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การวิจัยนีม้ ุ่งหมายเพื่ อศึกษาปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับ
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ท างานอายุ 20-60ปี ในกรุ ง เทพมหานครที่ เคยซื อ้ กระเป๋ าเดิ น ทางจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามและมีค่าความเชื่อมัน่ 0.826 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่บง
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ทางกายภาพ ด้ านราคา ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการออกแบบ ด้ านการรับประกัน ด้ านสี ด้ าน
การให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัย ด้ านมาตรฐาน ด้ านความเข้ ากันได้ ของ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าของผลิ ตภัณ ฑ์ และด้ านความหลากหลาย ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า
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อิทธิ พลในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 37.2 ซึ่งเขียนสมการได้ ดงั นี ้ ความภักดีต่อตราสินค้ า (Y1) =
3.665+0.184*(X2)-0.200*(X3)-0.155*(X5)0.271*(X7)+0.128*(X10)+0.535*(X13)+0.228*(X14)
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The purpose of this research was to study the product factors of brand
name luggage and the brand loyalty of customers among working in the Bangkok
metropolitan area. A questionnaire was distributed 400 customers who purchased brand
name lugguge. The statictics of data analysis included percentage, mean, standard
deviation, a t-test, a one-way analysis of variance for differential analysis and multiple
regression analysis. The results of the research is the most respondents were female,
aged between 28-35 years, single, held a Bachelor’s degree, employees at private
company, and an average monthly income of over THB60,001. The majority of the
opinions of the respondents, on product factor was at a high level in affecting the brand
loyalty. In the aspects of product factors include qualites, the physical characteristics of
goods, price, brand, design, warranty, color, serving, raw material, product safety,
standards, compatibility, product value and variety. The results of the hypothesis testing
were as follows, consumers of a different gender, ages, marital status, education,
occupation and average monthly income had different percentage of brand loyalty.
Product factors in terms of the physical characteristics of goods, price, design, color,
product safety product value and variety affected the brand loyalty and the influenced
forecast was 37.2% which the equation is brand loyalty(Y1) = 3.665+0.184*(X2)0.200*(X3)-0.155*(X5)-0.271*(X7)+0.128*(X10)+0.535*(X13)+0.228*(X14)
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีบทบาทสาคัญมากต่อเศรษฐกิจ
ในประเทศ ซึ่งกระแสการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทยมีมากขึ ้นเรื่ อยๆ ซึ่งมาจากหลากหลาย
ปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นโซเชียลมีเดียที่มีการแนะนาสถานที่เที่ยวต่างๆ ทังต่
้ างประเทศและในประเทศ
ไทย หรื อ บริ ษั ท น าเที่ ย ว ที่ ท าการส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น การลด แลก แจก แถม เพื่ อ จูง ใจ
นักท่องเที่ยวให้ ซื ้อบริการนาเที่ยว รวมถึงสายการบินต้ นทุนต่าที่มี มากขึ ้นซึ่งเป็ นตัวเลือกในการลด
ต้ นทุนในการท่องเที่ยว นอกจากนันสายการบิ
้
นปกติก็ยงั ทาการตลาดโดยการลดราคาเพื่อแข่งขัน
และตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ ้น อีกทังรั้ ฐบาลยังได้ ให้ ความสาคัญโดย
สนับสนุนในการออกนโยบายต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยกระตุ้นการท่ องเที่ยวในประเทศให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
และมีความแพร่หลายมากขึ ้น เช่น มีมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อจูงใจ ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติ
บุค คล พร้ อมกัน นี ภ้ าครั ฐ จะต้ อ งกระตุ้น การท่ อ งเที่ ย วในเมื อ งรอง โดยประชาสัม พัน ธ์ แ หล่ ง
ท่องเที่ ยวและการเดินทางที่ สะดวกสบายมากขึน้ อย่างไรก็ ตามเมื่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เติบโตสูงขึ ้นการบริ โภคสินค้ าต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวจึงสูงขึ ้นด้ วย หนึ่งในธุรกิจที่เติบโต
ควบคู่กบั การท่องเที่ยวคือ ธุรกิจกระเป๋ าเดินทาง ซึ่งกระเป๋ าเดินทางนันเป็
้ นส่วนสาคัญที่ใช้ ในการ
เดินทางทัง้ นีใ้ นอตีตกระเป๋ าเดินทางไม่ได้ มีให้ เลือกหลากหลายนัก เนื่องจากการท่องเที่ยวยังมี
ราคาที่สูงนักท่องเที่ยวยังมีจานวนน้ อยและการเดินทางท่องเที่ยวไม่สะดวกเหมือนในยุคปั จจุบนั
เป็ นผลให้ นกั ท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ บ่อยนัก ด้ วยปั จจัยที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นทาให้ ตลาด
ของกระเป๋ าเดินทางมีการขยายตัวเพิ่ มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ ร้ อย
ละ15 ต่อปี จากปี ค.ศ. 2011 ถึงปี ค.ศ. 2016 พบว่ามูลค่าของตลาดกระเป๋ าเดินทางมีมูลค่าจาก
2,800 ล้ า นบาท เพิ่ ม เป็ น 5,700 ล้ า นบาทโดยประมาณอย่ า งไรก็ ต ามโดยภาพรวมแนวโน้ ม
การตลาดของกระเป๋ าเดินทางยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2021 ตลาด
ของกระเป๋ าเดินทางจะสูงถึงประมาณ 8,000 ล้ านบาท และมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณปี ละ
ร้ อยละ 7 ต่อปี Euromonitor International (2016) อ้ างถึงใน ปภิภาสรร งามขาอัครณี (2559)
ภายใต้ สถานการณ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปั จจุบนั การวิจยั พัฒ นาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้ เกิ ดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันก็ เป็ นส่วนที่ จาเป็ นมากในการดาเนิน
ธุ รกิ จ กระเป๋ าเดิน ทาง เพราะความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคมี แ นวโน้ ม เพิ่ มขึน้ และเปลี่ ย นแปลง
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ตลอดเวลา อี ก ทัง้ การแข่ง ขัน จากผู้ป ระกอบการในตลาดกระป๋ าเดิ น ทางทัง้ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศที่ มี อ ยู่ เ ป็ นจ านวนมากที่ เน้ นการแข่ ง ขัน ทางด้ านราคาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ท าให้
ผู้ป ระกอบการต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ลอดเวลา เพื่ อ ท าให้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วาม
หลากหลาย, ความแตกต่าง รวมถึงการสร้ างประสบการณ์การใช้ งานที่ดีให้ กับผู้บริ โภค อาทิ เช่น
การพัฒ นากระเป๋ าเดิน ทางในอดีต ที่ มี ขนาดใหญ่ นา้ หนัก มาก ไม่สะดวกต่อการเดินทาง เป็ น
กระเป๋ าที่ทาจากวัสดุที่ทนทานมีน ้าหนักเบา การพัฒนาล้ อลากกระเป๋ าแบบ 2 ล้ อ, 4 ล้ อ และล้ อคู่
หรื อ การใช้ วสั ดุผลิตกระเป๋ าหลากหลาย แบบ Soft Case และ Hard Case ขนาดกระเป๋ าเดินทาง,
สี , ดี ไซน์ และการรับ ประกัน สิ น ค้ า เป็ น ต้ น เพื่ อ ทัง้ หมดนี ล้ ้ วนต้ อ งอาศัย การวิจัย และพัฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้บริ โภค และทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความพึงพอใจที่จะทาให้ ธุรกิจเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
ในปั จจุบนั มีกระเป๋ าเดินทางจากหลายแบรนด์ทงในและต่
ั้
างประเทศที่เข้ ามาแข่งขัน โดย
ที่ ก ระแสความนิ ย มในสิ น ค้ า แบรนด์ เนม เพราะแบรนด์ ส ามารถท าให้ มั่น ใจถึ ง คุณ ภาพของ
ผลิตภัณ ฑ์ และอี กหลายปั จจัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ของกระเป๋ าเดินทางของแต่ละแบรนด์ และกลุ่ม
ผู้บริ โภควัยทางานซึ่งสามารถหาเงินได้ เอง ทาให้ มีอานาจในการเลือกซื ้อกระเป๋ าเดินทางแบรนด์
เนม ที่ มี ราคาค่อนข้ างแพง โดยกระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมที่ นิยม ได้ แก่ American Tourister,
Rimowa, Samsonite, Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo เป็ นต้ น
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าก็เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญ ในการสร้ างกระบวนการที่จะ
ส่งเสริมให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจที่จะเลือกใช้ สินค้ าและบริ การต่อไปในระยะ
ยาว ความภักดีของลูกค้ าถือเป็ นสินทรัพย์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของธุรกิ จ ส่งผลให้ ธุรกิจสามารถลด
ต้ นทุนในการประชาสัมพันธ์ หรื อการทาตลาดการสร้ างลูกค้ าใหม่ เกศนภา ไลซานดร้ า ยะเสน
(2553, pp. 30-34) การรั ก ษาฐานลู ก ค้ าไว้ ได้ นั น้ ยัง เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการสนั บ สนุ น และ
แพร่ กระจายข่าวสารแก่บุคคลอื่น ๆ ให้ กับธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี รวมทัง้ ทาให้ เกิดลูกค้ ารายใหม่ที่
เพิ่ ม ขึน้ ย่ อ มได้ เปรี ย บในเชิ ง การแข่ง ขัน เมื่ อ ผู้บ ริ โภคมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า ก็ จ ะน าไปสู่
พฤติกรรมการใช้ บริ การ และหากเกิดความพึงพอใจก็จะน่าไปสู่พฤติกรรมการใช้ บริ การซ ้า ส่งผล
ให้ เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้ าจนกลายเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวกและกลับมาใช้ บริ การอย่าง
สม่าเสมอด้ วยความยินดี
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบ
รนด์เนมกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในกรุงเทพมหานคร” ทังนี
้ ้ผลการศึกษา
ที่ ไ ด้ จ ะสามารถเป็ นแนวทางให้ กับ บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ กระเป๋ าเดิ น ทาง พัฒ นา
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ผลิตภัณฑ์ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วย
เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันกับคูแ่ ข่งทังรายเก่
้
าและรายใหม่ได้ มากขึ ้นและที่สาคัญเพื่อเป็ นแนวทาง
ให้ กบั งานวิจยั อื่นๆที่สนใจศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋ าเดินทางในอนาคตต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่อความภักดีในตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระเป๋ าเดิน ทางแบรนด์ เนม ได้ แ ก่ ด้ านคุณ ภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ที่มี
ผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ก่อให้ เกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับดังนี ้
1. เพื่ อเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูประกอบการเกี่ ยวกับกระเป๋ าเดินทาง ได้ นาผลการวิจัยไปใช้
ปรับปรุ งและพัฒ นากลยุทธ์ สาหรับเป็ นแนวทางในการสร้ างความแตกต่างที่เหนือคู่แข่งขันและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
2. เพื่ อเป็ นข้ อมูล ให้ ผ้ ูป ระกอบการในการปรับ ปรุ งพัฒ นาด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ทาให้
ผู้บริโภคพึงพอใจเพื่อนาไปสูค่ วามภักดีในตราสินค้ า
3. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับ โดยสามารถนาไปพัฒนา
ปรับปรุง และสร้ างสรรค์ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริโภควัยทางานอายุระหว่าง 20-60 ปี
ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื ้อกระเป๋ าเดินทาง ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ผู้บริ โภควัยทางานอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยซื ้อกระเป๋ าเดินทาง โดยใช้ สูตรคานวณแบบไม่ ทราบจานวนประชากร ตาม
สูตร Taro Yamane กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560) และได้ กาหนดค่าความเชื่อมั่น ร้ อยละ 95 ค่า
ผิดพลาดที่ยอมรับได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 จะได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 คน และเผื่อการสูญเสีย
แบบสอบถามโดยสารองไว้ เท่ากับ 15 คน ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
ซึง่ การเก็บข้ อมูลใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างดังนี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจัยใช้ วิธีการเลื อกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling)โดยมี
ขันตอนการเลื
้
อกกลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือก
จากกลุ่มพืน้ ที่เขตตามนโยบายการพัฒนาเมืองในผังเมืองของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพืน้ ที่เขต
ออกเป็ น 6 กลุ่มพืน้ ที่ ได้ แก่ กลุ่มกรุ งเทพกลาง กลุ่มกรุ งเทพใต้ กลุ่มกรุ งเทพเหนือ กลุ่มกรุ งเทพ
ตะวันออก กลุ่มกรุ งธนเหนือ กลุ่มกรุ งธนใต้ รวมจานวน 50 เขต โดยผู้วิจัยได้ ทาการสุ่มตัวอย่าง
โดยทาการจับสลากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน ได้ จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตบางรัก เขตดอนเมือง
เขตวัฒนา เขตดินแดง และเขตปทุมวัน
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการกาหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้ จานวนทังหมด
้
400 คน
ในแต่ละเขตดังนี ้
ย่านอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม
เขตบางรัก จานวน 80 ชุด
บริเวณสนามบินดอนเมือง
เขตดอนเมือง จานวน 80 ชุด
ย่านอาคารมิดทาวน์อโศก
เขตวัฒนา จานวน 80 ชุด
ย่านอาคารเอไอเอแคปปิ ตอลเซ็นเตอร์ เขตดินแดง จานวน 80 ชุด
ย่านอาคารออลซีซนั ส์ เพลส
เขตปทุมวัน จานวน 80 ชุด
ขัน้ ตอนที่ 3 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทา
การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่ 2 ให้ ครบตาม
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด
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ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่ งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
1.1.2 อายุ
1) 20 – 27 ปี
2) 28 – 35 ปี
3) 36 – 43 ปี
4) 44 – 51 ปี
5) 52 – 60 ปี
1.1.3 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
3) แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /หม้ าย
1.1.4 ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1) ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) พนักงานบริษัทเอกชน
3) ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ / ค้ าขาย
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1) 20,001 – 30,000 บาท
2) 30,001 – 40,000 บาท
3) 40,001 – 50,000 บาท
4) 50,001 – 60,000 บาท
5) 60,001 บาทขึ ้นไป
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1.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม
1.3.1 ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.3.2 ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
1.3.3ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
