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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบคุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft 

Lumia ที่มีต่อผุ้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์, ศึกษาถึง

ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia และศึกษาถงึความสมัพันธร์ะหว่างคุณค่า

ตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia กบัปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย การสร้าง

เอกลักษณ์ตรา การสร้างความหมาย การสร้างการตอบสนอง และการสร้างความผูกพัน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ จาํนวน 200 คนเป็นผู้บริโภคที่

ใช้สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 15-25 ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน มีระดับรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพ

โสดเป็นส่วนใหญ่ ระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าโดยรวมมีความคิดเหน็อยู่

ในระดับมากโดย ผู้บริโภคให้ความสาํคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างเอกลักษณต์รา เป็นลาํดับที่ 1 ด้านการ

สร้างความหมาย เป็นลาํดับที่ 2 ด้านการสร้างการตอบสนอง เป็นลาํดับ 3 ด้านการสร้างความผูกพัน 

เป็นลาํดับที่ 4   และปัจจัยการรับรู้ คุณค่าตราสนิค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักตราสนิค้า Microsoft รับรู้

ว่าสนิค้า Microsoft อยู่ในหมวดสมาร์ทโฟน รับรู้ ว่าคุณภาพของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มี

คุณภาพเท่าๆกบัตราสนิค้าอื่น ส่วนใหญ่รู้สกึเฉยๆที่ได้ครอบครองสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia รับรู้

ว่ากระบวนการผลิตของบริษัท Microsoft เหมือนกับตราสินค้าอื่น ผู้บริโภคซื้ อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ  

I-Phone มากที่สุด เมื่อร้านที่ผู้บริโภคตั้งใจไปซื้ อสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia สนิค้าเกดิหมด 

ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปซ้ือร้านอื่นเป็นส่วนใหญ่ และผู้บริโภคจะแนะนําให้ผู้อื่นซ้ือสมาร์ทโฟน 

Microsoft Lumia เพราะคุณภาพด ี

_____________________________ 

*นักศกึษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยฉธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบันการแข่งขันในโลกแห่งธุรกิจมีความเข้มข้นมากขึ้ นมีการช่วงชิงความได้เปรียบ

เสยีเปรียบกนัอยู่ตลอดเวลา องค์กรต่างๆต้องปรับตัวค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้แต่ละ

องค์กรต้องทาํงานอย่างหนัก เพ่ือคิดค้นวิธีที่จะตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้มาก

ที่สุด ดังนั้นในแต่ละองค์กรจึงหันมาเน้นในเร่ืองการสร้างแบรนด์และมองหากลยุทธ์ต่างๆในการ

พัฒนาของแบรนด์ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซ่ึงคุณค่าตราสนิค้านั้นช่วยจูงใจ

ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ อสินค้าของบริษัทได้ง่ายขึ้ น รวดเรว็ขึ้น และหากลูกค้ามีความภักดีกับตราสินค้า

มากลูกค้าจะซื้อสนิค้าโดยที่จะไม่สนใจที่จะเปรียบเทยีบสนิค้าของสนิค้าของเรากบัคู่แข่ง 

คุณค่าตราสนิค้า (brand equity)คือมูลค่าของตราสนิค้าที่ถูกตีค่าออกมาเป็นเงิน โดยรวมเอาคุณค่า

ของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ลงไปด้วยตราสืนค้าใดกต็ามที่ประสบความสาํเร็จมากกรือเป็นผุ้นาํตลาดจะมี

คุณค่าตราสนิค้า (brand equity) ที่สงูมาก บางคร้ังอาจมมูีลค่าเป็น 10 เท่าหรือ 20 เท่าของทรัพย์สนิ

กเ็ป็นได้ มุลค่าเหล่านี้ เป็นมุลค่าที่ตราสนิค้าสร้างสมมาจากการยอมรับของลูกค้าหรือตลาด คุณค่าตรา

สินค้าทาํให้สินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้า ภาพลักษณ์ที่แขง็แกร่งเป็นที่ยอมรับในตลาด โลโก้และ

บรรจุภัณฑ์กเ็ป็นที่รู้ จักและคุ้นเคยของลูกค้าจนเกิดเป็นความมั่นใจในสินค้า ฯลฯ ซ่ึงความต้องการ

ของลูกค้าจะถูกส่งต่อไปยงัร้านค้าทาํให้สนิค้าเป็นที่ต้องการของตลาด 

 นอกจากน้ันแล้วบางคร้ังตราสนิค้าบางอย่างยังสามารถสะท้อนถงึสถานะและภาพลักษณ์ที่

ดีของผู้ใช้ ทาํให้กลายเป็นแรงบันดาลใจของหลายคนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของตราสนิค้า เช่น ตราสนิค้า 

