติสัมป ระสิท ธิ์ สหสัมพันธ์อย่ าง ง่ายของเพี ยร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เมื่อพิจารณาภาพรวมทัง้หมดพบว่าคณุค่าตราสินคา้ มีค่า Sig.(2tailed) 
เท่ากับ 0.048 ซึ่งหมายความว่าน้อยกว่า 0.05 นั้น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ในดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.099 นัน้คือมีความสัมพันธเ์ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพันธ์ต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หมายความว่า เมื่อ
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าโดยรวมดีขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ใน
ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ เพิ่มขึน้ ในระดบัต ่า และเมื่อพิจารณาราย
ดา้นพบว่าสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้นาฬิกา
คาสิโอ โดยรวมมีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.312 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรูจ้ักต่อตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม 
ไม่มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ  พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรบัรูต่้อคุณภาพนาฬิกา      
คาสิโอโดยรวมมีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.026 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ สมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรบัรูต่้อคณุภาพนาฬิกาคาสิโอ โดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.111 นั้นคือมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการรบัรูต่้อคุณภาพนาฬิกาคาสิโอ ดีขึน้ จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้เพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า 
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ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.960 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นัน้คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาพลักษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม ไม่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการดา้นระดบัราคา
ในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มี ค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.097 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความภักดีต่อตราสินค้า
โดยรวม ไม่มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย
ต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้
โดยรวม มีความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.153 นัน้คือมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึง่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้หมายความว่า เมื่อผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอดีขึน้ 
จะท าใหผู้้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง 
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 
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ตาราง 37 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส 

การศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา คาสิโอ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

t-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

t-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

Brown-Forsythe ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา     

คาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

t-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

t-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

F-test สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

Brown-Forsythe สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้า ด้านการรับรูต่้อ

คุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและด้าน

สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

- ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ

ทัง้หมดกี่เรือน 

Pearson 
Correlation 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

- ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกา

คาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

Pearson 
Correlation 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
คาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีประเด็นส าคัญ
ท่ีน ามาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยั ตามล าดบัดงันี  ้

สังเขปการวจิัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมาย ดงันี ้
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาแบรนดค์าสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้ไดแ้ก่การรูจ้ักต่อตราสินคา้ การรบัรู ้

ต่อคุณภาพ ภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินคา้  กับพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาแบรนดค์าสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการท าวจิัย 
1.เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ประกอบการเพื่อก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด ในการสรา้งตราคุณค่าตราสินคา้เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผูบ้ริโภคและ
สภาพตลาดในปัจจบุนัไดอ้ย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาและต้องการค้นคว้าข้อมูล  เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตรแ์ละคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส การศึกษา

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา คาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้า ด้านการรบัรูต่้อคุณภาพ  
ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้คือ  ผู้บริโภคท่ีซื ้อหรือเคยซือ้นาฬิกาคาสิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ คือ ผูบ้ริโภคท่ีซื ้อหรือเคยซือ้นาฬิกาแบรนด ์ คาสิ

โอ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, น. 222-223) ได้ก าหนดค่าความ
เชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดท่ียอมรบัได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน เพิ่ม
จ านวนตวัอย่างอีก 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามล าดบัดงันี ้
ขั้นที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไป ท่ี

ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีมีตวัแทนจ าหน่ายของนาฬิกาแบรนดค์าสิโอ จ านวน 5 สาขา จากทัง้หมด 
38 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร (เซ็นทรลัมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป , 2562) ได้แก่ สาขาศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  สาขา
ศนูยก์ารคา้เทอมินอล21 และสาขาศนูยก์ารคา้ไอคอนสยาม 

ทัง้นีท้างผูว้ิจัยเลือกเก็บขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่างจากสาขาทั้ง 5 ขา้งต้น เน่ืองจากสาขา
ดงักล่าวตัง้อยู่ภายในศนูยก์ารคา้ชั้นน าในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในย่านธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคใหค้วาม
นิยมเป็นอย่างมาก 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ จ านวน 5 สาขา สาขาละ 80 ชุด ซึ่งจะไดข้นาดตัวอย่างในการ
วิจยั 400 ตวัอย่าง 

ขั้นที่  3 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
ตวัอย่างตามความสะดวกโดยแจกแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้นาฬิกาแบรนดค์าสิโอ 
ตามโควตาตามสดัส่วนท่ีก าหนดไว ้
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)ซึ่งสรา้งขึน้จากการ

รวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามาสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 

 
ส่วนที่  1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ ซึ่งมีลักษณะ  แบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 

- แบบสอบถามท่ีมีค าตอบใหเ้ลือก 2 ทาง (Simple dichotomy question) จ านวน 1 ขอ้ 
- แบบสอบถามท่ีมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) จ านวน 5 ขอ้

โดยแต่ละค าถามมีระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทต่าง ๆ ดงันี ้
ข้อท่ี 1 เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
ขอ้ท่ี 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการก าหนด 

ช่วงอายไุดถู้กแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอายท่ีุส านกังานสถิติแห่งชาติก าหนด
ไว้ตาม Standard International Age Classification ขององคก์ารสหประชาชาติเป็นหลักในการ
พิจารณา เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากล และผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลกนัระหว่างประเทศ
ไดม้าตรฐานการจัดกลุ่มอายุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม 20 ปี 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชช้่วงอายุ กลุ่ม 10 ปี โดยแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม โดยการก าหนดช่วงอายนุัน้ ไดอ้า้งอิงจากงานวิจยัของ เพ็ญพนสั วิมกุตายน (2549)  

ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศึกษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
ขอ้ท่ี 4 อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
ขอ้ท่ี 5 สถานภาพสมรส ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
ขอ้ท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  

โดยการก าหนดช่วงรายไดน้ัน้ ไดอ้า้งอิงจากงานวิจยัของ เพ็ญพนสั วิมกุตายน (2549)  
 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยแบ่งค าถาม

ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นการรูจ้ักต่อตราสินค้า ด้านการรบัรูต่้อตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และด้านสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินค้า โดย
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เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีจ  านวน 16 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราวัด Likert 
Scale ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามความคิดเห็น 5 ระดับ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งค าถามออกเป็น 7 ขอ้ ดงันี ้ 
ค าถามขอ้ท่ี 1 – 2 เป็นค าถาม แบบปลายเปิด (Open-ended questions) ใชร้ะดับการ

วดัขอ้มลูประเภทอนัตราส่วน (Ratio Scale) 
ค าถามขอ้ท่ี 3 – 7 เป็นค าถาม แบบปลายปิด (Close-Ended Mutually Exclusive)  โดย

จะมีหลายค าตอบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

 
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงันี ้
1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งต่าง ๆ จากต าราและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง

เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยั 
2. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของ

แบบทดสอบจะไดม้ีความชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยัยิ่งขึน้ 
3. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ ามาสรา้งเครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามใหค้รอบคลุม

ตามความมุ่งหมายของการวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาแกไ้ข 
5. ปรบัปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรกึษาสารนิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สุดทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out)
โดยการน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณน์ัน้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  40 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha 

Coefficient) ค่าอัลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงความคงท่ีของค าถาม ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ี
ใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามท่ี
ยอมรบัได ้ควรมีค่ามากกว่า 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น. 449)  

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไ์ปใชส้อบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ 

บทความส่ิงพิมพ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงข้อมูลทาง
อินเตอรเ์น็ต 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง 

 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การจัดท าข้อมูล 
หลังจากท่ีท าการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดท่ีท าการตอบเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดน้ า

แบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการดงันี ้
1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบูรณเ์ท่านัน้ 
1.2 ท าการลงรหัสขอ้มลู (Coding) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีท าการศึกษา และ

น าขอ้มลูบนัทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์
1.3 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
1.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกตามส่วนของแบบสอบถาม  
 

2. การวิเคราะหข์้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร ์
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.2 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงสถิติ
จะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากวิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามมาวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปโดย
ใชค่้าสถิติในการวิเคราะหด์งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ โดยท่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ และ สถานภาพ ใช้
ค่าสถิติแบบ t-test และลักษณะทางประชากรศาสตรอ์ื่น ๆ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้
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ไป เช่นอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ ใชค่้าสถิติแบบ One way ANOVA ใน
การหาความแตกต่างของตวัแปรเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การรูจ้ักชื่อตราสินค้า การรบัรูต่้อตรา
สินคา้ ดา้นภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาโอ ทดสอบโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment correlation Coefficient) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัท่ีอิสระต่อกนั  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้

นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

58.25 และเป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.75 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 40.25 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อายุ 45-54 ปี 
จ านวน 69 คนคิดเป็นรอ้ยละ 17.25 และอายุ 15-24 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 298 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.50 รองลงมาคือการศึกษาระดบั สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 63 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.75 และ การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
9.75 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 226 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.50 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
19.50 อาชีพขา้ราชการพนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.25 อาชีพนกัเรียน /
นักศึกษา และอื่น ๆ เช่น ฟรีแลนซ์ ว่างงาน แม่บ้าน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 
ตามล าดบั 
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สถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสดและหมา้ย 
/ หย่ารา้ง / แยกกันอยู่ จ  านวน 309 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.25 รองลงมาคือ สมรส / อยู่ด้วยกัน 
จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.75 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป มีจ  านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.25 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน 30 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มูล
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 5 ด้านได้แก่ ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านการรับรูต่้อคุณภาพ ด้าน
ภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และ ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ
ของตราสินคา้ โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้บริโภคมี
ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้อยู่ในระดบั ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คณุค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มากคือด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ด้านการรับรูต่้อคุณภาพ ด้าน
สินทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสินคา้ ดา้นภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้และดา้นความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.07  4.04  3.85  และ 
3.44 ตามล าดบั 

ด้านการรู้จักตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตราสินค้านาฬิกาคาสิโอเป็น
ตราสินคา้ท่ีมีชื่อเสียง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 คุณค่าตรา
สินคา้ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี คือ ท่านรูจ้กัตราสินคา้คาสิโอ
เป็นอย่างดี ท่านสามารถจดจ าสัญลักษณข์องตราสินคา้คาสิโอไดต้ลอดเวลา นาฬิกาคาสิโอเป็นท่ี
รูจ้กัทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.20  4.19 และ 4.17 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า คณุค่าตราสินคา้ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ทุกขอ้ คือ นาฬิกาคาสิโอผลิตจากวสัดุท่ีมี
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คณุภาพ นาฬิกาคาสิโอมีแบบใหเ้ลือกมากมายและมีแบบใหม่อยู่เสมอ นาฬิกาคาสิโอมีรูปแบบท่ี
ทนัสมยั โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.18  4.12  และ  3.98  ตามล าดบั 

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ท่านมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของนาฬิกาคาสิโอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 คณุค่าตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ ดี คือ ท่านรูสึ้กว่าใส่นาฬิกาคาสิโอ แลว้เป็นผูม้ีรสนิยมดีในดา้นความสวยงาม ท่านรูสึ้ก
ว่านาฬิกาคาสิโอ แตกต่างจากผลิตภณัฑย์ี่หอ้อื่นเพราะมีรูปแบบ ดีไซน ์เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว 
ท่านรูสึ้กผูกพันกับตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  3.78  3.68  และ  3.66  
ตามล าดบั 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแลว้ พบว่า คุณค่าตราสินค้า
ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ คุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบั ปานกลาง คือ ทกุครัง้ท่ีซือ้นาฬิกาท่านตัง้ใจท่ีจะซือ้นาฬิกาคาสิโอ  ท่านซือ้นาฬิกาคาสิโอ
เป็นประจ าเมื่อ เวลาต้องการซื ้อนาฬิกาใหม่  โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  3.33  และ  3.28  
ตามล าดบั 

ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆของตราสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
คณุค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ดี ทกุขอ้ คือ 
นาฬิกาคาสิโอซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ นจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ตราสินค้าได้ 
เครื่องหมายการคา้หรือโลโกข้องคาสิโอ มีความโดดเด่นจึงช่วยใหท่้านไม่สับสนกับยี่หอ้อื่น โดยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.13  และ  3.96  ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด กี่เรือน มากท่ีสุด คือ 4 เรือน นอ้ยท่ีสุดคือ 1 เรือน 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.82 เรือน หรือ 2 เรือน 
ระดับราคาในการซือ้ นาฬิกาคาสิโอ โดยเฉล่ีย/ครัง้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดับราคาในการ

ซือ้มากท่ีสดุ คือ 10,000 บาท และนอ้ยท่ีสดุคือ 1,000 บาท โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3,374.17 บาท 
ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชร้ะยะเวลาในการ

ตดัสินใจซือ้ 3 วนั จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.25 รองลงมาคือ 7 วนั จ านวน 77 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 19.25 มากกว่า 1 เดือน จ านวน60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 1 เดือน จ านวน34 คน คิดเป็น
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รอ้ยละ 8.50 15 วัน จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 และ อื่น ๆ เช่น ตัดสินใจซือ้ทันที จ านวน 
26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 

ปัจจัยท่ีมีความส าคญัท่ีท าใหต้ัดสินใจซือ้ พบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคัญท่ีท าใหต้ัดสินใจ
ซือ้มากท่ีสุด คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.25 รองลงมา คือ ราคา 
จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 ความทนัสมัย จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75 ความ
หลากหลาย จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7 การโฆษณา จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4 การ
แนะน าจากบุคคลอื่น จ านวน 9 คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 และ การบริการของพนักงานขาย จ านวน 8 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดบั  

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้มากท่ีสุด 
คือ ตนเอง จ านวน 328 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82 รองลงมาคือ เพื่อน จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
7.25 พ่อ/แม่ จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 พี่/นอ้ง/ญาติ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 คู่
สมรส/แฟน จ านวน9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 และ พนักงานขาย จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1 
ตามล าดบั  

สถานท่ีท่ีเลือกซือ้นาฬิกาคาสิโอมากท่ีสดุ พบว่า สถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไปเลือกซือ้มากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินค้าท่ีมี Shop คาสิโอ จ านวน 364 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91 
รองลงมา คือ ร้านค้าทางอินเตอรเ์น็ต จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และ Shop จาก
ต่างประเทศ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้เมื่อใด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้มากท่ีสุด คือ 
ช่วงท่ีมีการลดราคาหรือโปรโมชั่น จ านวน 274 คน ติดเป็นรอ้ยละ 68.50 รองลงมาคือ ช่วงเทศกาล 
จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 ช่วงเงินเดือนออก จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 และ เมื่อ
มีการโฆษณาบนส่ือต่าง ๆ จ านวน 20 คิดเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิเคราะหพ์บว่า 
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ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิเคราะหพ์บว่า 

ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอเฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ท่ีระดับนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15-24 
ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ45-54 ปี 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ีระดับนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 
ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ45-54 ปี 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อ
นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิเคราะหพ์บว่า 

ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ  ทั้งหมดก่ีเรือน ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา มีพฤติกรรมการซือ้
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ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซือ้ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี  

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมี อาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิเคราะหพ์บว่า 

ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ  

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิ
โอ ทัง้หมดกี่เรือน มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพอื่น ๆ เช่น นักเรียน /นักศึกษา / ฟรีแลนซ ์/ แม่บา้น 
และ ว่างงาน 

ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการซือ้ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครั้ง มากกว่าผู้บริโภคท่ี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  ผลการวิเคราะหพ์บว่า 

ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส 
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ
การสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูบ้ริโภคท่ีมี รายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวิเคราะหพ์บว่า 

ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดก่ีเรือน ผูบ้ริโภคท่ีมี รายได ้แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได ้
10,001 – 20,000 บาท  

ผูบ้ริโภคท่ีมี รายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได ้
10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทัง้หมดกี่เรือน มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท  

ด้านระดับราคาในการซื้อนาฬิกาคาสิโอโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ผู้บริโภคท่ีมี รายได ้
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรม
การซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ี
มีรายได ้20,001-30,000 บาท  

ผูบ้ริโภคท่ีมี รายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได ้
20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
โดยเฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท  

ผูบ้ริโภคท่ีมี รายได ้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได ้
20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
โดยเฉล่ียต่อครัง้ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 บาท ขึน้ไป  

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้าประกอบดว้ยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
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สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 2.1 คณุค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน ผลการวิเคราะหพ์บว่า 

คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อในด้าน
ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทั้งหมดกี่ เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้นาฬิกา
คาสิโอโดยรวมมี มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้ ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่
เรือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดับ
ความสมัพนัธต์ ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ  พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรบัรูต่้อคุณภาพนาฬิกา      
คาสิโอโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่
เรือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดับ
ความสมัพนัธต์ ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ด้านปัจจุบันท่านมี
นาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมดกี่เรือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธเ์ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
นาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
ทั้งหมดกี่ เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านซือ้ปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอ 
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ทั้งหมดกี่ เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 คณุค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ ผลการวิเคราะห์
พบว่า 