1.3.4 ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า
1.3.5 ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.3.6 ด้ านการรับประกัน
1.3.7 ด้ านสีของผลิตภัณฑ์
1.3.8 ด้ านการให้ บริการ
1.3.9 ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต
1.3.10 ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
1.3.11 ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
1.3.12 ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
1.3.13 ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
1.3.14 ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริโภควัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กระเป๋ าเดินทาง หมายถึง กระเป๋ าล้ อลากที่ใช้ ประกอบในการท่องเที่ยว โดยมีหน้ าที่
บรรจุสมั ภาระหรื อสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ ในการท่องเที่ยว
2. แบรนด์ เนม คือ เครื่ องหมายการค้ า หรื อยี่ ห้ อของกระเป๋ าเดิน ทาง ที่ มี การผลิต ใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
4. ปั จ จัย ทางด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง ลัก ษณะของกระเป๋ าเดิ น ทาง ที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค โดยมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สาคัญ 14 ด้ าน
4.1 คุณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Quality) คื อ การวดัก ารท างานและความ
คงทนของกระเป๋ าเดินทาง ในการวัดคุณภาพถือหลักความพอใจของลูกค้ าและเหนือกว่าคูแ่ ข่ง
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4.2 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (Physical Characteristic of Goods) คือ
ลักษณะของกระเป๋ าเดินทางที่ ผู้บ ริ โภคสามารถสัม ผัสและมองเห็นได้ ได้ แก่ รู ปทรง ลักษณะ
ลวดลายของกระเป๋ าเดินทาง
4.3 ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Price) คื อ เป็ น จ านวนเงนิ ที่ บุค คลจ่า ยเพื่ อ ซื อ้ กระเป๋ า
เดินทางเพื่อแลกกับประโยชน์ที่ได้ รับ
4.4 ชื่อเสียงของตราสินค้ า (Brand) คือ ชื่อ สัญลักษณ์ ที่ระบุถึงกระเป๋ าเดินทางแบ
รนด์ใดแบรนด์หนึง่ เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคูแ่ ข่ง
4.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) คือ งานที่เกี่ ยวข้ องกับรู ปแบบ ลักษณะของ
กระเป๋ าเดินทางที่ทาให้ แตกต่าง
4.6 การรับประกัน (Warranty) คือ การออกใบรับประกันที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
มีเงื่อนไขกาหนด หรื อ การรับประกันสินค้ า เมื่อลูกค้ าซื ้อกระเป๋ าเดินทาง เช่น มีบริ การซ่อมหลัง
การขาย มีรับประกันสินค้ า
4.7 สี (Color) คือ สีของกระเป๋ าเดินทาง
4.8 การให้ บ ริ ก าร (Service) คื อ แบรนด์ ก ระเป๋ าเดิ น ทาง มี ร้ านหรื อ ศูน ย์ บ ริ ก าร
ให้ กบั ผู้บริโภคอย่างทัว่ ถึง
4.9 วัตถุดิบ (Raw Material) คือ วัสดุที่นามาผลิตกระเป๋ าเดินทาง เช่น ตัวกระเป๋ า
จาก ผ้ า, ไนลอน, พลาสติก, อลูมิเนียม หรื อ หนัง เป็ นต้ น
4.10 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) คือ กระเป๋ าเดินทาง มีความ
ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ งาน
4.11 มาตรฐาน (Standard) คือ กระเป๋ าเดินทางและส่วนประกอบต่างๆ มีการผลิต
หรื อ ออบแบบที่ได้ รับมาตรฐานรับรอง
4.12 ความเข้ ากันได้ (Compatibility) คือ การออกแบบของกระเป๋ าเดินทาง ให้ ความ
สอกคล้ องกับความคาดหวังของลูกค้ า
4.13 คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Value) คื อ ลั ก ษณะผลตอบแทนจากการซื อ้
กระเป๋ าเดินทาง ที่ผ้ บู ริโภคต้ องเปรี ยบเทียบว่าสูงกว่าราคาที่ซื ้อมา
4.14 ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Variety) คื อ กระเป๋ าเดิ น ทาง มี ค วาม
หลากหลายทังวั
้ ตถุดบิ ลักษณะ ขนาด ให้ ผ้ บู ริโภคเลือกสรร
4. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนที่เคยซื ้อกระเป๋ าเดินทางสาหรับการท่องเที่ยว
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5. ความจงรักภักดี หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสินค้ าหนึ่งไม่ว่าจะเกิด
จากความ เชื่อมัน่ การนึกถึง หรื อตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื ้อซ ้าต่อเนื่องตลอดมา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั กาหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้
ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีตอ่
ตราสิ น ค้ าของผู้บ ริ โภควัยท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู้วิจัยได้ ศึก ษาค้ น คว้ าเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอข้ อมูลตามลาดับต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ า
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับ กระเป๋ าเดินทาง
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6. แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ ในงานวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์
ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2553) ให้ ความหมายของคาว่า “ประชากรศาสตร์ ” ไว้ ว่าเป็ น
ศาสตร์ ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรื อจานวนคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค และระดับ
โลก นอกจากนี ้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวในด้ านพื ้นที่ของประชากร ตลอดจนองค์ประกอบ
ต่ า งๆ ทางประชากร รวมทั ง้ การเปลี่ ย นแปลงในจ านวนคน การกระจายตัว ของคน และ
องค์ประกอบต่างๆ ของประชากรด้ วย ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การเจริ ญพันธุ์ การตาย การอพยพหรื อการย้ าย
ถิ่น และการ เคลื่อนไหวทางสังคม
ทังนี
้ แ้ นวคิดทางด้ านประชากรศาสตร์ นนนั
ั ้ กการตลาดมักนามาใช้ เพื่อประโยชน์ในการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้บริ โภคในการทาตลาดให้ ชัดเจนโดยมี ผ้ ูให้ คาจากัดความทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดดังนี ้
ปณิ ศา ลั ญ ชานนท์ (2548) กล่ า วว่ า การแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามลั ก ษ ณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็ นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ หลักทางประชากรศาสตร์ ทาให้ สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ และมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทังง่
้ ายต่อการ
วัดผลมากกว่าตัวแปรอื่น
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจร
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้ น ลักษณะดังกล่าวมี ความส าคัญ ต่อนักการตลาด
เพ ราะมั น เกี่ ย วพั น กั บ อุ ป สงค์ (Demand) ในตั ว สิ น ค้ าทั ง้ หลาย การเปลี่ ย นแปลงทาง
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ประชากรศาสตร์ ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง การเกิ ด ขึ น้ ของตลาดใหม่ และตลาดอื่ น ก็ จ ะหมดไป หรื อ ลด
ความสาคัญลง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญมีดงั นี ้
1. อายุ นักการตลาดต้ องคานึงถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรใน
เรื่ องของอายุด้วย
2. เพศ จานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทางานนอกบ้ านเพิ่ม มากขึน้ เรื่ อย ๆ นักการ
ตลาด ต้ องคานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่ ซึง่ ที่แล้ วมาผู้ขายเป็ นผู้ตดั สินใจซื ้อ นอกจากนัน้
บทบาท ของสตรี และบุรุษบางส่วนที่ซ ้ากัน
3. วงจรชีวิตครอบครัว ขันตอนแต่
้
ละขันของวงจรชี
้
วิตของครอบครัวเป็ นตัวกาหนดที่
สาคัญของพฤติกรรม ขันตอนของวงจรชี
้
วิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขัน้ ตอน ซึ่งแต่ละขันตอน
้
จะมีพฤติกรรมการซื ้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ นักการตลาดต้ องสนใจในแนวโน้ มของรายได้ ส่วนบุคคล
เนื่องจากรายได้ จะมีผลต่ออานาจการซื ้อ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้ มบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า เนื่องจากผู้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้ างรายได้ สงู
กว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
ยุบล เบ็ญ จรงค์กิจ (2542) ได้ กล่าวถึงแนวความคิดด้ านประชากรนี เ้ ป็ น ทฤษฎี ที่ ใช้
หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ น้ ตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุ้นเป็ นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปด้ วยซึ่งแนวความคิดนี ้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ
DeFleur M. L. and Ball-Rokeach S. J. (1996) ที่ อธิ บ ายว่าพฤติก รรมของบุค คลเกี่ ยวข้ องกับ
ลักษณะต่างๆของบุคคลหรื อลักษณะทางประชากรซึง่ ลักษณะเหล่านี ้สามารถอธิบายเป็ นกลุ่มๆได้
คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนันบุ
้ คคลที่อยู่ในลาดับชัน้ ทาง
สัง คมเดี ย วกัน จะเลื อ กรั บ และตอบสนองต่อเนื อ้ หาข่าวสารในแบบเดี ย วกัน และทฤษฎี ค วาม
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล(Individual Differences Theory) ซึ่ ง ทฤษฎี นี ไ้ ด้ รั บ การพั ฒ นาจาก
แนวความคิดเรื่ องสิ่งเร้ า
DeFleur M. L. and Ball-Rokeach S. J. (1996) อ้ างถึงใน ธนัฎฐา พริ กทอง (2558) ได้
เสนอทฤษฏี ที่ ก ล่ า วถึ ง ตั ว แปรแทรก (Intervening Variables) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในกระบวนการ
สื่อสารมวลชนระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดยให้ เห็นว่าข่าวสารมิได้ ไหลผ่านจากสื่อมวลชนถึง
ผู้รับสาร และเกิดผลโดยตรงทันที แต่มี ปัจจัยบางอย่างที่ เกี่ ยวข้ องกับตัวผู้รับสารแต่ละคนเช่น
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ปั จจัยที่จิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิ พลต่อการรับข่าวสารนัน้ DeFleur ได้ สอนทฤษฏี เกี่ ยวกับ
เรื่ องนี ้ได้ ดงั นี ้
ทฤษฏี ความแตกต่างระหว่างปั จ เจกบุคคล (Individual Differences Theory) DeFleur
M. L. and Ball-Rokeach S. J. (1996) ได้ เสนอหลัก การพื น้ ฐานเกี่ ย วกับทฤษฏี ค วามแตกต่าง
ระหว่างปัจเจกบุคคล ดังนี ้
1. มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกต่างนี ้บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาคหรื อทางร่างกายของ
แต่ละบุคคล แต่สว่ นใหญ่แล้ วจะมาจากความแตกต่างกันที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้
3. มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลี ้ยงภายใต้ สถานการณ์ ต่างๆจะเปิ ดรับความคิดเห็นแตกต่างกัน
ไปอย่างกว้ างขวาง
4. จากการเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้ อมทาให้ เกิดทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อถือที่รวมเป็ น
ลักษณะทางจิ ตวิทยาส่วนบุคคลที่ แตกต่างกันไปความแตกต่างดังกล่าวนี ไ้ ด้ กลายเป็ นสภาวะ
เงื่อนไขที่กาหนดการรับรู้ขา่ วสารมีบทบาทอย่างสาคัญต่อการรับรู้ข่าวสาร
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย อายุ เพศ
ขนาดครอบครัว สถาบันครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี ้เป็ นเกณฑ์นิยมที่ ใช้ ในการแบ่ง
ส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่งสาคัญและสถิติที่วดั ได้ ของประชากรช่วยกาหนด
ตลาดเป้าหมาย รวมทังง่
้ ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่สาคัญ
มีดงั นี ้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ที่ มี อ ายุแตกต่างกัน นัก การตลาดจึง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากอายุเป็ น ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่า งของส่ ว นตลาด ได้ ค้ น คว้ า ความต้ อ งการของตลาดส่ ว นเล็ ก (Niche Market) โดยมุ่ ง
ความสาคัญที่ตลาดส่วนอายุนนั ้
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้ องศึกษาตัว
แปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั ตัวแปรด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดี ตถึงปั จ จุบันลักษณะครอบครัวเป็ น
เป้าหมายสาคัญ ของการใช้ ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งขึน้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับหน่วยผู้บริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรื อนที่ใช้ สินค้ าใดสินค้ าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
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โครงสร้ างด้ านสื่อที่เกี่ยวข้ องกับผู้ตดั สินใจในครัวเรื อ นเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดให้
เหมาะสม
4. รายได้ การศึ ก ษา อาชี พ และสถานภาพ (Income, Education, Occupation
and Status) เป็ น ตัวแปรส าคัญ ในการก าหนดส่วนการตลาด โดยทั่วไปนัก การตลาดจะสนใจ
ผู้บริ โภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ ต่าจะเป็ นตลาดขนาดใหญ่ ปั ญหา
ส าคัญ ในการแบ่ ง ส่ ว นการตลาดโดยถื อ เกณฑ์ ร ายได้ อย่ า งเดี ย วก็ คื อ รายได้ จะเป็ นตัว ชี ้
ความสามารถในการจ่ายสินค้ าหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือก
ซื ้อสินค้ าที่แท้ จริงอาจถือเป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ รายได้
เป็ นตั ว แปรที่ ใ ช้ บ่ อ ยมากนั ก การตลาดส่ ว นใหญ่ จะโยงเกณฑ์ ร ายได้ รวมกั บ ตั ว แป รด้ าน
ประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่อให้ กาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
จากแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ที่กล่าวมานันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาทฤษฎีของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2550) มาอ้ างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ยวกับลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน เนื่องจาก
ความแตกต่างเหล่านี ้มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความหมายของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรู้ จกั การเป็ นเจ้ าของ
การใช้ หรื อการบริโภค และสามารถตอบสนองความจาเป็ นและความต้ องการของตลาดได้ Kotler
Philip (2008) ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์จึงอาจเป็ นสิ่งใดก็ได้ ที่สามารถตอบสนองความจาเป็ นหรื อ ความ
ต้ องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทัง้ สองฝ่ ายอยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน เช่น สินค้ า บริ การความ
ชานาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ความเป็ นเจ้ าของ องค์การ ข้ อมูลและความคิด
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน (Tangible goods) เช่น รองเท้ า เกลือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์
เป็ นต้ น
2. ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ไม่มี ตัวตน (Intangible goods) เช่น เรื อส าราญ การให้ ค าปรึ กษา
ประกันภัย การศึกษา เป็ นต้ น
ระดับของผลิตภัณฑ์ (Five Product Levels)
ผู้ วางแผนจ าเป็ นต้ องพิ จ ารณาสิ น ค้ าและบริ ก าร Kotler Philip (1997) มี 5 ระดั บ
ประกอบด้ วย