BMW 

 ตัวอย่างคุณค่าของตราสนิค้า (Brand equity) ที่เหน็ได้อย่างชัดเจน เช่นมูลค่าตราสนิค้า

ของ Apple นั้นสงูมีมูลค่าถงึ 118,863 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมูลค่าตราสนิค้าของ google นั้นอยู่ที่

ระดับ 107,439 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Coca-Cola มีมูลค่าถงึ 81,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลข

ดังกล่าวปรากฏอยู่ในการจัดอันดับ100 แบรนด์ที่ดีที่สุดของโลกประจําปี 2014 สํารวจโดย 

Interbrand ที่ปรึกษาด้านแบรนดร์ะดบัโลก (Brand buffet Team, ออนไลน,์ October, 2014) 

 สิ่งหนี่งที่นักการตลาดควรสนใจกค็ือ ในตลาดมีสนิค้าวางขายอยู่ทั่วไปให้ผู้บริโภคได้เลือก

ซ้ืออย่างมากมายหลายตราสนิค้า อกีทั้งยังมีหลากหลายราคาให้เลือกซ้ือ ซ่ึงผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ อ

ได้ตามความชอบของแต่ละบุคคล แต่เราเคยสงสัยไหมว่าทาํไมยังมีผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ยอมจ่ายเงิน

มากกว่าเพ่ือซ้ือสินค้าตราสินค้าหนึ่ง ทั้งๆที่มีตราสินค้าตราอื่นให้เลือกซ้ือและมีคุณลักษณะทาง

กายภาพคล้ายๆ กัน รวมทั้งประโยชน์ในการใช้สอยกม็ิได้แตกต่างกันมากนัก หรือบางคร้ังผู้บริโภค

เดินไปหยิบสนิค้าที่มีตราสนิค้าที่คุ้นเคยโดยมิได้เปรียบเทยีบคุณสมบัติกับสนิค้าของตราสินค้าอื่นๆ 
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เลยเหตุผลเนื่องมาจากตราสนิค้านั้นมีคุณค่าต่อเขามากพอที่ทาํให้เขายอมจ่ายแพงกว่าหรือทาํให้เขา

มั่นใจในตราสนิค้าน้ันจนไม่ต้องเสยีเวลาในการเปรียบเทยีบคุณสมบตัต่ิางๆ ซ่ึงเราเรียกได้ว่าสนิค้านั้น

มคุีณค่าตราสนิค้าสงูกว่าตราสนิค้าตัวอื่นๆ นั้นเอง 

 ในปัจจุบันแบรนดช้ั์นนาํของโลกที่มคุีณค่าทางตราสนิค้าสงูอยู่มากมาย ซึ่งมีการสาํรวจจาก

หลายแหล่งแตกต่างกันไป แต่การสาํรวจจากหลายแหลางแตกต่างกันไป แต่การสาํรวจที่ได้รับการ

ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ การสาํรวจของ Interbrandปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลกได้ทาํการ

สาํรวจ 100 แบรนด์ที่ดีที่สดุของโลกประจาํปี 2014 ออกมา ซ่ึง 5 อนัดับแรกมีดังน้ี อนัดับ 1 ได้แก่ 

Apple มีมูลค่าแบรนด์ถงึ 118,863 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมมากขึ้นจากที่แล้ว 21 % อนัดับ 2 ได้แก่ 

google มมูีลค่าเบรนด์สงูถงึ 107,439 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากป่ีที่แล้ว 15 % อนัดับ 3 ได้แก่ 

Coca-Cola มีมูลค่าเบรนด์สงูถงึ 81,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากป่ีที่แล้ว 3 % อนัดับ 4 

ได้แก่ IBM มีมูลค่าเบรนด์สงูถงึ 72,244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอนัดับ 5 ได้แก่ Microsoft มี

มูลค่าเบรนด์สงูถงึ 61,154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และที่น่าตกใจแบรนด ์Nokia ตกอนัดับไปรองสดุท้าย

มมูีลค่า 4,138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีที่แล้ว 44 % 

 หลังจากที่ยักษ์ใหญ่วงการไอทอีย่าง Microsoft ได้เข้าซ้ือกจิการ Nokia แบรนด์มือถือ

สญัชาติฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าถงึ 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือราว 2.3 แสนล้านบาทไทย ไมโครซอฟทม์ีการพัฒนาระบบปฏบิตัิการ Window Phone อย่าง

ต่อเน่ือง ในแบรนด์ Nokia เพ่ือสู้ในตลาดสมาร์ทโฟนที่มีทั้ง Android และ ios โดยที่ผ่านมาได้ปีกว่า