คุณค่าตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อในด้าน
ระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
มีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัต่อตราสินคา้นาฬิกา
คาสิโอ โดยรวมมี ไม่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดย
เฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ  พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรบัรูต่้อคุณภาพนาฬิกา      
คาสิโอโดยรวมมี มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้ดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดย
เฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในระดบัความสมัพนัธต์ ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นภาพลกัษณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอโดยรวม ไม่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการดา้นระดบัราคา
ในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
นาฬิกาคาสิโอโดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคา
สิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสินค้า พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของ
ตราสินค้านาฬิกาคาสิโอโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด้านระดับราคาในการซื ้อ
นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ืองคณุค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ

โอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

1.1 เพศ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในด้าน
ปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน และดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ีย
ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ เน่ืองจากนาฬิกานอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับบอกเวลาได้แล้ว นาฬิกายังเป็น
เครื่องประดับท่ีไม่ว่าเพศชายหรือหญิงก็สามารถใช้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ              
เพ็ญพนัส วิมุกตายน (2549) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้
นาฬิกาขอ้มือ SEIKO ของผู้ซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจซือ้นาฬิกาขอ้มือ SEIKO ไม่แตกต่างกนั  

1.2 อายุ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในด้าน
ปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐานท่ีตัง้ไว ้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
แตกต่างกัน ในด้านระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอเฉล่ียต่อครั้ง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ45-54 ปี มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
คาสิโอ ในดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอเฉล่ียต่อครัง้มากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มนี้
จะมีรายไดท่ี้ค่อนขา้งสงู จึงท าใหม้ีก าลงัซือ้สินคา้ท่ีมีราคาสูงได้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรตัน ์(2538, น. 298) กล่าวว่า อายมุีผลต่อพฤตกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการซือ้ อายุ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม อีกทั้งยังเป็น
ตัวก าหนดความแตกต่างในด้านของความยากง่ายในการชักจูงใจอีกด้วย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุบลพันธุ์ วัฒนาศิริสมบัติ (2551) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์และ
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาขอ้มือคาสิโอของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ
แตกต่างกนั  
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1.3 ระดับการศึกษา พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พฤติกรรมการ
ซือ้นาฬิกาคาสิโอในดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
คาสิโอดา้นระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 
0.01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสงูกว่า
มีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ ์ท่ีมีคณุภาพดีมากกว่า ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีต ่ากว่า เพราะผูบ้ริโภคท่ีมี
การศึกษาสูงย่อมศึกษาหาขอ้มลูของสินคา้ก่อนท่ีจะซือ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศรนัยู รุง่เสรี
ชัย (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา แบรนด์แฟชั่นของ
ผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาแบรนด์แฟชั่นแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, น. 205) 
กล่าวว่าการศึกษามีผลต่อการบริโภคสินค้า โดยผู้ท่ีมีการศึกษาท่ีสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพดีท่ีกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

1.4 อาชีพ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอใน
ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอด้านระดับ
ราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยกลุ่มผู้บริโภคท่ีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ เป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซือ้ในดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน และ ในดา้น
ระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครั้ง มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ เป็นอาชีพท่ีต้องให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของตนเอง และตอ้งการสรา้งความ
น่าเชื่อถือ นาฬิกาเป็นสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองประดับ ท่ีสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีดีของผูส้วมใส่ได ้
อีกทัง้นาฬิกายังมีรูปลักษณ์ ดีไซน์ ราคา ท่ีหลากหลาย ผู้บริโภคจึงสามารถซือ้นาฬิกาได้หลาย
เรือนแลว้แต่น ามาใชง้านตามโอกาสท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศรนัย ูรุ่ง
เสรีชัย (2551) ท่ีไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา แบรนดแ์ฟชั่นของ
ผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาแบ
รนดแ์ฟชั่นแตกต่างกนั 

1.5 สถานภาพ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั พฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
คาสิโอในดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอดา้น
ระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก นาฬิกาคาสิโอ มีผลิตภัณฑ์ท่ีถูกออกแบบมา ใหเ้หมาะสมกับคน
ทกุเพศ ทกุวยั และผูบ้ริโภคท่ีมีทุกสถานภาพสมรส ไม่ว่าจะโสด หรือ สมรสแลว้ ก็สามารถท่ีจะซือ้
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สินคา้ได ้ไม่ว่าจะซือ้เพื่อตนเองหรือซือ้ไว้เป็นของขวัญให้กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ธิติมา คงชยั (2560) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง คณุค่าตราสินคา้ท่ีมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้
รองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้รองเทา้ Onitsuka Tiger ไม่แตกต่างกนั 