14
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core product) หมายถึง ผลประโยชน์ที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ผลิตเสนอ ขายกับผู้บริ โภค ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องของประโยชน์ใช้ สอย การแก้ ปัญหาให้ กับลูกค้ า การ
ขายความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัด ตัวอย่าง เช่น ผลประโยชน์ ที่สาคัญ ของ
โรงแรม คือ เป็ นที่เช่าพักอาศัย ผลประโยชน์ที่สาคัญของเครื่ องปรับอากาศ คือ ให้ ความเย็น
2. รู ป ลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นที่ มี ตัว ตน (Formal or tangible
product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผ้ บู ริ โภคสัมผัสหรื อ รับรู้ได้ เป็ นส่วนที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์
หลกัทาหน้ าที่ได้ สมบูรณ์ หรื อ เชิญชวนให้ ใช้ มากขึ ้น ประกอบด้ วย
(1) คุณภาพ
(2) รูปร่างลักษณะ
(3) รูปแบบ
(4) การบรรจุภณ
ั ฑ์
(5) ตราผลิตภัณฑ์
(6) ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ เช่น รูปลักษณ์ของโรงแรม ได้ แก่ การให้ บริการใน
ระดับราคาที่แตกต่างกัน คือ คุณภาพของ โรงแรม ลักษณะของห้ องพักกว้ างและใหญ่ ห้ องเดี่ยว
ห้ องคู่ คือลักษณะองค์ประกอบของห้ องพัก สาหรับลักษณะของห้ องเป็ นแบบทรงไทย หลุยส์ หรื อ
ยุโรป คื อ รู ป แบบของห้ องพัก ของโรงแรม การตกแต่ง ห้ องคือ การบรรจุภัณ ฑ์ ของโรงแรม ชื่ อ
โรงแรมก็คือ ตราสินค้ าของโรงแรม
3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) เป็ นกลุ่มของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่
ผู้ซื อ้ คาดหวังจะได้ รับและใช้ เป็ นข้ อตกลงจากการซือ้ สินค้ าการเสนอผลิตภัณ ฑ์ ที่คาดหวังจะ
คานึงถึงความ พึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึงผลประโยชน์ที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน ประกอบด้ วย
(1) การขนส่ง
(2) การให้ สินเชื่อ
(3) การรับประกัน
(4) การติดตัง้
(5) การให้ บริ การอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ควบของรถยนต์ คือ ขายเงินผ่อน
(สินเชื่อ) การซ่อมฟรี 1 ปี (รับประกัน) การตรวจสภาพรถ (การให้ บริการหลังการขาย)
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5. ศั ก ยภาพเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Potential product) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาไปเพื่อสนองความต้ องการของลูกค้ าในอนาคต
การกาหนดกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย
โดย ธุรกิจเพื่อสนองความต้ องการขอลูกค้ าให้ พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่
มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้ วย สินค้ า บริ การ สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์(Utility) มีคณ
ุ ค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ าจึงจะมีผลทาให้ ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และ (หรื อ) ความแตกต่างทางการแข่งขัน
2.พิ จารณ าจากองค์ ป ระกอบ (คุ ณ สม บั ติ ) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Product
Component) เช่น ประโยชน์พื ้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า เป็ นต้ น
3. การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทเพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคณ
ุ ค่าในจิตใจของลูกค้ าเป้าหมาย
4. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะ
ใหม่ และ ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ น้ (New and Improved) ซึ่ ง จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการ
ตอบสนองความ ต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
5. กลยุทธ์ เกี่ ยวกับส่วนประสมผลิตภัณ ฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณ ฑ์
(Product Line)
องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)
ศิริว รรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2552) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การพิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจูงใจตลาดได้ โดยถือเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ 4 ประการ องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์นนเป็
ั ้ นแนวทางในการกาหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้ องคานึงถึ งคุณสมบัติ กล่าวคือ
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการจูงใจตลาด ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม
บริ การ และคุณภาพบริ การ และขณะเดียวกันการตังราคานั
้
นถื
้ อเกณฑ์คณ
ุ ค่าที่ลูกค้ ารับรู้ (Value
– Based Prices) ซึง่ การกาหนดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์นนจะต้
ั ้ องคานึงถึง ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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1. ความสามารถจู ง ใจของสิ่ ง ที่ น าเสนอต่ อ ตลาด (Attractiveness of The
Market Offering) ในประเด็นนีผ้ ลิตภัณฑ์จะต้ องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าได้
เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน
2. รู ปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ จะต้ องตอบสนองความจาเป็ น และความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนมี
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าดีดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น ลิปสติกที่
ผู้บริโภคใช้ แล้ วสวยงาม และติดทนนาน
3. ส่วนประสมบริ การและคุณภาพบริ การ (Services Mix and Quality) ปั จจัยที่
ให้ การสนับสนุนนอกจากคานึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้ ว นักการตลาดจะต้ องคานึงถึงว่าจะ
จัดบริการเสริมอะไรให้ กบั ลูกค้ าได้ บ้าง
4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คณ
ุ ค่า (Value-Base Prices) ในการตังราคานี
้
้จะต้ องยึดถือ
คุณ ค่าการรับ รู้ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Perceived Value) เพราะเป็ น สิ่งจ าเป็ น ที่ นักการตลาดจะต้ องสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ กบั ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัตทิ ่ สี าคัญของผลิตภัณฑ์
การสร้ างสินค้ าและบริ การจะเกี่ยวข้ องกับการกาหนดผลประโยชน์ที่จะนาเสนอโดย
กิจการจะ ติดต่อ สื่อสารและส่งมอบผลประโยชน์ที่ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคผ่านทางคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ทางด้ าน คุ ณ ภาพ (quality) รู ป ลั ก ษณ์ (feature) รวมถึ ง รู ป แบบ (style) และการออกแบบ
(design) คุณ สมบัติที่ ส าคัญ ของผลิต ภัณ ฑ์ ที่ นักการตลาดจะต้ องคานึง ถึง มี รายละเอี ยดดัง นี ้
Kotler Philip (1997)
1. คุณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Quality) เป็ นการวัดการทางานและวัดความ
คงทนของผลิ ตภัณ ฑ์ เกณฑ์ ในการวัดคุณ ภาพถื อหลักความพึงพอใจของลูกค้ าและคุณ ภาพที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้ าสินค้ าคุณภาพต่า ผู้ซือ้ จะไม่ซื ้อซ ้า ถ้ าสินค้ าคุณภาพสูงเกินอานาจซื ้อของ
ผู้บริ โภคสินค้ าก็ขายไม่ได้ เช่นเตาไมโครเวฟ ทางานได้ หลายอย่าง คือ ตังเวลาอบ
้
ปิ ง้ ต้ ม ตุ๋น ผัด
เป็ นต้ น แต่ราคาสูงมาก สินค้ าก็ขายได้ น้อยนักการตลาดต้ องพิจารณาว่า สินค้ าควรมี คุณ ภาพ
ระดับใดบ้ างและต้ นทุนเท่าใดจึงจะเป็ นที่พอใจของผู้บริ โภค รวมทังคุ
้ ณภาพสินค้ าต้ องสม่าเสมอ
และมีมาตรฐาน เพื่อที่จะสร้ างการยอมรับ ความเชื่อถือที่มีตอ่ ตัวสินค้ าทุกครัง้ ที่ ซื ้อ ดังนัน้ ผู้ผลิตจึง
ต้ องมีการควบคุมคุณภาพสินค้ า (Quality Control) อยูเ่ สมอ
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2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้ า (Physical Characteristics of Goods) เป็ น
รูปร่างลักษณะที่ลกู ค้ าสามารถมองเห็นได้ สามารถรับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ รูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส เช่น รูปร่างลักษณะ รูปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้ า เป็ นต้ น
3. ราคา (Price) หมายถึง เป็ นจานวนเงินที่บคุ คลจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าหรื อบริการซึ่ง
แสดงเป็ น มลูค่า (Value) เป็ นผบู้ริโภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ไดรับจากสินค้ า หรื อ
บริ การ Kotler Philip (1997) ซึง่ ราคานันจะมี
้
สว่ นสาคัญในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผบู้ริโภคด้ ว ย
การตัด สิ นใจที่ จ ะตัง้ ราคานัน้ ต้ องสอดคล้ องกับ ปรัช ญาหรื อแนวคิดทางการตลาด (Marketing
Concept) การตัดสินใจด้ านราคาไม่จาเป็ นว่าต้ องราคาสูงหรื อราคาต่า แต่เป็ นราคาที่ผบู้ริโภครับรู้
ในคุณค่า (Perceived Value) คือ ถ้ าผู้บริ โภคมองเห็นว่าสินค้ ามีคณ
ุ ค่า เราสามารถตังราคาสู
้
งได้
และการปรับราคา ขึ ้นราคาหรื อลดราคา จะต้ องพิจารณาความอ่อนไหวในด้ านราคาของผู้บริ โภค
ด้ วย อย่างไรก็ตามแนวความคิดด้ านราคาก็ยงั สอดคลอ้ งกับแนวความคิด ด้ านการตลาดอยู่
4. ชื่ อ เสี ย งของผู้ ขาย หรื อ ตราสิ น ค้ า (Brand) หมายถึ ง (Name) ค า (Term)
สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรื อส่วนประสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้ า
และบริ การของผู้ขายรายใดรายหนึ่ ง หรื อกลุ่ม ของผู้ขายเพื่ อแสดงถึ งลักษณะที่ แตกต่างจากคู่
แข่งขัน
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552) อ้ างอิ ง จากKotler Philip (1997) การ
ตัดสิ นใจซื อ้ ของผู้บ ริ โภคต่อผลิ ต ภัณ ฑ์ บ างชนิด นัน้ ขึน้ อยู่กับ ชื่ อเสี ยงของผู้ขายหรื อตราสิ นค้ า
โดยเฉพาะสินค้ าที่ เจาะจงซื อ้ เช่น กระเป๋ าหลุยส์ วิกตอง เสื อ้ เวอร์ ซ าเช่ ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผ้ ูบริ โภค
ตัดสินใจซื ้อด้ วยหลักเหตุผลด้ านจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผลทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อประโยชน์ที่ได้ รับ เช่น
ตัดสินใจซื ้อเพราะต้ องการเป็ นที่ยอมรับในสังคม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เ ป็ นตัวชี ้สถานภาพของผู้ใช้
ซึ่ง ถือว่าเป็ นความต้ องการด้ านจิตวิทยา ด้ วยเหตุนีน้ กั การตลาดจึงต้ องมีการพัฒ นาคุณค่าตรา
สินค้ า (Brand Equity) กล่าวคือ ต้ องมีการพัฒนาการใช้ เครื่ องมือการตลาดไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์
หรื อการสื่อสารต่างๆ เพื่ อเพิ่มคุณ ค่า (Value Added) ให้ กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดการรับรู้
(Perceive Value) คุณค่าตราสินค้ านันๆ
้ จึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่นกั การตลาดจะต้ องคานึงถึง
เพื่อพัฒนาตรา สินค้ าให้ มีคณ
ุ ค่าต่อสินค้ า
5. บรรจุภัณ ฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องในการออกแบบและ
การผลิตสิ่งบรรจุหรื อสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, and William J. Stanton (1997) อ้ างอิ ง
จาก ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) บรรจุภัณฑ์ เป็ นตัวทาให้ เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็น
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สินค้ า เมื่อลูกค้ าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะนาไปสู่การจูงใจให้ เกิดความต้ องการ ซื ้อและ
เกิดการตัดสินใจซื ้อในที่สุด ดังนันบรรจุ
้
ภัณฑ์จึงต้ องโดดเด่นโดยอาจแสดงถึงตาแหน่งผลิตภัณฑ์
สินค้ านัน้ เช่น มองแล้ วรู้ ว่าเป็ นน ้ายาซักผ้ า เป็ นน ้ายาทาความสะอาดพื ้น ซึ่งบรรจุภณ
ั ฑ์ควรแสดง
ตาแหน่งของสินค้ าให้ ชดั เจน คือบรรจุภัณฑ์จะต้ องเป็ นตัวขายตัวเองในชันวางโดยเฉพาะสิ
้
นค้ า
สะดวกซื ้อซึง่ อยูใ่ นซุปเปอร์ มาร์ เก็ตต่างๆ บรรจุภณ
ั ฑ์จะต้ องมีความโดดเด่นในชันวาง
้
6. การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ (Design) เป็ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกับรู ปแบบ ลักษณะ