เท่าน้ัน ไมโครซอฟทไ์ด้ทาํการโละ๊ช่ือแบรนด์ Nokia ทิ้ง แล้วเปล่ียนเป็น Microsoft Lumia แทน ตาม

พันธกิจที่ว่า “จะเอา Service ของไมโครซอฟท์ ไปอยู่กับผู้บริโภคทุกที่” นั่นหมายความว่า

ไมโครซอฟทม์ ี“สมาร์ทโฟน” ในมือแล้ว 100% กรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟทด์ไีวซ์ ประเทศไทย 

กล่าวว่า ทศิทางการทาํตลาดของ Microsoft Lumia คงไม่แตกต่างจากเดิมมาก เพียงแต่จะเน้นเร่ือง 

Service และ Solution ของไมโครซอฟทม์ากขึ้น เน้นเร่ืองนวัตกรรมใหม่ๆ จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภค 

ใช้แบรนด์ Lumia ของ Nokia ที่แขง็แกร่งมาเชื่อมกบัไมโครซอฟท ์แต่ฟีเจอร์โฟนยังคงใช้ชื่อแบรนด์

โนเกียอยู่ ในปีน้ีเร่ิมต้นด้วยรุ่นที่ราคาเข้าถึงได้เพราะเห็นตลาดมีการเติบโต แต่ในปีหน้าจะออกใน

หลายๆ เซก็เมนต์นอกจากไมโครซอฟทจ์ะได้ความแขง็แกร่งจากแบรนดโ์นเกยีที่ผู้บริโภคหลายคนยัง

มี Loyalty อยู่แล้ว ในแง่ของ “วัฒนธรรมองค์กร”  ที่มีความต่างกนัของทั้งสองบริษัทจะมาช่วยเสริม

กนั โดยที่โนเกยีเป็นวัฒนธรรมในเร่ือง Consumer Product จะเข้าใจถงึพฤติกรรมผู้บริโภค ในขณะที่

ไมโครซอฟทเ์ป็นธุรกจิแบบ Business 2 Businessในประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทจาก 

โนเกยี ประเทศไทย เป็น ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เรียกว่า

เป็นวัน ไมโครซอฟทเ์ดย์ พร้อมย้ายออฟฟิศมาอยู่รวมกนัภายใต้ชายคาไมโครซอฟท ์แต่โดยทมีงาน

โนเกยีเช่นเดมิ 
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 ดงันั้นเมื่อเราพูดถึงคุณค่าตราสนิค้าของแบรนด์ต่างๆแล้ว แบรนด์ Microsoft ยังถูกจัด

อนัดับให้อยู่ในลาํดับที่ 5 ของการสาํรวจของ Interbrandที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก ที่ได้ทาํการ

สาํรวจ 100 แบรนด์ที่ดีที่สดุของโลกประจาํปี 2014 และหลังจากที่ Microsoft ได้เข้าซ้ือกจิการ 

Nokia แบรนด์โทรศัพทม์ือถือ โดยการเปล่ียนแบรนด์ Nokia เป็น Microsoft Lumia แทน

ไมโครซอฟทก์ม็ีการพัฒนาระบบปฎิบัติการ Windows Phone อย่างต่อเนื่องเพ่ือสู้ในตลาดสมาร์ท

โฟนที่มีทั้ง Android และ IOS จากเหตุผลข้างต้นทาํให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่สร้างคุณค่าตรา

สนิค้าของสมาร์ทโฟนMicrosoft Lumia ส่วนเหตุผลที่ทาํการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นก็

เพราะจังหวัดกรงุเทพมหานครป็นจังหวัดที่มีจาํนวนประชากรหนาแน่นและเป็นเมอืงเศรษฐกจิ ทาํให้

มีข้อมูลที่ได้จากการสาํรวจมีความหลากหลายมากข้ึน ซึ่งในการศึกษา “ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้า 

กรณีศึกษาสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” คร้ังนี้  เพ่ือเป็นแนวทาง

สาํหรับผู้ที่สนใจในเร่ีองการเพ่ิมคุณค่าตราสนิค้า หากเราสามารถเพ่ิมคุณค่าตราสนิค้าให้กบัสนิค้าของ

เราแล้วจะทาํให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทาํให้บริษัทมีอาํนาจในการต่อรองทางการค้ากับผู้จัด

จาํหน่ายและผู้ค้าปลีกมากขึ้ น ทาํให้บริษัทสามารถกาํหนดราคาสงูกว่าคู่แข่งขัน ทาํให้บริษัทสามารถ

แนะนาํผลิตภณัฑภ์ายใต้ช่ือตราสนิค้าเดียวกนัได้ง่ายและยังช่วยป้องกนัการแข่งขันด้านราคาได้อกีด้วย 

ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะทาํให้ผู้ที่สนใจสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของตน และจะทาํให้เกิดความ

ได้เปรียบในการในการแข่งขันต่อคู่แข่งขันมากขึ้น 

 

2. วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดกรงุเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ 

 2.  เพ่ือศึกษาถงึปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ของผู้บริโภค

ในจงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft 

Lumia ที่มต่ีอผู้บริโภคในจังหวัดกรงุเทพมหานครกบัปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้า 

 

3. สมมติฐาน 

 1. ผู้บริโภคที่มลัีกษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมกีารรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน 

Microsoft Lumia ต่างกนั 

2. การรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มีความสมัพันธก์บัปัจจัยที่

สร้างคุณค่าตราสนิค้า 
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4. ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บั 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจูงใจความเป็นโทรศัพทม์อืถือยี่ห้อ Microsoft เป็นข้อมูลในการ

วางแผนการสื่อสารประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนรู้จกัมากขึ้น 

 2.  เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผู้ที่สนใจในเร่ืองการเพ่ิมคุณค่าตราสนิค้า หากเราสามารถเพ่ิม

คุณค่าตราสนิค้าให้กบัสนิค้าของเราแล้วจะทาํให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทาํให้บริษัทมีอาํนาจใน

การต่อรองทางการค้ากบัผู้จัดจาํหน่ายและผู้ค้าปลีกมากขึ้น ทาํให้บริษัทสามารถกาํหนดราคาสงูกว่าคู่

แข่งขัน ทาํให้บริษัทสามารถแนะนาํผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อตราสินค้าเดียวกันได้ง่ายและยังช่วยป้องกัน

การแข่งขันด้านราคาได้อกีด้วย ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะทาํให้ผู้ที่สนใจสามารถนาํไปปรับใช้กบัธุรกจิของ

ตน และจะทาํให้เกดิความได้เปรียบในการในการแข่งขนัต่อคู่แข่งขันมากขึ้น 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจังหวัด

กรงุเทพมหานคร 

2. เน้ือหา การวิจัยคร้ังนี้ มุ่งเน้นถึงปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษาสมาร์ทโฟน 

Microsoft Lumia ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

3. เวลา ระยะเวลาทาํการวิจัยตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558ถึงวันที่ 20  เมษายน 2558 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น60 วัน 

 

6. ระเบยีบวิจยั 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจยัคร้ังนี้  คอืแบบสอบถาม (Questionnaire)ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นโดยอาศัย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากการค้นคว้าจากเอกสาร,ตาํรา,การค้นคว้าอิสระ,สารนิพนธ์และ

วิทยานิพนธท์ี่เกี่ยวข้องกบัการเพ่ิมคุณค่าตราสนิค้ามาใช้ประกอบในการวิจัย ซ่ึงแบบสอบถามที่สร้าง

ขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนมรีายละเอยีดดังนี้  

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคสมาร์ท

โฟน Microsoft  Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,

อาชีพ,สถานภาพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงมีคาํถามทั้ง 6 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามประเภท

คาํถามปลายปิด (Close question) 

 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าประกอบด้วยการสร้าง

เอกลักษณ์ตรา,การสร้างความหมาย,การสร้างการตอบสนองและการสร้างความผูกพัน ซ่ึงมีคาํถาม

ทั้งหมด 25 ข้อ ดงันี้ 
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 ผู้วิจัยจะกําหนดการแปลความหมายจากแบบสอบถาม โดยนําค่าเฉล่ีย เป็นตัวชี้ วัด

ความหมายของคะแนน ซ่ึงจะได้ใช้กฎเกณฑก์ารแปลความหมายค่าฉล่ียของกลุ่มนี้  (บุญชม ศรีสะอาด

2545, หน้า 102-103) 

 4.51-5.00 หมายถงึ  มผีลต่อการสร้างคุณค่าตราสนิค้ามากที่สดุ 

 3.51-4.50 หมายถงึ  มผีลต่อการสร้างคุณค่าตราสนิค้ามาก 

 2.51-3.50 หมายถงึ  มผีลต่อการสร้างคุณค่าตราสนิค้าปานกลาง 

 1.51-2.50 หมายถงึ  มผีลต่อการสร้างคุณค่าตราสนิค้าน้อย 

 1.00-1.50 หมายถงึ  มผีลต่อการสร้างคุณค่าตราสนิค้าน้อยที่สดุ 

 ส่วนที่ 3  เป็นการศึกษาถึงการรับรู้คุณค่าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ผู้บริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคาํถามทั้งหมด 8 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามประเภทคาํถามปลายปิด 

(Close-end question 

 

7.  ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 15-25 ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน มีระดับรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพ

โสดเป็นส่วนใหญ่  

 ระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าโดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับ

มากโดย ผู้บริโภคให้ความสาํคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างเอกลักษณ์ตรา เป็นลาํดับที่ 1 ด้านการสร้าง

ความหมาย เป็นลาํดบัที่ 2 ด้านการสร้างการตอบสนอง เป็นลาํดับ 3 ด้านการสร้างความผูกพัน เป็น

ลาํดบัที่ 4    

 ปัจจัยการรับรู้ คุณค่าตราสนิค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักตราสนิค้า Microsoft รับรู้ ว่าสนิค้า 

Microsoft อยู่ในหมวดสมาร์ทโฟน รับรู้ ว่าคุณภาพของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มีคุณภาพ

เท่าๆกบัตราสนิค้าอื่น ส่วนใหญ่รู้สกึเฉยๆที่ได้ครอบครองสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia รับรู้ ว่า

กระบวนการผลิตของบริษัท Microsoft เหมือนกับตราสินค้าอื่น ผู้บริโภคซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ I-

Phone มากที่สุด เมื่อร้านที่ผู้บริโภคตั้งใจไปซื้ อสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia สนิค้าเกิดหมด 

ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปซ้ือร้านอื่นเป็นส่วนใหญ่ และผู้บริโภคจะแนะนําให้ผู้อื่นซ้ือสมาร์ทโฟน 

Microsoft Lumia เพราะคุณภาพด ี

 เปรียบเทยีบการรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ที่มีต่อผู้บริโภคใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ผลการทดสอบ ด้วยค่าสถิต  
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Chi-Squre ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรณศ์าสตร์ต่างกนัรับรู้ คุณค่า

ตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ไม่ต่างกนั 

 ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้ามีความสัมพันธ์กบัปัจจัยการรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ท

โฟน Microsoft Lumia การทดสอบด้วยค่าสถติิ Chi-Squre ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05     และวัดขนาด

ของความสมัพันธด้์วยค่าสถติิ Carmer’s V พบว่า ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าไม่สมัพันธก์บัปัจจัย

การรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการสร้างคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษาสมาร์ทโฟน Microsoft 

Lumia ในจงัหวัดกรงุเทพมหานคร” ผู้วิจยัขออภปิรายผลการวจิัยดงันี้  

 เนื่องจากเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอญิ (Accident Sampling) ผู้วิจัยไม่ได้ทาํการกาํหนด

จาํนวนตวัอย่างของแต่ละลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างไว้ จึงทาํให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

แต่ละกลุ่มมีจาํนวนไม่เท่ากัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และอายุของกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ระหว่าง 15-25 ปี มีจาํนวนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจาํนวน

มากที่สดุ กลุ่มตัวอย่างพนักงานเอกชนมีจาํนวนมากที่สดุ กลุ่มตัวอย่างรายได้ตํ่า 5,000 บาทจาํนวน

มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากกว่าสมรส เนื่องจากพ้ืนที่ในการสุ่มตัวอย่างเป็น

สถานศกึษาและบริษัท จงึเป็นสาเหตใุห้กลุ่มตัวอย่างที่มอีายุอยู่ 

 ระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าโดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับ

มาก พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง

เอกลักษณต์รา เป็นลาํดับที่ 1 ด้านการสร้างความหมาย เป็นลาํดับที่ 2 ด้านการสร้างการตอบสนอง 

เป็นลาํดับ 3 และด้านการสร้างความผูกพัน เป็นลาํดับที่ 4  ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกบัสิ่งที่

ผู้วิจัยได้ศึกษา ซ่ึงปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้าจะเรียงเป็นลาํดบัคล้ายขั้นบันได การสร้างความสาํเรจ็

ในแต่ละขั้นจําเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนก่อนหน้ามาก่อน ซ่ึงจะเรียงลําดับตามนี้  ด้านการสร้าง

เอกลักษณต์รา ด้านการสร้างความหมาย ด้านการสร้างการตอบสนอง และด้านความผูกพัน  

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ตราโดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านตราสนิค้าจาํได้ง่าย มีความคิดเหน็มาเป็นลาํดับที่ 1 ผลการวิจัยมี

ความสอดคล้องกบัหลักการในเร่ืองโมเดลการสร้างคุณค่าตราสนิค้าของ Aaker (Aaker Mode) ที่

กล่าวว่า “การรู้จักตราสนิค้า (Brand awareness) เป็นความสามารถของลูกค้าที่จะระบุว่าตราสนิค้ามี

ความแตกต่าง ซ่ึงเกิดจากการจดจาํและระลึกได้ในการทาํงานของตราสนิค้า” เนื่องจากตราสนิค้าจะ

เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภครับรู้จากผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผู้ผลิตจะต้องทาํให้ผู้บริโภคจดจาํตราสนิค้าให้ได้ก่อนเป็น
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อันดับแรก เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างของตราสินค้าออกจากตราอื่น ดังนั้นการที่จะ

ทาํให้ผู้บริโภคจดจาํตราสินค้าของเราให้ได้ในเวลารวดเร็วตราสินค้าต้องเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถ

จดจาํได้ง่าย หากตราสนิค้าใดจาํได้ยากเมื่อผู้บริโภคไม่สามารถจดจาํตราสนิค้าได้การสร้างคุณค่าตรา

สนิค้ากไ็ม่อาจเกดิขึ้นได้ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความหมายโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านความแขง็แรงทนทาน มคีวามคิดเหน็มาเป็นลาํดบั 1 ผลการวิจัยแสดง

ถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคว่า ไม่ว่าสมาร์ทโฟนที่จะมีเสียงสนทนาความชัดเจน หรือฟังก์ช่ันการ

ทาํงานเข้าใจง่าย หรือใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีแค่ไหน หรือมีความภาคภมูิใจในการครอบครอง แต่ถ้า

หากว่าผลิตภัณฑ์ไม่ทานทาน อายุการใช้งานสั้นประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นในเร่ืองเสียงสนทนาความ

ชัดเจน หรือฟังก์ชั่นการทาํงานเข้าใจง่าย หรือใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี หรือสร้างความภมูิใจในการ

ครอบครอง กไ็ม่มคีวามหมายต่อผู้บริโภคเมื่อสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานได้ 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสร้างการตอบสนองโดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสะดวกของศูนย์บริการ มีความคิดเห็นมาเป็นลําดับที่ 1 

สาเหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเนื่องมาจากสมาร์ทโฟนเป็นสินค้าาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และมี

ฟังกช่ั์นในการใช้งานมากมาย บางฟังกช่ั์นอาจจะมคีวามซับซ้อนในการใช้งาน และเน่ืองจากในปัจจุบัน

สมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จาํเป็นของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ถ้าหากเคร่ืองมีปัญหาหรือผู้บริโภคมีข้อสงสยั 

ผู้บริโภคจึงต้องการคําตอบหรือการแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นด้านความสะดวกของ

ศูนยบ์ริการจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมากที่สดุ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสร้างกลุ่มหรือชมรมผู้ใช้ Microsoft Lumia เพ่ือให้ลูกค้ามีความ

ผูกพันกบั Microsoft Lumia มีความคิดเหน็มาเป็นลาํดับที่ 1 เนื่องจากการสร้างกลุ่มหรือชมรมผู้ใช้

สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia จะทาํให้เกดิความผุกพันกบัผุ้บริโภคยิ่งนานวันเข้ากจ็ะเกดิเป็นความ

ภักดี เมื่อผุ้บริโภคได้รวมกลุ่มกับผู้บริโภคท่านอื่นที่ใช้สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia จะทาํให้

ผู้บริโภครุ้สกึเช่ือมั่นในตราสนิค้า พอใจในตัวสนิค้ามากขึ้ น เนื่องจากการรวมกลุ่มจะมีคนที่พอใจใน

ตัวสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มาแชร์เกี่ยวกบัคุณภาพของสมาร์ทโฟนสู่กนัฟัง ทาํให้ผุ้บริโภคเกดิ

ความผูกพันกบัตราสนิค้า Microsoft Lumia ในที่สดุ 

 ด้านการรู้ จักตราสนิค้าของ Microsoft กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากกว่าไม่รู้ จัก เน่ืองจากเป็นการ

สุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงรู้จักตราสนิค้า

ของ Microsoft เป็นส่วนใหญ่ ส่วนเหตุที่มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้ จักตราสินค้าของ Microsoft 

เนื่องจากตราสนิค้าของ Microsoft ในแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้ถามนั้นมีลักษณะเป็นภาษาต่างประเทศ 

ดังนี้ Microsoft  จึงมคีวามเป็นไปได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่เข้าใจตราสนิค้า 
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 ด้านการรับรู้ ว่าสนิค้า Microsoft อยู่ในหมวดผลิตภัณฑใ์ด กลุ่มตัวอย่างรับรู้ ว่าสนิค้าอยู่ใน

หมวดสมาร์ทโฟนจํานวนมากที่สุด เนื่องจากเป็นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ที่ เคยใช้สมาร์ทโฟน 

Microsoft  Lumia ดงันั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงรู้ ว่าตราสนิค้าของ Microsoft เป็นผลิตภณัฑใ์นหมวด

สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ ส่วนเหตุที่มีผู้ตอบแบบทดสอบสอบถามไม่ว่าตราสนิค้าของ Microsoft เป็น