1.6 รายได้ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอใน
ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน และพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอด้านระดับ
ราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ แตกต่างกนั ท่ีระดับนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
มีพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่ เรือนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากตวัสินคา้นาฬิกาคาสิโอนั้นผลิตสินคา้ท่ีมีระดับราคาตัง้แต่หลกัรอ้ยไปจนถึงหลกัหมื่น ซึ่ง
ผูบ้ริโภคในกลุ่มนีส้ามารถจะซือ้ในราคาท่ีสามารถจับตอ้งไดแ้ละตวัสินคา้นาฬิกาคาสิโอก็สามารถ
หาซือ้ไดง้่ายตามหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าทั่วไป ในส่วนของพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอในด้าน
ระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครั้ง ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 40,000 บาทขึน้ไปเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
พฤติกรรมในการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ในดา้นระดับราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้มากท่ีสุด เน่ืองจาก 
รายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้และการบริโภคของบุคคล และ
รายไดเ้ป็นตวัก าหนดความตอ้งการของคนรวมไปถึงความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดท่ี้มากกว่าจะสามารถซือ้สินคา้ในราคาท่ีสูงกว่าได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อุบลพันธุ ์
วฒันาศิริสมบติั (2551) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
แนวโนม้ต่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาขอ้มือคาสิโอของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาขอ้มือคาสิโอแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้าประกอบดว้ยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินคา้ ดา้นการ
รบัรูต่้อคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าและดา้น
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า โดยรวมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
ในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภครูจ้ักตรา
สินคา้มากขึน้จะมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิในดา้นปัจจุบนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน 
เพิ่มขึน้ เน่ืองจากหากผูบ้ริโภครูจ้ักตราสินคา้แลว้ จะส่งผลใหม้ีความคุน้เคยกับตราสินคา้และท า
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ใหต้ราสินคา้นั้นๆ เขา้มาอยู่ในใจผู้บริโภค ก็จะส่งผลใหก้ารตัดสินใจง่ายขึน้ น าไปสู่ลูกค้าประจ า
ของรา้นคา้นั้น ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ Aaker (1991) การรูจ้กัตราสินคา้ เป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของคุณค่าตราสินค่าและจ าได้ว่าเป็นความจ าเร่ิมตน้ท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้เพราะ
การท่ีตราสินคา้ใดๆสามารถเขา้มาอยู่ในใจของผูบ้ริโภคไดใ้นขณะท่ีก าลงันึกถึงสินคา้ประเภทนัน้ๆ 
อยู่ ก็ย่อมแสดงว่าตราสินค้านั้น มีความมั่นคงในใจของผู้บริโภคว่ามีคุณภาพดีและเชื่อถือได ้
ดงันัน้จึงเกิดการซือ้เป็นประจ าและมีมลูค่าในการซือ้สินคา้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
ในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่ เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01มี
ความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดบัความสัมพันธต์ ่า และมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกา
คาสิโอด้านระดับราคาในการซื ้อ เฉล่ียต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.05 มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์ ่า กล่าวคือ หากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ี
ดีต่อตราสินคา้คาสิโอก็จะท าใหรู้สึ้กว่าสินคา้ยี่หอ้คาสิโอดีกว่าสินคา้อื่น ก็จะท าใหเ้กิดความอยาก
ซือ้เพิ่มมากขึน้ รวมถึงในการซือ้แต่ละครัง้อาจจะมีมูลค่าท่ีมากขึน้ดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
Aaker (1991) คุณภาพท่ีถูกรบัรู ้หมายถึง ความรูสึ้กของผู้บริโภคท่ีรบัรูถ้ึงคุณภาพโดยรวม หรือ
คณุภาพท่ี เหนือกว่าสินคา้ตราอื่นของตราสินคา้ตราใดตราหน่ึง โดยจะมีการค านึงถึงวตัถปุระสงค์
ในการใช้งาน หรือคุณสมบัติของสินคา้นั้นๆ จัดว่าองค์ประกอบอย่างหน่ึงของคุณค่าตราสินค้า 
เพราะเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไดร้บัทราบถึงความแตกต่างและต าแหน่งของสินคา้นั้น รวมทัง้ท าให้
ผูบ้ริโภคมีเหตผุลท่ี จะซือ้สินคา้นัน้ เมื่อผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงคณุค่าตราสินคา้ก็จะเกิดการแนะน าต่อ 

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้า โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ ในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า กล่าวคือ ถ้า
ผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้เพิ่มขึน้
จะท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน 
เพ่ิมขึน้ในระดับต ่า เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคสามารถรบัรู ้ถึงคุณภาพ และมาตรฐานท่ีดี ของนาฬิกา
คาสิโอ เช่น คณุสมบัติ รูปแบบ และ คณุภาพของสินคา้ ฯลฯ ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ ์รูสึ้กถึงคุม้ค่า นอกจากนีต้ราสินคา้คาสิโอ เป็นตราสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงมายาวนาน มีความ
น่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงท าให ้ผูบ้ริโภคไม่ลังเลใจท่ีจะตัดสินใจซือ้ และเกิดความอยากในการซือ้เพิ่ม
มากขึน้ สอดคลอ้งกับทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า การเชื่อมโยงกับตราสินคา้ หมายถึง ทุก
ส่ิงทุกอย่างท่ีเชื่อมต่อกบัตราสินคา้เขา้กับความทรงจ าพืน้ฐานประสบการณข์องผูบ้ริโภค หรือการ
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เปิดรับการส่ือสารของผู้บริโภค การเชื่อมโยงกับตราสินค้าอาจประกอบด้วย คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ ์คณุประโยชนท่ี์มีต่อผูบ้ริโภค การใชง้าน วิถีชีวิต ระดบัของผลิตภณัฑ ์คู่แข่งรายอื่น และ
ประเทศผูผ้ลิตของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงตราสินคา้จะแข็งแกรง่ขึน้หากไดร้บัการสนับสนุนผ่าน
เครื่องมือส่ือสารการตลาด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิ
โอ ในดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า กล่าวคือ  เมื่อผู้บริโภคเกิด
ความชอบ และกลับมาซือ้สินคา้นั้นซ า้ เน่ืองจากปัจจัยทางดา้นต่าง ๆ เช่น การบริการ หรือ การ
ออกแบบเสือ้ผา้ เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Aaker (1991) ความภกัดีต่อตราสินคา้ นัน้ถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความยึดมั่นท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความภักดีต่อตราสินคา้ จดัไดว้่า
เป็นองคป์ระกอบของคณุค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ท่ีมีความส าคญั ท่ีสามารถจะสะทอ้น
ให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นจะเปล่ียนไปใช้สินค้าอื่นหรือไม่ รวมทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลัก ท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการซือ้ซ า้ซึ่งเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศักยภาพ ทางการตลาดของตราสินคา้นั้นๆ เช่น 
หากผู้บริโภคจดจ าลักษณะและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์คาสิโอก็จะซือ้สินคา้นั้น เป็นต้น 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539, น. 406) ท่ีกล่าวว่า ความรกั ภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) ของลกูคา้ หมายถึง ความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดีต่อตราสินคา้ ซึ่งจะมีผลต่อการ
ซือ้สินคา้นัน้ซ า้ ถา้หากมีความภกัดีต่อตราสินคา้สงู 