การบรรจุ หี บห่อ ซึ่งปั จ จัย เหล่านี จ้ ะมี ผลกระทบต่อพฤติก รรมการซื อ้ ของผู้บ ริ โภค ดัง นัน้ การ
ออกแบบจึงมีความสาคัญ มากสาหรับสินค้ าต่างๆ เช่น รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ เสือ้ ผ้ า เครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน ดังนันผู
้ ้ ผลิตที่มีผ้ เู ชี่ย วชาญด้ านการออกแบบจึงต้ องศึกษาความต้ องการของผู้บริ โภค
เพื่อออกแบบสินค้ าให้ ดงึ ดูดความสนใจและให้ เป็ นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี ้การออกแบบ
ยังใช้ เป็ นเกณฑ์ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน (Product Differentiation) โดยคานึงถึงเหตุจงู
ใจให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ า ทังด้
้ านเหตุผลและด้ านอารมณ์
7. การรับประกัน (Warranty) และการประกันสินค้ าหรื อบริ การ (Guarantee) มี
ความหมายต่างกันดังนี ้
7.1 การรับประกันหรื อใบรับประกัน (Warranty) เป็ นเอกสารซึง่ มีข้อความทที่
ระบุถึงการ รับประกันสิ นค้ าซึ่งผู้ผลิตหรื อผู้ขายจะชดเชยให้ กับผู้ซือ้ เมื่ อผลิตภัณ ฑ์ ไม่สามารถ
ทางานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ การรับประกันเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการแข่งขันโดยเฉพาะ
สินค้ าประเภท รถยนต์ เครื่ องใช้ ในบ้ านและเครื่ องจักร เพราะเป็ นการลดความเสี่ยงจากการซือ้
สินค้ าของลูกค้ า รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่ ฉะนัน้ นักการตลาดจึงเสนอการรับประกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อด้ วยคาพูด โดยทัว่ ไปการรับประกันจะระบุประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ
1) การรับประกันต้ องให้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ ว่า ผู้ซือ้ จะร้ องเรี ยนที่ไหน กับ
ใครอย่างไร เมื่อสินค้ ามีปัญหา
2) การรับประกันจะต้ องให้ ผ้ บู ริโภคทราบล่วงหน้ าก่อนการซื ้อ
3) การรับประกันจะต้ องระบุเงื่ อนไขการรับประกันทางด้ านระยะเวลา
ขอบเขตการ รับผิดชอบและเงื่อนไขอื่นๆ
7.2 การรับประกันสินค้ า หรื อบริ การ (Guarantee) เป็ นข้ อความที่ยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์ สามารถทางานได้ เป็ นที่พงึ พอใจ หรื อมีการประกันว่าถ้ าสินค้ าใช้ ไม่ได้ ผมยินดีคืนเงิน
8. สี (Color) สีของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งเชิญชวน และจูงใจให้ เกิดการซื ้อ เพราะสีทา
ให้ เกิดอารมณ์ ด้านจิตวิทยา เครื่ องมือทางการตลาดไม่ว่าจะเป็ นสถานบั นเทิงต่างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามา
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ช่วยอย่างมาก หรื อแม้ กระทัง่ การโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามาช่วยดึงให้ เกิดการรับรู้
(Perception) ทาให้ โดดเด่นเป็ นลักษณะความต้ องการด้ านจิตวิทยาของมนุษย์ที่วา่ สินค้ าแต่ละชิ ้น
จะมีการตัดสินใจ คือ สี
9. การให้ บริ การ (Servicing) การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคบางครัง้ ก็ ขึน้ อยู่กับ
นโยบายการให้ บ ริ การแก่ ลูกค้ าของผู้ขายหรื อผู้ผลิต เช่น ผู้บริ โภคมัก จะซื อ้ สิน ค้ ากับร้ านค้ าที่
ให้ บริการดีและถูกใจ ในปั จจุบนั ผู้บริโภคมีแนวโน้ มจะเรี ยกร้ องบริ การจากผู้ขายมากขึ ้น เช่น การ
บริ การสินเชื่อ บริ การส่งของบริ การซ่อมแซม ในการผลิตสินค้ าผู้ผลิตอาจให้ บริ การเองหรื อผ่านคน
กลางโดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างต้ นทุนและการควบคุมระดับความพอใจที่จะให้ แก่ลกู ค้ า
10. วั ต ถุ ดิ บ (Raw Material) หรื อ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต (Material) ผู้ ผลิ ต มี
ทางเลื อกที่ จะใช้ วัตถุดิบหรื อวัส ดุหลายอย่ างในการผลิต เช่น ผ้ า อาจจะใช้ ผ้าไหม ผ้ าฝ้าย ใย
สังเคราะห์ หรื อ เครื่ องสาอาง สามารถใช้ วตั ถุดิบที่แตกต่างกันได้ เป็ นต้ น ซึ่งในการตัดสินใจเรื่ องนี ้
ผู้ผลิตต้ อง คานึงถึงความต้ องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจนต้ องพิจารณาถึงต้ นทุนใน
การผลิตและความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ ด้ วย
11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และการกระจายผลิตภัณฑ์
(Product Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) เป็ นประเด็นที่สาคัญมากที่
ธุรกิ จต้ องเผชิญ และยังเป็ นประเด็นปั ญ หาด้ านจริ ยธรรมทัง้ ธุรกิจ และผู้บริ โภค ผลิตภัณ ฑ์ ที่ ไม่
ปลอดภัยทาให้ ผ้ ูผลิตหรื อผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ซึ่งเป็ นสมรรถภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทาให้ เกิดการทาลายหรื อเป็ นอันตรายสาหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งในประเด็นนี ้
เป็ นสาเหตุให้ ธุรกิจต้ องมีการรับประกัน (Product Warranty) สินค้ าบางชนิดความปลอดภัยเป็ น
เรื่ องสาคัญ มาก เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องทาน ้าร้ อน เครื่ องเป่ าผม ฯลฯ สินค้ าเหล่านี ้ถ้ า
ออกแบบมาไม่ ป ลอดภยั หรื อ ให้ รายละเอี ย ดวิ ธี ก าร ใช้ ไ ม่ เพี ย งพอจะมี ผ ลต่ อ ชื่ อ เสี ย งของ
บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต จึงต้ อ งให้ ค วามส าคัญ ต่อ การออกแบบและการทดสอบความปลอดภัย ก่ อนน า
ออกจาหน่าย ในปัจจุบนั ผู้บริโภคมคีวามตื่นตัวในเรื่ องนี ้มาก เพราะมีองค์การให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริโภค
เช่น คณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ ข่าวสารเตือนเกี่ยวกับสินค้ าและ
ตราสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย
12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ ้นจะต้ องคานึงถึงประโยชน์
และมาตรฐานของเทคโนโลยีนนั ้ ผลิตภัณฑ์จานวนมากในตลาด เช่น เครื อข่ายการส่งข้ อมูล วิทยุ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ จะต้ องมีการออกแบบที่ได้ มาตรฐาน มาตรฐานเหล่านี ้มีการ
ควบคุม โดยสมาคมผู้ป ระกอบอาชี พ และหน่วยงานรัฐ บาลทัง้ ในระดับ ประเทศและระดับ โลก
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ตัว อย่าง เช่น การใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อาจจะเป็ น อัน ตรายต่ อ ผู้ใช้ อย่างไรก็ ต าม การที่ ก าหนด
มาตรฐาน การผลิตขึ ้นมากจะช่วย ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ได้
13. ความเข้ ากันได้ (Compatibility) เป็ นการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ให้ สอดคล้ อง
กับความคาดหวังของลูกค้ าและสามารถนาไปใช้ ได้ ดีในทางปฏิบตั โิ ดยไม่เกิดปัญหาในการใช้
14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็ นลักษณะผลตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้บ ริ โภคต้ อ งเปรี ย บเที ย บระหว่างคุณ ค่า ที่ เกิ ด จากความพึ ง พอใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่สงู กว่าต้ นทุน (ราคาสินค้ า) ที่ผ้ บู ริโภคซื ้อ
15. ความหลากหลายของสินค้ า (Variety) ผู้ซื ้อส่วนมากพอใจที่จะเลือกซื ้อสินค้ า
ที่มีให้ เลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจาก
ผู้บริ โภคมีความต้ องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้จาหน่ายจาเป็ นต้ องมีสินค้ าให้ เลือกมากเพื่อสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ ดียิ่งขึ ้น
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาทฤษฎีของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) มาอ้ างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบ
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยใช้ คุณ สมบัติ ที่ ส าคัญ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ ด้ านคุณ ภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ
เนื่องจากระเป๋ าเดินทางไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ ผู้วิจยั จึงไม่ได้ นามาใช้ ในการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า
ความหมายของตราสินค้ า
Kotler Philip (2003) ได้ กล่าวไว้ ว่า ตราสินค้ า หมายถึง ชื่อ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์
ค่าขวัญหรื อค่าโฆษณา บรรจุภัณฑ์ เสียงเพลง หรื อส่วนผสมของสิ่งเหล่านัน้ ที่บ่งบอกถึง สินค้ า
หรื อบริการของผู้ขาย เพื่อท่าให้ สินค้ าหรื อบริการของตนมีความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
Aaker D.A. (2000) ได้ กล่ า วไว้ ว่ า ตราสิ น ค้ า หมายถึ ง ความโดดเด่ น ของ ชื่ อ
สัญลักษณ์ เช่น โลโก้ เครื่ องหมายการค้ า หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ของสินค้ าหรื อ
บริ การให้ มีความแตกต่างจากตราสินค้ าของคู่แข่ง ท่า ให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถทราบที่มาของสินค้ า
และยัง ช่วยปกป้องกิจการจากคูแ่ ข่งที่พยายามเข้ ามาแย่งตลาด
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ความหมายของความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Loyalty)
Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk (1994) ได้ ก ล่าวไว้ ว่าความภักดี ต่อ
ตราสินค้ า หมายถึงความพึงพอใจที่สม่าเสมอ จนกระทัง่ อาจมีการซื ้อตราสินค้ าเดิมในผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง สิ่งที่ส่าคัญของความภักดีต่อตราสินค้ าคือเมื่อลูกค้ ามีความภักดีต่อตรา
สินค้ าจะท่าให้ เกิดส่วนครองตลาดที่คงที่และเพิ่มขึ ้นและอาจกลายเป็ น ทรัพย์สินที่จบั ต้ องไม่ได้ ที่
สะท้ อนถึงราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Kumar (2009) กล่าวว่า ลูกค้ าที่จงรักภักดีตอ่ บริการ คือ บุคคลที่มีค วามเชื่อมัน่ และ
มีความศรัทธาอย่างแรงกล้ าว่าบริ ษัทนัน้ ๆ จะสามารถตอบสนองความปรารถนาทัง้ Needs และ
Wants ของพวกเขาได้ ดี ที่สุดทัง้ ในปั จ จุบันและในอนาคต จนท าให้ บริ ษั ท คู่แข่ง ไม่ถูกเลื อกมา
พิจารณาในการซื ้อเลยและลูกค้ ามีความเต็ม ใจที่จะใช้ บริ การอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมี
ความพร้ อมที่จะทาหน้ าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นผู้แทนขององค์กรในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้
บุคคลใกล้ ชิด คนรู้ จกั รวมทังญาติ
้
สนิทของพวกเขาเข้ ามาร่วมเป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ซึ่งเป็ นความ
ภักดีที่เกิดจากทัศนคติที่ดีที่ลกู ค้ ามี ความรู้สกึ ผูกพันกับองค์กรในระดับที่ลึก ซึ ้งและเกิดขึ ้นในระยะ
ยาว
ดารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ (2543) ได้ ให้ คานิยามของความภักดีต่อตราสินค้ า
หมายถึง พฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอในการเลื อกซื ้อสินค้ าตราใดตราหนึ่งซ ้าๆ กัน
อยู่เป็ นประจ า โดยผู้บริ โภคจะทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึ่งซึ่งอาจเกิ ดจากความ
เชื่อมัน่ หรื อการตอบสนองได้ ตรงใจผู้บริ โภค ซึ่งในแต่ละธุรกิจผู้ผลิตสินค้ าต่างพยายามหาวิธีการ
สร้ างความจงรักภักดีให้ กบั ธุรกิจของตนแทบทังสิ
้ ้น เนื่องจากความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเปรี ยบเสมือน
สิ่งที่รับประกันความแน่นอนของการขายสินค้ าในอนาคตได้ และยังทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ หรื อการบอกต่อ ๆ กันไปอีกด้ วย
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าใดสินค้ าหนึ่ ง
มีทศั นคติในเชิงบวกต่อสินค้ าหรื อบริ การ มีความพึงพอใจที่สม่าเสมอและเกิดการซื ้อซา้ ต่อเนื่อง
ตลอดมา โดยบริ ษัทคู่แข่งจะไม่ถูกเลือกมาพิจารณาเลย เนื่องจากผู้บริ โภคได้ เรี ยนรู้ว่าตราสินค้ า
นันสามารถตอบสนองความต้
้
องการได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งความภักดีของลูกค้ าเกิดได้ จากหลากหลาย
ปั จจัย เช่น การเรี ยนรู้ การประเมินของผู้บริ โภค ความพึงพอใจ ความชื่นชอบ ความเชื่อถือ และ
ความไว้ วางใจ ในทางธุรกิจความภักดีต่อตราสินค้ าถือเป็ นอีกกลยุทธ์สาคัญ ที่ผ้ ปู ระกอบกิจการ
ต่างหันมาให้ ความสาคัญและพยายามค้ นหาวิธีการสร้ างกลยุทธ์ของตราสินค้ าให้ มีความแข็งแกร่ง
ตรงใจลูกค้ า และสามารถครองใจลูกค้ าไว้ ได้ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าที่