ผลิตภัณฑใ์นหมวดสมาร์ทโฟนที่เนื่องจากตราสนิค้าของ Microsoft ในแบบสอบถามที่ผู้วัยใช้ถามนั้น

มีลักษณะเป็นภาษาต่างประเทศ ดังนี้  Microsoft จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่

เข้าใจตราสนิค้านี้  

 แสดงให้เหน็ว่า   การสร้างเอกลักษณ์ตราของสมาร์ทโฟน   Microsoft ประสบผลสาํเรจ็ 

เนื่องจากเกอืบทั้งหมดรู้จกัตราสนิค้า 

ด้านการรับรู้ คุณภาพของ Microsoft กลุ่มตัวอย่างรับรู้ ว่ามีคุณภาพเท่าๆมากที่สุด จะเห็นว่า

ผู้บริโภครับรู้คุณภาพขององสมาร์ทโฟน  Microsoft ว่ามีคุณภาพเท่าๆ กันร้อยละ 62.5 เหตุผล

เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia จงึผ่านการรับรู้ ว่าสมาร์ทโฟน Microsoft 

Lumia มคุีณภาพเท่าๆ กนั มาก่อนหน้าที่ผู้บริโภคจะซ้ือสมาร์ทโฟนมาใช้ 

 ด้านความภูมิใจที่ได้ครอบครอง กลุ่มตัวอย่างรู้ สึกเฉยมากที่สุดจะเห็นว่าผู้บริโภคมี

ความรู้สกึเฉยๆในการครอบครองสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia เนื่องจากสมาร์ทโฟนที่ได้รับความ

นิยมในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็น I-Phone และ Sumsung จึงทาํให้ผู้บริโภครู้สกึเฉยๆ กบัสมาร์ทโฟน 

Microsoft Lumia 

 การสร้างความหมายของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ยังไม่มีเท่าที่ต้องการ เนื่องจาก

ลูกค้าส่วนใหญ่เกดิการรับรู้ในคุณภาพ 

 ด้านการรับรู้กระบวนการการผลิตของ Microsoft กลุ่มตัวอย่างรับรู้ ว่ากระบวนการผลิต

เหมอืนกบัตราสนิค้าอื่นมากที่สดุ เหตผุลเนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia 

จงึผ่านการรับรู้ ว่ากระบวนการผลิตของบริษทั Microsoft เหมอืนกบัตราสนิค้าอื่น 

 ด้านการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างจะซ้ือตรา iPhone มากที่สดุ แสดงให้เหน็ว่า การ

สร้างการตอบสนองของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ได้ผล เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เกดิการรับรู้ ใน

คุณภาพ 

 ด้านความภักดีของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างจะเปล่ียนไปซ้ือร้านอื่นมากที่สุด จะเห็นว่า

ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสนิค้า ดูได้จากมีถึงร้อยละ 59.5 ที่ใช้ความพยายามอย่างสงูในการซื้ อ 

และอกีร้อยละ 30.5 ที่เปล่ียนรุ่น แต่กย็ังซ้ือตราสนิค้าของ Microsoft Lumia มีเพียงร้อยละ 10 

เท่าน้ัน ที่ไม่ใช้ความพยายามในการซื้ อ หากรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามีผู้บริโภคซ้ือตราสินค้าของ 

Microsoft Lumia รวมถงึ ร้อยละ 90 
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 ด้านการแนะนาํให้ผู้อื่นซ้ือ กลุ่มตัวอย่างจะแนะนาํผู้อื่นให้ซ้ือ Micosoft Lumia เพราะ

คุณภาพดีมากที่สดุ จะเหน็ว่าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสนิค้ามากถึงขั้นแนะนาํให้ผู้บริโภครายอื่น

ให้ใช้ตราสนิค้าของ Microsoft Lumia มากถงึร้อยละ 50 

 แสดงให้เหน็ว่า การสร้างความผูกพันของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ได้ผลเนื่องจาก

ลูกค้าส่วนใหญ่เกดิความผูกพัน มีการใช้ความพยายามซ้ือสงู และมีการแนะนาํให้ผู้บริโภครายอื่นให้

ใช้ตราสนิค้าของ Microsoft Lumia 

 เมื่อทดสอบเปรียบเทยีบคุณค่าตราสินค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ที่มีต่อ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่การรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia 

ที่มีต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีความแตกต่างเมื่อจาํแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เนื่องจากเม่ือบริษัท Microsoft Lumia ทาํการสร้างคุณค่าตราสนิค้าเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ คุณค่าตรา

สนิค้า บริษัทจะสร้างคุณค่าตราสนิค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ

ลูกค้า ไม่มกีารแยกเพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ 

 เมื่อทดสอบการรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มีความสมัพันธก์บั

ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย การสร้างเอกลักษณ์ตรา การสร้างความหมาย การสร้าง

การตอบสนอง และการสร้างความผูกพัน พบว่า การรับรู้ คุณค่าตราสนิค้าของสมาร์ทโฟน Microsoft 

Lumia ไม่มีความสมัพันธ์กบัปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้ามีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น

ผู้วจัิยคาดว่าเกดิจากธุรกจิยังไม่สามารถสร้างคุณค่าตราสนิค้าให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ปัจจัยได้อย่าง

ประสบความสาํเร็จหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่จะมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าที่

ผู้วจัิยไม่ได้นาํมาศกึษากเ็ป็นได้ 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่สร้างคุณค่าตราสนิค้า กรณศีึกษาสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia 

ในกรงุเทพมหานคร” ผู้วจิัยมข้ีอเสนอแนะดงันี้  

1. ด้านการสร้างเอกลักษณ์ตรา จากการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสนิค่าไม่มีความสัมพันธ์

กับการสร้างเอกลักษณ์ตรา ดังน้ันผู้ผลิตจาํเป็นที่จะต้องสร้างเอกลักษณ์ตราของตนขึ้นมาเป็นอันดับ

แรก เพ่ือให้เกิดการรู้ จักตราสินค้า และจะต้องมีเอกลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค สิ่งที่ต้องให้

ความสาํคัญในการสร้างเอกลักษณต์ราสาํหรับผู้ผลิตโทรศพัทเ์คล่ือนที่ คือ ตราสนิค้าต้องจาํได้ง่าย 

2. ด้านการสร้างความหมาย จากการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้าไม่มีความสัมพันธ์กับ

การสร้างความหมาย ดังน้ันผู้ผลิตหลังจากที่สร้างเอกลักษณ์แล้ว ต้องทาํการสร้างความหมายให้แก่
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ตราสินค้า เพ่ือให่เกิดการรับรู้ ในคุณภาพแก่ลูกค้า สิ่งที่ต้องให้ความสาํคัญในการสร้างความหมาย

สาํหรับผู้ผลิตโทรศัพทเ์คล่ือนที่ คือ ด้านความแขง็แรงทนทาน 

3. ด้านการสร้างการตอบสนอง จาการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสนิค้าไม่มีความสมัพันธก์บั

การสร้างการตอบสนอง ดังนั้นผู้ผลิตหลังจากที่สร้างความหมายแล้ว ต้องทาํการสร้างการตอบสนอง

ให้เกิดแก่ตราสินค้า เพ่ือให้เกิดความนิยมในตราสินค้า สิ่งที่ต้องให้ความสาํคัญในการสร้างการ

ตอบสนองสาํหรับผู้ผลิต โทรศพัทเ์คล่ือนที่ คือ ด้านเคร่ืองเก่าสามารถขายต่อในราคาสงู 

4. ด้านการสร้างความผูกพัน จากการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสนิค้าไม่มีความสมัพันธ์กับ

การสร้างความผูกพัน ดังนั้นผู้ผลิตหลังจากที่สร้างการตอบสนองแล้ว ต้องทาํการสร้างความผูกพันให้

เกิดแก่ตราสินค้า เพ่ือให้เกิดความภักดีในตราสินค้า ทาํให้ลูกค้ายึดมั่นในตราสินค้า และใช้ความ

พยายามที่จะแสวงหาตราสินค้านั้น เพ่ือซ้ืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบอกต่อในเชิงบวกไปยัง

ผู้บริโภครายอื่น สิ่งที่ต้องให้ความสาํคัญในการสร้างความผูหพันสาํหรับผู้ผลิตสมาร์ทโฟน คือ ด้าน

การทาํตลาดอย่างต่อเนื่อง และด้านภาพลักษณแ์ละคุณภาพด ี

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สาํเรจ็ลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนาํอย่างดียิ่งในการให้

คาํปรึกษาจาก ผศ.ดร.นันทสารี สขุโต อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลที่กรุณาแนะนาํ 

เสนอแนะ ตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วจัิยซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างย่ิง 

  ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ช้ีแนะแนวทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณ

ทุกท่านที่มไิด้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่มส่ีวนช่วยเหลือให้การศกึษาคร้ังน้ีสาํเรจ็ด้วยด ี

  คุณความดีและประโยชน์อันพึงมีจากการงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่บิดา-

มารดา และผู้มพีระคุณทุกท่านที่มส่ีวนถ่ายทอดวชิาความรู้ให้แก่ผู้วิจยัตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยสาํเรจ็ลุล่วง

ได้ด้วยด ี
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