ด้านสินทรัพย์อ่ืน ๆ ของตราสินค้า โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อ
นาฬิกาคาสิโอ ในด้านปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทั้งหมดกี่เรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า  และมีพฤติกรรม
การซือ้นาฬิกาคาสิโอดา้นระดบัราคาในการซือ้เฉล่ียต่อครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึง
คณุค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่นๆ ของ ตราสินคา้มากขึน้จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคา
สิโอเพ่ิมขึน้เน่ืองจากนาฬิกาคาสิโอไดใ้ห้ความส าคัญกับปัจจัยอื่นเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ตรา
สินคา้ เพราะเชื่อว่าการผลิตสินคา้มาตรฐานจากประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นมาตราฐานท่ีมีชื่อเสียงและ
เป็นท่ียอมรบักันทั่ว จะช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับตราสินค้านาฬิกาคาสิโอได้ และได้ใหค้วามส าคัญ
เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้และตราสินค้าท่ีมีความโดดเด่น ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคมีการรับรูถ้ึง
คณุค่าตราสินคา้เหล่านีไดม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า มีปัจจัย
อื่นๆ ท่ีจะช่วยสรา้งคุณค่าให้แก่ตราสินคา้และเป็นการสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น    
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1. เครื่องหมายทางการค้า จะช่วยไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน 2. สิทธิบัตร 3. รางวัล จาก
หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีชื่อเสียง 4. มาตรฐานขององคก์รหรือสถาบนัท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นท่ียอมรบักัน
ทั่วไป  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจยั คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคา

สิโอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร ์
ผลจากการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ45 ปี ขึน้ไป มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ 40,000 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการซือ้
นาฬิกาคาสิโอ ด้านระดับราคาในการซื ้อเฉล่ียต่อครั้งมากท่ีสุด ในส่วนของพฤติกรรมการซื ้อ
นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจบุันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
สงูกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ รายได ้10,001 – 20,000 บาท 
มีพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือนมากท่ีสุด เป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผูบ้ริโภคกลุ่มนี้ ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
เพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุ่มนีม้ีความมั่นใจในตราสินคา้ เกิดความประทับใจ รกั ซื่อสัตย ์ซือ้สินคา้อย่าง
สม ่าเสมอและไม่เปล่ียนใจไปซือ้สินคา้จากตราสินคา้อื่น ดังนัน้ผูป้ระกอบการจึงควรรกัษาคณุภาพ
ของสินค้าและการบริการใหดี้ ควรเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
ควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัคาสิโอมีสาขาตวัแทนจ าหน่ายกระจายทั่ว
กรุงเทพมหานคร และควรเพิ่มช่องทางจ าหน่ายทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายแก่ผูซ้ือ้มากขึน้เพิ่มขึน้ และจะเป็นช่องทางท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการกิจกรรมส่งเสริม
การขายไดเ้พิ่มมากขึน้ดว้ย 

 
2. ด้านคุณค่าตราสินค้า 
คุณค่าตราสินคา้ประกอบดว้ยดา้นการรูจ้ักต่อตราสินคา้ ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ ดา้น

ภาพลักษณท่ี์เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้และดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของตรา
สินคา้ ผูป้ระกอบการควรด าเนินการดงัต่อไปนี ้

ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ ผู้ประกอบการควรรกัษามาตรฐานของคุณภาพสินคา้ให้ดี
สม ่าเสมอเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณภาพสินค้าของนาฬิกาคาสิโอ และ
ผู้ประกอบการควรมีการคิดค้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อผลิตสินค้าท่ีมี
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คณุสมบัติพิเศษ ใหม้ีความโดดเด่น แตกต่างจากตราสินคา้อื่นๆ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูล
กบัผูร้ิโภคไดร้บัรูถ้ึงคุณสมบัติพิเศษของสินคา้ และผูป้ระกอบการควรรกัษามาตรฐานของบริการ
ให้ดีอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด โดยจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า
คณุค่าตราสินคา้ดา้นความการรบัรูต่้อคุณภาพมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
ดา้นปัจจุบันท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือนและดา้นระดับราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดย
เฉล่ียครัง้ละกี่บาท อยู่ในระดบัต ่า  