22
พิจารณาจากการซื ้อซ ้าของผู้บริโภคอาจมีข้อจากัดและมีการแปลความหมายที่ผิดพลาด เนื่องจาก
ความภักดีในตราสินค้ าอาจไม่ได้ เป็ นผลมาจากการที่ผ้ บู ริ โภค เลือกซื ้อซ ้าก็เป็ นได้ เช่น อาจเกิด
จากการที่ ผ้ ูบ ริ โภคไม่มี ตัวเลื อ กอื่ น ท าให้ ผ้ ูบ ริ โภคต้ องเลื อ กซื อ้ สิน ค้ าอยู่เพี ย งตราสิ น ค้ าเดี ย ว
มุมมองในเชิงจิตวิทยา (Psychological) ความภักดีในตราสินค้ า คือ ตราสินค้ าที่ ทาให้ ผ้ ูบริ โภค
เกิดทัศนคติที่ดีและรู้สึกพันผูกด้ วยเป็ นอย่างมาก การที่ผ้ บู ริ โภครักและศรัทธาในตราสินค้ านัน้ จน
ยากที่จะเปลี่ยนความคิดไปใช้ ตราสินค้ าอื่น เกิดจาก 3 ประการสาคัญ คือ
1) ความเชื่ อมั่น (Confidence) ผู้บ ริ โภคจะมี ทัศ นคติที่ ดีต่อตราสิ น ค้ าต่อเมื่ อ เกิ ด
ความเชื่อมัน่ หรื อมีความมัน่ ใจในตราสินค้ านัน้ ในสถานการณ์ ที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อสินค้ า หาก
ผู้บริโภคไม่มีความ เชื่อมัน่ ในตราสินค้ าใดมาก่อน ผู้บริโภคมักจะทาการค้ นหาข้ อมูลของตราสินค้ า
นันเพื
้ ่อสร้ างความเชื่อมัน่ ก่อนการตัดสินใจซื ้อ หากตราสินค้ าใดที่สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
ได้ แล้ ว เมื่อต้ องการซื ้อสินค้ า ผู้บริโภคก็จะไม่เสียเวลาในการค้ นหาข้ อมูลอีกต่อไป
2) การเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเกิดขึ ้นต่อเมื่อ
ตราสินค้ า สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิด และความเชื่อของผู้บริ โภคได้ จนทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความศรัทธาและ ประทับตราสินค้ านันอยู
้ ใ่ นใจ จนกลายเป็ นความภักดีในตราสินค้ าได้
3) ความง่ายในการเข้ าถึง (Accessibility) ความภักดีในตราสินค้ าจะเกิดขึน้ โดยที่
ตราสินค้ านันมี
้ ความง่ายในการเข้ าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริ โภค เช่น เวลาที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ
ถ่ายเอกสารจะนึกถึง Xerox หรื อเมื่อนึกถึงอาหารจานด่วนก็จะนึกถึงแมคโดนัลด์ เป็ นต้ น เนื่องจาก
ตราสินค้ านัน้ ๆ สามารถ หาซื ้อได้ ง่าย และมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้บริ โภคอยู่เสมอ ตรา
สินค้ าใดที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ เชื่อมัน่ มีความง่ายต่อการเข้ าถึงจนเข้ ามาอยู่กลางใจผู้บริ โภค
จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่จาป็ นต้ องเสียเวลาในการค้ นหาข้ อมูลเมื่อต้ องการซื ้อสินค้ า ผู้บริโภคก็จะเลือก
ตราสินค้ าที่สร้ างทัศนคติที่ดีเหล่านัน้ และเกิด เป็ นความภักดีในตราสินค้ าในที่สุด นอกจากนี ้ ยัง
อาจแนะนาหรื อเพิ่มฐานลูกค้ าให้ มากขึ ้น โดยการบอก ต่อเพื่อนฝูง คนรู้จกั หรื อญาติสนิทอีกด้ วย
ประเภทของความภักดี
Paul R. Gamble, Merlin Stone, and Neil Woodcock (2003) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความ
ภักดี สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความภัก ดี ด้ า นอารมณ์ (Emotional Loyalty) เกิ ด จากสภาวะจิ ต ใจ การมี
ทัศนคติ ความเชื่อ และความปรารถนาของลูกค้ าที่มีตอ่ องค์กร สินค้ าหรื อบริการของลูกค้ าเอง โดย
เกิดจากความรู้ สึกพิเศษภายในจิตใจของลูกค้ า ซึ่งถื อว่าบริ ษัทได้ ประโยชน์ จากความภักดีของ
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ลู ก ค้ าประเภทนี ้ ดัง นั น้ บริ ษั ท ควรตอบแทนและรั ก ษาความภั ก ดี ข องลู ก ค้ าด้ ว ยการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการบริ การอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากกระทาด้ วยความชอบ
ใจ เต็มใจ หรื อชื่นชอบจากการได้ รับการตอบสนองจากสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งจะเป็ นเกราะป้องกัน
ไม่ให้ ลูกค้ าไปภักดีตอ่ บริ ษัทอื่น ถึงแม้ ว่าลูกค้ าคนหนึ่งอาจมีความภักดีได้ มากกว่าหนึ่งสินค้ าหรื อ
บริการ หรื อมากกว่าหนึง่ บริษัทก็ตาม
การวัดความจงรักภักดีต่อตราสินค้ า การวัดความจงรักภักดีของตราสินค้ าจะแสดงให้
เห็น ถึง ความคิด ของผู้บ ริ โภคทัง้ ที่ เป็ น เหตุผลและอารมณ์ ที่ ผ้ ูบ ริ โภคมี ต่อสิ นค้ าหรื อบริ ก าร ซึ่ง
ประกอบด้ วย (1) Bonding คิดว่าตราสินค้ าเป็ นของเรา (2) Advantage คิดว่าตราสินค้ าของเรา
ดีกว่าตราสินค้ า อื่น ๆ (3)Performance คิดว่า ตราสินค้ ามีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ยอมรับ (4) Relevance
คิดว่า ตราสินค้ านันสามารถตอบสนองความต้
้
องการได้ (5) Presence เคยรู้วา่ มีตราสินค้ านัน้ (6)
No presence ไม่เคยรู้ ว่า มีต ราสินค้ านัน้ ในตลาด Auken B. V (2004) อ้ างถึงใน มีนา อ่องบาง
น้ อย (2553)
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความภักดี
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา (2547) ได้ กล่าวไว้ วา่ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความภักดี มีดงั ต่อไปนี ้
1. ความพึง พอใจของลูก ค้ า (Customer satisfaction) เป็ น สิ่ง ที่ ได้ รับหลังจาก
การที่ลูกค้ าได้ ซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การแล้ ว เป็ นการประเมินผลหลังจากการซื ้อสินค้ าไปแล้ ว โดย
ลูกค้ าจะเปรี ยบเทียบผลจากความคาดหวังก่อนซื ้อกับสิ่งที่ได้ รับจริ ง ซึ่งนักการตลาดพยายามสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้ าด้ วยการลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการกระท่าของ
สินค้ านันๆให้
้ มีค่าน้ อยที่สุด อย่างไรก็ตามช่องว่างดังกล่าวของแต่ละบุคคลนัน้ ก็มีความแตกต่าง
กันไป
2. ความเชื่ อถื อและความไว้ วางใจ (Trust) เป็ นปั จ จัยที่ แสดงถึงความสัม พันธ์
ระหว่างกันและกันโดยเป็ นความสัมพันธ์ด้านอารมณ์ ความไว้ วางใจจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมี
ความมั่ น ใจ ความไว้ ใ จจะช่ ว ยลดความไม่ แ น่ น อน ความเสี่ ย งและความระมั ด ระวัง ของ
กระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทนั ใดที่มีต่อตราสินค้ า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ า
เชื่อมัน่ ในความจริ งใจตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อค่าพูดของพนักงานขาย หรื อ ลูกค้ ามี
ความมั่นใจว่าการจัดส่งสินค้ าจะถูกส่งมาถึง มือลูกค้ าทันตามเวลาที่กาหนด เป็ นต้ น ดังนันหาก
้
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ต้ อ งการให้ ลูก ค้ าเกิ ด ความไว้ ใจ นัก การตลาดจะต้ อ งรั ก ษาและซื่ อ สัต ย์ ต่อ ค าพู ด ของตนเอง
ตลอดจนยึดมัน่ ในค่าสัญญาที่มีตอ่ ลูกค้ าให้ ได้
3. ความเชื่ อ มโยงผู ก พั น กั บ อารมณ์ (Emotional bonding) การที่ ผ้ ู บริ โภคมี
ทัศ นคติที่ ดีต่อตราสิ น ค้ า ซึ่ง หมายถึง ความผูกพัน ที่ มี ต่อสิ นค้ าหรื อ มี ก ารติด ต่อ เป็ นประจ ากับ
องค์กร และทาให้ เขาเหล่านันมี
้ ความชื่นชอบต่อองค์กรนัน่ เอง โดยสิ่งเหล่านี ้จะสะสมเป็ นคุณค่า
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของตราสิ น ค้ า (Brand equity) ซึ่ ง เกิ ด จากประโยชน์ ข องสิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารที่
นอกเหนือจากบทบาทหน้ าที่ของตราสินค้ าเพียงลาพัง ทาให้ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management: CRM) ต้ องเข้ ามามี บ ทบาทและมี อิทธิ พ ลเหนื อจากความคิด ของ
ผู้บริโภค และสร้ างความรู้สกึ ที่ใกล้ ชิดผูกพันกับลูกค้ าผ่านความไว้ วางใจ
4. ลดทางเลื อกและนิสัย (Choice reduction and habit) โดยปกติแล้ วลูกค้ ามี
แนวโน้ ม หรื อมี ธ รรมชาติที่ จ ะลดทางเลื อก ซึ่งมักจะไม่เกิ น 3 ทางเลื อก เนื่ องจากคนมัก รู้ สึก มี
ความสุขกับความคล้ ายคลึงในเรื่ องของตราสินค้ าและสถานการณ์ที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดี ส่วนความภักดี
ของลูกค้ าเช่นการไม่เปลี่ยนตราสินค้ ามาจากพื ้นฐานของการสะสมประสบการณ์ตลอดเวลาด้ วย
การกระทาซ ้าๆ กับตราสินค้ าร้ านค้ าและบริ ษัท ซึ่งเป็ นการช่วยพัฒนานิสยั ที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่น การซื ้อสินค้ าที่มีตราสินค้ าเดิมบ่อยครัง้ เป็ นต้ น การกระทาที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อแปลกใหม่นนั ้
จะน่ามาซึง่ ต้ นทุนและความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงอันเกิดจากการซื ้อสินค้ าที่มีตราสินค้ าที่ไม่
คุ้นเคย โดยลูกค้ าส่วนใหญ่มกั จะคิดว่าตราสินค้ าใหม่อาจไม่ดีเท่าตราเดิมที่เคยใช้ มาก่อน
5. ประวั ติ ข องบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต สิ น ค้ า (History with the company) การสร้ าง
ลักษณะที่แตกต่างประกอบกับสิ่งอื่นๆ ซึง่ เกิดระหว่างพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและประวัตกิ ารติดต่อ
กับ องค์ก ร เป็ น ภาพลัก ษณ์ ที่ ส่ง ผลต่อ ความภัก ดีในตราสิ น ค้ าทัง้ สิ น้ โดยการรับ รู้ ของลูก ค้ า ที่
เกี่ยวกับภาพลักษณ์และประวัติขององค์กรจะมีผลต่อความตังใจ
้ ความภักดี และการซื ้อสินค้ าของ
ลูกค้ าหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ลูกค้ าอาจมีความภักดีจากการชื่นชอบภาพลักษณ์ในองค์กรของตรา
สินค้ านันได้
้
ระดับของความภักดีต่อตราสินค้ า 5 ระดับ
Aaker D.A. (2000) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความภักดีต่อตราสินค้ าสามารถแบ่งออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี ้
ระดับ ที่ 1 คือ ผู้ซื อ้ ไม่มี ความภักดีต่อตราสิน ค้ า (Non-loyal buyer) เป็ นความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าในระดับต่าที่สดุ เนื่องจากลูกค้ าไม่เห็นความแตกต่างระหว่างตราสินค้ า จึงทาให้
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สามารถเปลี่ ยนไปใช้ ต ราสิ น ค้ าอื่ นๆ ได้ ง่าย จากความชื่ นชอบ ตามความสะดวก หรื อการจัด
กิจกรรม ของตราสินค้ าคูแ่ ข่ง
ระดับที่ 2 คือ ผู้ซื ้อซื ้อจากความเคยชิน (Habitual buyer) เป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ พอใจ
ในระดับต่า หรื อเริ่ มพึงพอใจกับตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ แต่คิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอในการที่เปลี่ยนไป
ใช้ ตราสินค้ าอื่น
ระดับที่ 3 คือ ผู้ซื ้อที่คิดถึงต้ นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้ า (Switching cost loyal)
การที่ผ้ ูบริ โภครู้ สึกว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น อาจหมายถึงต้ นทุนของเวลา (Cost in time)
ต้ น ทุน ทางการเงิ น (Money) ต้ น ทุน ในความเสี่ ย ง (Risk) และต้ น ทุน ในการกระท่ าการค้ น หา
(Performance) หรื อในการเปลี่ยนตราสินค้ า
ระดับที่ 4 คือ ผู้ซื ้อรู้สึกเป็ นมิตรกับตราสินค้ า (Friend of the brand) เป็ นระดับที่
ผู้บริ โภครู้ สึกว่าตราสินค้ าคือ เพื่อน โดยผู้บริ โภคจะให้ ความสาคัญ ของสัญ ลักษณ์ (Symbol) มี
ความชื่นชอบต่อตราสินค้ าอย่างแท้ จริ งจากประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับตราสินค้ า (Set of use
experiences) หรื อ มี ก ารรั บ รู้ ต่ อ คุณ ภาพของตราสิ น ค้ า นั น้ ๆในระดับ สู ง (A high perceived
quality) คือผู้บริโภคมีการรับรู้วา่ สินค้ าจากตราสินค้ านี ้มีคณ
ุ ภาพ และพร้ อมที่จะซื ้อหรื อใช้ บริการ
ระดับที่ 5 คือผู้ซื ้อมีความผูกพัน (Committed buyer) เป็ นระดับสูงสุดของความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยผู้บริ โภคกลุม่ นี ้คิดว่าตราสินค้ ามีความผูกพันและตราสินค้ าที่ตนใช้ สามารถ
สะท้ อนถึงความเป็ นตัวตนของเขาได้ จนผู้บริ โภคเกิดความภาคภูมิใจเมื่ อได้ ซือ้ ตราสินค้ านัน้ ๆ
ระดับของความภักดีของตราสินค้ านัน้ สามารถวัดได้ จากรูปแบบการซื ้อที่เกิดขึ ้นจริ งของตราสินค้ า
หรื อวัดจากอัตราในการซื ้อซ ้า (Repurchase rates) หรื อวัดจากความน่าจะเป็ นที่ลกู ค้ ากลับมาซื ้อ
(Percent of purchases) แ ล ะ วั ด ได้ จ าก จ า น ว น ต ราสิ น ค้ าที่ ถู ก ซื อ้ (Number of brand
purchased)
องค์ ประกอบของความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม
Bourdeau L. B (2005) กล่าวว่า การวัดขีดความสามารถของการบริ การในปั จจุบนั
มี พั ฒ นาการเพิ่ ม ขึ น้ จากอดี ต เป็ นอย่ า งมาก การใช้ เพี ย งความพึ ง พอใจเบื อ้ งต้ นมาวัด ขี ด
ความสามารถของการบริ การ ไม่เพียงพอแล้ วสาหรับการกาหนดแบบจาลองความจงรักภักดีของ
ลูกค้ าที่มีอยู่ในอดีต องค์ประกอบที่สาคัญของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้ า ซึ่ง
ต้ องวัดทังความตั
้
งใจเชิ
้ งพฤติกรรม เช่น ความตังใจซื
้ ้อซ ้า และความตังใจที
้ ่จะไม่เปลี่ยนผู้ให้ บริการ
รวมถึงการวัดผลได้ เชิงพฤติกรรมหรื อการกระทา ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ การบอกต่อ ความ
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หนักแน่นในสิ่งที่ชอบ การแสดงตัว การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และการไตร่ตรองเป็ นพิเศษ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
การบอกต่อ (Word-of-Mouth) หรื อการเป็ นผู้สนับสนุน (Advocacy) หมายถึง
ความเต็มใจที่ลกู ค้ าที่ให้ การสนับสนุนสินค้ าและบริ การ มีการแนะนาสินค้ าและบริ การดังกล่าว ที่
ตนคิดว่ามีชื่อเสียงและยอมจ่ายเงินไปแล้ ว ให้ แก่เพื่อน ครอบครัว และบุคคลอื่นๆ การบอกต่อและ
การสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยลดความไม่แน่นอนลงไปได้ โดยเฉพาะบริ การซึ่งเป็ นสิ่งที่ จับต้ อง
ไม่ได้
ความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ (Strength of Preference) หมายถึง ความรู้ สึกชอบ
สินค้ าหรื อธุรกิจแห่งใดแห่งหนึง่ อย่างหนักแน่ น โดยพิจารณาจากการที่ลกู ค้ าชอบซื ้อหรื อใช้ บริ การ
ประจามากกว่าแห่งอื่นๆ การจัดอันดับให้ อยู่ในอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับแห่งอื่น การระบุว่าสินค้ า
หรื อธุรกิจนี ้ดีที่สดุ และมีความชอบต่อสินค้ าหรื อธุรกิจนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ
การแสดงตั ว (Identification) หมายถึ ง การที่ ลู ก ค้ าเจาะจงกั บ ธุ ร กิ จ แห่ ง นี ้
ต้ องการเป็ นเจ้ าของบริ การ หรื อการเป็ นสมาชิกกับธุรกิจแห่งนี ้ หรื อการมีส่วนร่ วมในคุณค่าต่างๆ
กับธุรกิจโดยวัดจากการที่ลกู ค้ าใช้ บริการเกือบทุกชนิดของธุรกิจที่ใช้ บริ การประจา และการจ่ายเงิน
ทังหมดตามที
้
่ตงใจไว้
ั ้ แต่แรกเมื่อได้ รับบริการไปแล้ ว
การมี ส่ ว นร่ วมในการปกป้ อ งหรื อ สัด ส่ ว นของแนวโน้ ม การใช้ จ่า ยของลูก ค้ า
(Share of Wallet) หมายถึง ความปรารถนาของลูกค้ าที่ จะปกป้องสินค้ าและบริ การต่างๆ ของ
ธุรกิจรายเดิม โดยวัดจากการที่ลกู ค้ าระบุว่าเป็ นลูกค้ า เพราะภาพลักษณ์ ที่ดีของธุรกิจที่ใช้ บริ การ
ประจา ความมั่น ใจและกล่าวได้ ว่า เป็ นเสมื อนธุรกิ จ ประจ าตัวของลูกค้ า มี ลักษณะที่ ตรงกับ
รสนิยมของลูกค้ า และสะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการซื ้อในปั จจุบนั กับแนวโน้ มการซื ้อ
ในอนาคต บางครัง้ จึงมีการเรี ยกว่าส่วนแบ่งในกระเป๋ าเงินของลูกค้ า
การไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ (Exclusive Consideration) หมายถึง การที่ ลูกค้ าระบุ
จานวนชนิดสินค้ าและบริ การ ที่จะตัดสินใจซื ้อที่ธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งในแต่ละอย่างรอบคอบ และ
ตัดจนเหลือเพี ยงรายเดียว โดยการวัดจากการนึกถึงธุรกิจที่ ใช้ ประจาเพียงแห่งเดียวเมื่อต้ องใช้
บริการ ลูกค้ าไม่ร้ ูสกึ ว่าต้ องใส่ใจในรายละเอียดมาก หากใช้ บริการจากธุรกิจแห่งนี ้