ด้านสินทรัพย์อ่ืน ๆ ของตราสินค้า ผูป้ระกอบการควรเน้นให้ผูบ้ริโภครับรูถ้ึงความ
แตกต่างของตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ กับสินคา้ตราอื่นๆมากขึน้เช่น ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอเป็น
ตราจากประเทศญ่ีปุ่ น และได้รบัมาตรฐานการผลิตตามแบบญ่ีปุ่ น สินค้าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ
เพื่อใหสิ้นคา้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณม์ากขึน้ ท าใหเ้กิดคณุค่าในใจของผูบ้ริโภค และท า
ใหผู้บ้ริโภคไม่เกิดความสับสน โดยจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าคุณค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยอ์ื่น ๆ
ของตราสินคา้มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ
ทัง้หมดกี่เรือนและดา้นระดบัราคาในการซือ้นาฬิกาคาสิโอโดยเฉล่ียครัง้ละกี่บาท อยู่ในระดบัต ่า 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้าผูป้ระกอบการควรสรา้งประสบการณ์ท่ีดีจากตราสินค้า
นาฬิกาคาสิโอใหก้ับผูบ้ริโภค ควรรกัษาคุณภาพของสินคา้และบริการใหต่้อเน่ือง และควรมีการ
ส่ือสารกับผู้บริโภคอยู่เสมอๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่ นในตราสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ตรา
สินคา้เขา้มาอยู่ในใจและง่ายต่อการเขา้ถึงส าหรบัผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการควรปฏิบติัต่อลูกคา้
อย่างถูกต้องและใกล้ชิดกับลูกค้า โดยการพัฒนาฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสรา้งความสัมพนัธก์บัลกูคา้ มีการรบัฟังขอ้รอ้งเรียน
หรือข้อเสนอแนะท่ีลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการและควรมีการแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ เพื่อรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคา้และรกัษาฐานลูกคา้เดิมใหซ้ื่อสัตยต่์อตราสินคา้ต่อไป เมื่อผูบ้ริโภคเกิด
ทัศนคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ก็จะเกิดเป็นความภักดีและท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มนีก้ลายเป็นลูกคา้ประจ า 
และอาจมีการแนะน าหรือเพิ่มลูกค้าให้มากขึน้โดยไปบอกต่อเพื่อนหรือญาติสนิทอีกด้วย และ
ผูป้ระกอบการควรท าการส ารวจขอ้มูลลูกค้าเพื่อแบ่งกลุ่มว่าลูกคา้กลุ่มไหนคือลูกคา้ประจ าท่ีมี
แนวโนม้จะใช้จ่ายกับตราสินค้าเราอยู่เรื่อย ๆ และสรา้งรายไดใ้หก้ับบริษัทมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้
สามารถบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม เช่นการใหส่้วนลดจงูใจลกูคา้
ใหใ้ชจ้่ายกบัเราเพ่ิมหรือรกัษาใจลกูคา้ใหอ้ยู่กบัเรานานๆ โดยการจดัโปรโมชั่น ใหส่้วนลดในการซือ้
ครัง้ต่อไป ใหร้างวลักบัลกูคา้ประจ า เป็นตน้ เพื่อเป็นการรกัษาไม่ใหผู้บ้ริโภคเปลี่ยนใจไปตราสินคา้
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อื่น โดยจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าคณุค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสมัพันธก์ับ
พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน อยู่ในระดบัต ่า 

ด้านภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า ผู้ประกอบการควรเน้นการส่ือสารถึง
ต าแหน่งของตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอไปยังผูบ้ริโภค เช่น นาฬิกาคาสิโอ มีเอกลกัษณท่ี์สรา้งสรรค์
ขึน้เพื่อทุกคน เพื่อใหภ้าพลกัษณข์องตราสินคา้คาสิโอยังคงอยู่ในใจของผูบ้ริโภคและเพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงใหต้ราสินคา้มีความโดดเด่น กลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่ง เป็นเอกลกัษณข์องสินคา้ท่ี
เกี่ยวพันกับตราสินคา้ ทาให้ผูบ้ริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า โดยจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า
คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อ
นาฬิกาคาสิโอ ดา้นปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน อยู่ในระดบัต ่า 

ด้านการรู้จักต่อตราสินค้า ผูป้ระกอบการควรจัดใหม้ีการโฆษณาประชาสัมพันธอ์ย่าง
ต่อเน่ืองและใหแ้พรห่ลายมากขึน้ โดยท่ียงัคงใชช้่องทางเดิม เช่น ใบปลิวโฆษณา ส่ือออนไลนต่์างๆ 
เว็บไซต ์การติดป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ แต่ควรเนน้การใชส่ื้อเหล่านี้ใหม้ีประสิทธิภาพและ
ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้เพื่อใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรูจ้ัก น่าจดจ าและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึน้และอาจเพิ่มช่องทางอื่นๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นการใชส่ื้อโฆษณาตามสถานี
รถไฟฟ้า เพื่อเป็นการสรา้งการรบัรูต้ราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าคุณค่า
ตราสินค้าด้านการรูจ้ักต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาคาสิโอ ด้าน
ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอทัง้หมดกี่เรือน อยู่ในระดบัต ่า 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อนาฬิกาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาด เพราะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรม

การซือ้นาฬิกาคาสิโอในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนีค้วรน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเพิ่มเติม เป็น
แนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาตราสนิคา้ใหม้ีความแข็งแกรง่มากยิ่งขึน้ 

2.ควรมีการขยายขอบเขตการท าวิจยันอกเหนือจากกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เช่นปริมณฑล และต่างจงัหวดัท่ีมีสาขาคาสิโอตัง้อยู่เพื่อเป็นการใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
และท าใหท้ราบข้อมูลท่ีหลากหลายของประชากรในแต่ละพืน้ท่ี เพื่อ ท่ีจะได้น ามาปรบัใชใ้นการ
ก าหนดกลยทุธท์างการตลาดต่อไป 

3. ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรบัใชแ้ละวางแผนการตลาดใหป้ระสบความส าเร็จเพิ่มมากขึน้ 
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4. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้ากลุ่มนาฬิกาเพ่ิมมากยิ่งขึน้นอกเหนือจาก      
กลยทุธท์างการส่งเสริมการขาย เพื่อจะไดน้ ามาปรบัและประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้ัก
และเหมาะกบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 
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  129 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง 
 1.คณุค่าตราสินคา้ท่ีมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้จะน าไปพิจารณาในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ประการใด ดงันัน้ผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทกุขอ้และ
ตอบตามความเห็นตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคณุค่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ 
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ 
 

ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องวา่ง [ ] หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสดุ 

1. เพศ 

[ ] ชาย 

[ ] หญิง 

2. อาย ุ

[ ] 15 – 24 ปี 

[ ] 25 – 34 ปี 

[ ] 35 – 44 ปี 

[ ] 45 – 54 ปี 

[ ] 55 ปีขึน้ ไป  
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3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
[ ] ต ่ากว่าปริญญาตรี 
[ ] ปริญญาตร ี
[ ] สงูกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ 

[ ] นกัเรียน/นกัศึกษา 

[ ] พนกังานบริษัทเอกชน 

[ ] ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

[ ] ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

[ ] อื่น (โปรดระบุ)................  
5. สถานภาพการสมรส 

[ ] โสด 

[ ] สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

[ ] หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

[ ] ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

[ ] 10,001 – 20,000 บาท 

[ ] 20,001 – 30,000 บาท 

[ ] 30,001 – 40,000 บาท 

[ ] 40,001 บาทขึน้ ไป 
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ส่วนที่ 2 