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าที่กล่าวมานัน้ ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎี
ของ Bourdeau L. B (2005) อ้ า งถึ ง ใน เกศนภา ไลซานดร้ า ยะเสน (2553) ความภั ก ดี เชิ ง
พฤติกรรม มาอ้ างอิงในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบที่วดั องค์ประกอบจาก 5 ด้ าน
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ได้ แก่ การแสดงตัว การไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ การเป็ นผู้สนับสนุน ความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ และ
การมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
ข้ อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง
กระเป๋ าเดิน ทางล้ อ ลากเป็ นหนึ่ง ในประเภทของกระเป๋ าเดิน ทางที่ มี ผ้ ูนิย มใช้ กันมาก
เหตุผลหลักก็เป็ นเพราะเราสามารถเคลื่อนย้ ายกระเป๋ าได้ ด้วยการลากกระเป๋ าแบบง่าย ๆ ไม่ว่า
กระเป๋ าจะมีขนาดใหญ่โตสักเพียงใดหรื อมีน ้าหนักมากแค่ไหนก็ตาม ล้ อที่ตดิ อยูก่ บั กระเป๋ าจะช่วย
ให้ กระเป๋ าลากไปไหนต่อไหนได้ ลื่นสบายขึ ้น นอกจากล้ อที่ติดอยู่กระเป๋ าที่ช่วยให้ กระเป๋ านันลื
้ ่น
และลากได้ แบบสบายแล้ ว กระเป๋ าล้ อลาก ส่วนใหญ่ยงั มักจะมีด้ามจับที่ดงึ ยืดและหดเก็บได้ เพื่อ
ช่วยให้ มีที่จบั เวลาที่ต้องลากกระเป๋ า แต่เมื่อไม่ต้องการใช้ ลากก็สามารถเก็บกลับเข้ าที่ได้ เพื่อไม่ให้
เกะกะได้ ด้วย โดยกระเป๋ าเดินทางล้ อลากแบ่งประเภทได้ ดงั ต่อไปนี ้
แบ่ งประเภทตามจานวนล้ อ
กระเป๋ าเดินทางล้ อลากแบบ 2 ล้ อ
กระเป๋ าเดินทางแบบ 2 ล้ อเป็ นกระเป๋ าล้ อลากที่เมื่อจะลากต้ องเอียงให้ มุมกระเป๋ าเฉี ยงเล็กน้ อย
ก่อนจึงค่อยลากได้ เมื่อลากกระเป๋ าในพื ้นที่คบั แคบอาจต้ องมีการยกหรื อหาเหลี่ยมมุมเพื่อช่วยให้
ลากกระเป๋ าได้ แต่ก็มีข้อดีตรงที่เมื่อวางกระเป๋ าไว้ เฉย ๆ กระเป๋ าจะอยู่นิ่งไม่ไหลไปไหนได้ เองส่วน
ใหญ่กระเป๋ าแบบ 2 ล้ อมักมีราคาประหยัดกว่าแบบอื่น
กระเป๋ าเดินทางล้ อลากแบบ 4 ล้ อ
กระเป๋ าเดินทางแบบ 4 ล้ อได้ กลายมาเป็ นกระเป๋ าเดินทางล้ อลากที่มีคนนิยมใช้ กันมากขึ ้น นัน่ ก็
เป็ นเพราะว่ากระเป๋ าแบบ 4 ล้ อช่วยให้ ลากกระเป๋ าได้ ง่ายขึ ้น ลื่นกว่า และสามารถลากได้ ทกุ ทิศทุก
ทาง แม้ ตงกระเป๋
ั้
าตรง ๆ ไม่ต้องเอียงก็สามารถลากกระเป๋ าได้ เช่นกัน จะเข็นจากด้ านหลังกระเป๋ า
ก็ยงั ทาได้ แม้ ว่าต้ องเจอกับพื ้นที่คบั แคบก็ยงั สามารถลากกระเป๋ าได้ แบบสบาย ๆ โดยไม่ต้องยก
แต่กระเป๋ าเดินทางล้ อลากแบบ 4 ล้ อนี ้มีข้อควรระวังในการใช้ งานตรงที่เมื่อวางกระเป๋ าไว้ เฉย ๆ
กระเป๋ าสามารถลื่นไหลไปได้ เอง จึงไม่ควรปล่อยมือจากกระเป๋ า โดยเฉพาะถ้ าเป็ นพื ้นที่ตา่ งระดับ
กระเป๋ าเดินทางแบบล้ อคูห่ รื อ Double-Wheels
กระเป๋ าเดินทางแบบล้ อคูเ่ ป็ นกระเป๋ าล้ อลากแบบที่มีล้อ 2 ล้ อที่แต่ละมุมของกระเป๋ า จึงทาให้ การ
ลากกระเป๋ านันท
้ าได้ ง่ายยิ่งกว่ากระเป๋ าแบบ 4 ล้ อขึ ้นไปอีก กระเป๋ าเดินทางที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ
เช่น ขนาด 28 นิ ว้ ถ้ าเป็ น แบบล้ อ คู่ ก็ จ ะช่วยให้ ก ารเคลื่ อ นย้ ายนัน้ ท าได้ ง่ายขึน้ ใครที่ มี ขนาด
กระเป๋ าขนาดใหญ่แบบนี ้จะเข้ าใจเลยว่ากระเป๋ านันเมื
้ ่อใส่ของจนเต็มจะหนักมากจริง ๆ
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แบ่ งประเภทตามวัสดุท่ ใี ช้ ผลิตกระเป๋า
1 กระเป๋ าล้ อลากแบบ Soft Case
เป็ นกระเป๋ าลากที่ทาจากวัสดุที่มีความยืดหยุน่ อย่างผ้ า หรื อใยสังเคราะห์ที่มีข้อดี
ตรงเรื่ องน า้ หนักเบา ไม่ เป็ น รอยขี ด ข่วนง่าย ไม่แตกหัก และด้ ว ยความยื ด หยุ่น ท าให้ จุข องได้
มากกว่า แต่ข้อเสียของกระเป๋ าล้ อลากแบบ Soft Case ก็คือไม่กนั น ้า เมื่อการเดินทางต้ องลุยฝน
หรื อลุยหิมะ อาจทาให้ เสื ้อผ้ าหรื อข้ าวของที่อยู่ในกระเป๋ าเปี ยกได้ ข้ อควรระวังอีกข้ อเมื่อใช้ กระเป๋ า
เดินทางแบบ Soft Case ก็คือตัวกระเป๋ าจะไม่ได้ ช่วยปกป้องสิ่งของที่อยู่ข้างใน ของจึงมีโอกาส
แตกหักได้ หากมีการโยนกระเป๋ าเกิดขึ ้น
Polyester เป็ นผ้ าใยสังเคราะห์ที่ใช้ กนั มานานแล้ ว มีความแข็งแรงทนทานใน
ระดับ หนึ่ ง บางครั ง้ ที่ เ ราเห็ น ผ้ าเบอร์ ต่า งๆเช่ น 600D ตัว D มาจาก Denier (หน่ ว ยวัด ความ
หนาแน่นของผ้ า) เช่น ผ้ า 1000D จึงมีความหนาแน่นมากกว่าผ้ า 600D
Nylon ไนลอนเป็ นผ้ าใยสังเคราะห์ กระบวนการผลิตในปั จจุบนั ทาให้ ได้ ผ้า
ไนลอนที่นุ่มและเหนี ยวทนทานกว่า polyester ผ้ าไนลอนมีหน่วยวัดความหนาแน่นเป็ น Denier
เช่นกัน (แต่จะใช้ เปรี ยบเทียบกับ polyester ที่คา่ เดียวกันไม่ได้ )
Ballistic Nylon ซึ่ ง เป็ นไนลอนที่ ท นทานเป็ นพิ เ ศษ มี ที่ ม าว่ า ในสมั ย
สงครามโลกมันได้ ถกู คิดค้ นขึ ้นเพื่อใช้ ปอ้ งกันหรื อลดความรุนแรงของเศษวัสดุจากการแตกกระจาย
ของกระสุนปื นหรื อวัตถุระเบิด (แต่ไม่ถึงขันกั
้ นกระสุนได้ แต่อย่างใด) เมื่อนามาทากระเป๋ าก็เลยทน
ต่อการขีดข่วนฉีกขาดมากกว่าไนลอนธรรมดา
Cordura เป็ นยี่ห้อหรื อชื่อการค้ าของผ้ าไนลอนชนิดพิเศษที่ทนทานต่อการ
กัดกรอนหรื อฉีกขาดได้ ดีกว่าปกติ และอาจผลิตโดยผสมกับเส้ นใยธรรมชาติอื่นๆ เข้ าไปด้ วยก็ได้
หนังแท้ เป็ นวัสดุที่ทนทาน แต่ข้อเสียคือ มีนา้ หนักมาก ราคาแพง และการ
เก็บรักษาดูแลยากกว่าวัสดุอื่นๆ
หนังเทียม PU เป็ นวัสดุที่ดคู ล้ ายเคียงหนัง แต่มีความทนทานน้ อยกว่า
2 กระเป๋ าล้ อลากแบบ Hard Case
เป็ นกระเป๋ าเดินทางล้ อลากที่ทาจากวัสดุที่แข็ง เช่น พลาสติกหรื อไฟเบอร์ ทาให้ มี
ความแข็งแรง ช่วยปกป้องสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋ าได้ เป็ นอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน ปั จจุบนั มี
การพัฒ นาให้ วัส ดุมี น า้ หนักเบาขึน้ จึงไม่ค่อยมี ปั ญ หาเรื่ องนา้ หนักเหมื อนสมัยก่อน ข้ อดีของ
กระเป๋ าล้ อลากที่ทาจากพลาสติกหรื อไฟเบอร์ ยงั มีในเรื่ องของการทาความสะอาดที่ง่ายกว่าและ
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สามารถกันนา้ ได้ ด้วย แต่กระเป๋ าลากแบบ Hard Case เมื่อใช้ งานไปนาน ๆ จะเริ่ มไม่สวยงาม
เหมือนใหม่ เพราะจะเกิดรอยขีดข่วนได้ ง่าย และมีโอกาสที่ตวั กระเป๋ าจะแตกหักได้ ง่ายกว่า
ABS เป็ นชื่อของพลาสติกสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีการนามาทากระเป๋ าเดินทาง
กันพอสมควร เพราะมีความแข็งแรงทนทานและน ้าหนักไม่มากนัก กระเป๋ าทรงแข็งทัว่ ๆ ไปที่ราคา
ไม่สงู นักมักจะเป็ นวัสดุนี ้
PC (Polycarbonate) นี่ ก็เป็ น วัส ดุสัง เคราะอี ก พวกหนึ่ง ซึ่ง มี ค วามแข็ง แรง
และมีน ้าหนักเบากว่า ABS จึงมีการใช้ กนั แพร่หลายในงานทาป้ายขนาดใหญ่ หลังคา และรวมถึง
นิยมนามาใช้ ทากระเป๋ าเดินทางที่เบาและแพงขึ ้นมาอีกขัน้ หนึ่งด้ วย ซึ่งวัสดุนีม้ ีทงั ้ แบบธรรมดา
และแบบที่มีโครงสร้ างหรื อกรรมวิธีผลิตให้ แข็งแรงและเบาเป็ นพิเศษ โดยมีชื่อการค้ าที่ต่างกันไป
ตามแต่ละยี่ห้อที่ผ้ ผู ลิตวัสดุจะตัง้ ที่นิยมนามาทากระเป๋ าเดินทางก็เช่น Makrolon, Hyzog, Lexan,
Texin และอื่นๆอีกมากมาย บางตัวก็มีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษผ่านมาตรฐานการกันไฟ
อลูมิเนียม (Aluminum) ซึ่งมีนา้ หนักเบาและแข็งแรงทนทานต่อการกระทบ
กระแทก แต่ราคาสูงและนา้ หนักมากกว่า PC มีใช้ ในกระเป๋ าราคาแพงบางแบบที่ต้องการความ
ทนทานเป็ นหลัก วศิน เปรมทรัพย์ (2559)
โดยมูลค่าตลาดของกระเป๋ าเดินทางมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการ
เติบโตเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 15ต่อปี โดยในปี ค.ศ 2016 พบว่ามูลค่าของตลาดกระเป๋ าเดินทางมี
มูลค่า 5,700 ล้ านบาทโดยประมาณ ดังแสดงในตาราง
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ตาราง 1 มูลค่าของกระเป๋ าและกระเป๋ าเดินทางในประเทศไทย ปี 2011 – 2016
THB million
Bags
- Backpacks