 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้านาฬิกาแบรนดค์าสิโอ 

ชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 ระดับความคิดเห็น 
     

5 4 3 2 1 

ด้านการรู้จักตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ      

1. ท่านรูจ้กัตราสินคา้คาสิโอเป็นอย่างดี      

2.ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณข์องตราสินคา้คาสิโอไดต้ลอดเวลา      

3.นาฬิกาคาสิโอเป็นท่ีรูจ้กัทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ      

4.ตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอเป็นตราสินคา้ท่ีมีชื่อเสียง      

ด้านการรับรู้ตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ      

5.นาฬิกาคาสิโอผลิตจากวสัดท่ีุมีคณุภาพ      

6.นาฬิกาคาสิโอมีรูปแบบท่ีทนัสมยั      

7.นาฬิกาคาสิโอมีแบบใหเ้ลือกมากมายและมีแบบใหม่อยู่เสมอ      

ด้านภาพลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ      

8. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณุภาพของนาฬิกาคาสิโอ      

9. ท่านรูสึ้กว่าใส่นาฬิกาคาสิโอ แลว้เป็นผูม้ีรสนิยมดีในดา้นความ

สวยงาม 

     

10. ท่านรูสึ้กว่านาฬิกาคาสิโอ แตกต่างจากผลิตภณัฑย์ี่หอ้อื่น 

เพราะมีรูปแบบ ดีไซน ์เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

     

11. ท่านรูสึ้กผกูพนักบัตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอ      

คุณค่าตราสินค้านาฬิกาแบรนดค์าสิโอ 
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 ระดับความคิดเห็น 
     

5 4 3 2 1 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้านาฬิกาคาสิโอ      

12. ทกุครัง้ท่ีซือ้นาฬิกาท่านตัง้ใจท่ีจะซือ้นาฬิกาคาสิโอ      

13. ท่านซือ้นาฬิกาคาสิโอ เป็นประจ าเมื่อเวลาตอ้งการซือ้นาฬิกาใหม่      

14.ท่านคิดว่าตราสินคา้นาฬิกาคาสิโอใส่แลว้รูสึ้กมั่นใจเวลาสวมใส่      

ด้านสินทรัพยอ่ื์น ๆ ของตราสนิค้านาฬิกาคาสิโอ      

15.เครื่องหมายการคา้หรือโลโกข้องคาสิโอ มีความโดดเด่น 

จึงช่วยใหท่้านไม่สบัสนกบัยี่หอ้อื่น 

     

16.นาฬิกาคาสิโอซึ่งไดร้บัมาตรฐานการผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ นจะช่วย

เพิ่มคณุค่าใหต้ราสินคา้ได ้

     

คุณค่าตราสินค้านาฬิกาแบรนดค์าสิโอ 
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ส่วนที่ 3 

พฤติกรรมการซือ้นาฬิกาคาสิโอ ของผู้บริโภค 
 

ค าชีแ้จง โปรดตอบค าถามท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 

1. ปัจจบุนัท่านมีนาฬิกาคาสิโอ ทัง้หมด…………เรือน 

2. ระดบัราคาในการซือ้ นาฬิกาคาสิโอ โดยเฉล่ีย………… บาท 

3. ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจก่อนท่ีจะซือ้ นาฬิกาคาสิโอ กี่วนั 

[ ] 1. 3 วนั 

[ ] 2. 7 วนั 

[ ] 3. 15 วนั 

[ ] 4. 1 เดือน 

[ ] 5. มากกว่า 1 เดือน 

[ ] 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ………….) 
4. ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีท าใหท่้านตดัสินใจซือ้ (เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

[ ] 1. ความทนัสมยั 

[ ] 2. รูปแบบผลิตภณัฑ ์

[ ] 3. ความหลากหลาย 

[ ] 4. ราคา 

[ ] 5. การโฆษณา 

[ ] 6. การแนะน าจากบุคคลอื่น 

[ ] 7. การบริการของพนกังานขาย 

[ ] 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ………….) 

5. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้นาฬิกาคาสิโอของท่านมากท่ีสดุ  
(เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

[ ] 1. ตนเอง 
[ ] 2. พอ่/แม ่

[ ] 3. คู่สมรส / แฟน 

[ ] 4. พี ่/ นอ้ง / ญาติ 

[ ] 5. เพือ่น 
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[ ] 6. พนกังานขาย 

[ ] 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ……………………….) 
6. ท่านเลือกซือ้นาฬิกาคาสิโอจากสถานท่ีใดมากท่ีสดุ (เลือกค าตอบเพียง 1 ขอ้) 

[ ] 1. หา้งสรรพสินคา้ท่ีมี Shop คาสิโอ 
[ ] 2. รา้นคา้ทางอินเทอรเ์น็ต 

[ ] 3. Shop ต่างประเทศ 

[ ] 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ……………………….) 

7. ส่วนใหญ่ท่านจะซือ้นาฬิกาคาสิโอเมื่อใด 

[ ] 1. เงินเดือนออก 

[ ] 2. ชว่งท่ีมีการลดราคาหรือโปรโมชั่น 

[ ] 3. เมือ่มีการโฆษณาบนส่ือต่าง ๆ 

[ ] 4. เทศกาล 

[ ] 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ……………………….) 
 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเ่สยีสละตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกิุตตา    อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะบริหารธุรกจิ
     เพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. อาจารย ์ดร.จรนิทร ์จารุเสน               อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะบริหารธุรกจิ
     เพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สาวิตร ีโพธิ์ผ าใหญ่ 
วัน เดือน ปี เกิด 23 พฤษภาคม 2528 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2559 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิทยาการจดัการ เอกการตลาด  

       จาก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ.2563 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  
       จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 776/118 หมู่บา้นพฤกษาเดอะคอนแนค  
ซอยพฒันาการ44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กทม.   
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