2011
2012
2013
2014
2015
2016
25,720.2 28,421.4 30,944.2 33,324.3 35,760.2 38,251.4
5,205.0

5,699.5

6,098.4

6,403.4

6,710.7

7,079.8

- Business Bags

569.8

661.0

773.4

881.7

987.5

1,086.2

- Crossbody Bags

3,968.8

4,405.3

4,757.8

5,043.2

5,335.7

5,682.6

- Duffel Bags
THB million
- Handbags
- Wallet and Coin Pouches

83.2
89.9
96.2
101.9
107.8
113.7
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13,451.4 14,931.1 16,349.5 17,821.0 19,335.8 20,786.0
2,172.7

2,346.5

2,557.7

2,749.6

2,947.5

3,153.9

269.2

288.1

311.1

323.6

335.2

349.3

2,864.0

3,350.9

3,887.0

4,470.1

5,095.9

5,707.4

- Other Small Bags
Luggage
Bags and Luggage

28,584.2 31,772.3 34,831.2 37,794.4 40,856.1 43,958.8
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อย่างไรก็ ตามโดยภาพรวมแนวโน้ ม การตลาดของกระเป๋ าเดินทางยังคงเติบ โตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2021 ตลาดของกระเป๋ าเดินทางจะสูงถึงประมาณ 8,000 ล้ านบาท
และมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ ร้ อยละ 7 ต่อปี ดังแสดงในตาราง
ตาราง 2 มูลค่าการคาดการณ์ของกระเป๋ าเดินทางในประเทศไทย ปี 2016-2021
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ปั จ จุบันมี กระเป๋ าเดินทางหลากหลายยี่ ห้ อทัง้ ที่ เป็ นผู้ผลิต ในประไทยและนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ ซึ่ง ยี่ ห้ อ ที่ ได้ รับ ความนิ ย ม เช่น BP world, Bonny และผู้ผ ลิต ในต่างประเทศ เช่น
American Tourister, Tumi, Samsonite (อเมริ ก า), Delsey, Pierre Cardin (ฝรั่ ง เศส), Swiss
Gear (สวิสเซอร์ แลนด์), Rimowa (เยอรมัน), Brics (อิตาลี), CARGO Airtrans (ญี่ปนุ่ ) เป็ นต้ น
กระเป๋ าเดินทางล้ อลากมีหลากหลายประเภทให้ เลือกตามจานวนล้ อและวัสดุที่ใช้ สาหรับ
ผลิตกระเป๋ า ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้ อเสียที่แตกต่างกันไป นอกจากนันกระเป๋
้
าเดินทางแบบล้ อ
ลากยังมีหลายขนาดให้ เลือกใช้ ด้วย ตังแต่
้ กระเป๋ าเดินทางล้ อลาก 16 นิ ้วซึ่งเป็ นกระเป๋ าเดินทาง
ขนาดเล็กที่เหมาะกับการเดินทางคนเดียวหรื อการเดินทางที่เป็ นทริปสัน้ ๆ ไม่กี่วนั ไปจนถึงกระเป๋ า
เดินทางขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ สุด 28 นิ ้วที่หากเป็ นแบบล้ อลากด้ วยแล้ วก็จะยิ่งทาให้ ง่า ย
และสะดวกในการเข็ น ลาก หรื อ เคลื่ อ นย้ ายมาก ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ต้ องต้ องการของผู้ บริ โ ภค
Administrator Page (2560)
อเมริ กัน ทัวร์ ริสเตอร์ (American Tourister) เป็ นยี่ห้อของกระเป๋ าเดินทางชื่อดัง เริ่ มแรก
นายโซล คอฟเลอร์ (Sol Koffler) เป็ นผู้ก่อตัง้ American Luggage Works ในเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐ
โรดไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1932 ต่อมากิจการก้ าวหน้ านายคอฟเลอร์ จงึ เปลี่ยน
ชื่อเป็ นอเมริ กัน ทัวร์ ริสเตอร์ ในปี ค.ศ. 1993 อเมริ กันทัวร์ ริสเตอร์ ถกู ซื ้อกิจการจากบริ ษัท Astrum
International ซึง่ เป็ นผู้ผลิตกระเป๋ าเดินทางแซมโซไนท์ และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัทแซมโซไนท์ใน 2
ปี ต่อมา ปั จจุบนั อเมริ กัน ทัวร์ ริสเตอร์ นับว่าเป็ นบริ ษัทในเครื อของแซมโซไนท์ แต่มีต้นทุนในการ
ผลิตต่ากว่า
แซมโซไนท์ (Samsonite) เป็ นยี่ห้อกระเป๋ าเดินทาง ก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1910 โดยนายเจส
ซี ซเวย์ เดอร์ เป็ นผู้ ก่ อ ตัง้ บริ ษั ท ที่ รัฐ โคโลราโด สหรั ฐ อเมริ ก า ภายใต้ ส โลแกนที่ ว่า “Life’s a
Journey” ซึ่งคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้ างสรรค์กระเป๋ าที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ น “Ultralite”
กระเป๋ าเดินทางนา้ หนักเบาใน ยุค 1950, กระเป๋ าเดินทางที่มีล้อลากในยุค 1970 และ “Oyster”
กระเป๋ าเดิน ทางที่ ขายดี ที่ สุด ในโลกของยุค 1980 โดยไม่ได้ เน้ น เรื่ อ งของคุณ ภาพของกระเป๋ า
เดินทางเท่านัน้ แต่ยงั มาพร้ อมกับดีไซน์ที่ทนั สมัยและภูมิฐาน
ริ โมว่า (Rimowa) เป็ นยี่ ห้ อกระเป๋ าเดินทางที่ มี ประวัติศาสตร์ โดยก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.
1898 โดยนาย Paul Morszech ที่ เมื อ งโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ซึ่ง มี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ อ ง
กระเป๋ าเดินทางที่ทาจากไม้ และหนังทาการผลิตกระเป๋ าคุณภาพสูง ต่อมาในทศวรรษที่ 30 โรงงาน
เกิดไฟไหม้ และเหลือเพียงโลหะเงิน ทาให้ เกิดไอเดีย และผลิตกระเป๋ าเดินทางที่มีน ้าหนักเปาจาก
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วัสดุอลูมิเนียมในลักษณะหีบ และได้ ผลิตกระเป๋ าเดินทางที่มีพื ้นผิวแบบกรู๊ ฟไลน์ ซึ่งเป็ นต้ นแบบ
ของรูปลักษณ์ของ ริโมว่าจนถึงปัจจุบนั
คาจิโอนี่ (Caggioni) เป็ นยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้ บริ ษัท บลู
ไล้ ท์ อุตสาหกรรม จากัด เดิมใช้ ชื่อว่า “ศิริศิลป์ ” ได้ ก่อตังขึ
้ ้น พ.ศ. 2496 เป็ นธุรกิจเล็กๆ ที่รับผลิต
กระเป๋ าเดินทาง ด้ วยฝี มือและความประณี ตในการตัดเย็ บผลิตสินค้ าที่มีความทันสมัย และ เป็ น
ผู้นาในด้ าน ดี ไซต์ ความเป็ นแฟชั่น โดยมี การขยายตลาดทัง้ ในไทยและต่างประเทศ เป็ น ผู้น า
ทางด้ านอุตสาหกรรมผู้ผลิตกระเป๋ าเดินทางแบบครบวงจร ได้ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่เพื่อการผลิต
กระเป๋ าเดิ น ทาง ท าจากวัส ดุ ABS และวัส ดุ PC (Polycarbonate) โดยได้ น าวัส ดุที่ มี คุณ ภาพ
ทังหมดนี
้
้มาประกอบเป็ นกระเป๋ าเดินทางที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในระดับสากล
ทูมี่ (Tumi) เป็ นยี่ ห้ อผลิ ตภัณ ฑ์ กระเป๋ าและอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ในการเดิน ทางและไลฟ์
สไตล์ของนักธุรกิจชัน้ นา ก่อตังเมื
้ ่อ ค.ศ. 1975 โดยนายชาร์ ลี คลิฟฟอร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นผู้นาเข้ ากระเป๋ าหนังจากอเมริ กาใต้ ในปี ค.ศ. 1980 ได้ ผลิตกระเป๋ าเดินทางแบบอ่อน ทาจาก
ไนลอนที่เบาสีดา ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะจนถึงปัจจุบนั ของยี่ห้อนี ้
บริ คส์ (Bric’s) กระเป๋ าเดินทางเกรดพรี เมี่ยมสัญชาติอิตาลี ที่มีดีไซน์หรูหรา ตัวกระเป๋ า
จะเน้ นการออกแบบให้ ความรู้สึกคลาสสิค ที่ได้ ไอเดียมาจากยุค 50 และ ยุค 60 มีหลากหลายรุ่ น
ยอดนิยมที่ควรค่าแต่การลากไปเที่ยวรอบโลกไม่ว่าจะเป็ น Magellano, Sintesis และรุ่ น XBAGXTRAVEL ที่มีประสิทธิภาพกันน ้าอีกด้ วย นาเข้ าไทย โดย บริษัท คอนนอนเซอร์ ไลฟ์ สไตล์ จากัด
ริคาร์ โด้ เบเวอร์ ลี่ฮิลส์ (Ricardo Beverly Hills) เป็ นยี่ห้อกระเป๋ าและอุปกรณ์เสริ มสาหรับ
การเดิ น ทาง ก่ อ ตัง้ โดย Richard "Ricardo" Gibbs ในปี ค.ศ. 1978 ในเมื อ งเบเวอร์ ลี่ ฮิ ล ส์ รั ฐ
แคลิฟอร์ เนีย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปภิ ภ าสรร งามขาอัค รณี (2559) ได้ ศึกษาวิจัย ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อการเลื อกซื อ้ กระเป๋ า
เดิน ทางเพื่ อการท่องเที่ ยวภายในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อการเลื อกซื อ้
กระเป๋ าเดินทางในประเทศไทยมีทงหมด
ั้
4 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ปั จจัยด้ าน
ช่องทางจัดจาหน่าย ปั จจัยด้ านดารเข้ าถึง ปั จจัยด้ านราคาและความสะดวก และปั จจัยด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด ในส่วนปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ที่แตกต่างกัน พบว่า การเลือกซื ้อกระเป๋ าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
ในกลุ่ม คนที่ มี อายุแตกต่างกัน ในขณะที่ ผ้ ูที่มี อาชี พ และรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมี การเลื อกซื อ้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
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จะมีการเลือกซื ้อที่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ และผู้ที่มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท จะมีการเลือก
ซื ้อกระเป๋ าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สดุ
สุภชั ชา วิทยาคง (2559) ได้ ศกึ ษาวิจยั ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสาย
การบิน ต้ นทุนต่า่ ของผู้ใช้ บริการชาวไทย จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าของสายการบินต้ นทุนต่่า ของผู้ใช้ บริ การชาวไทย โดยเรี ยงล่าดับตามอิทธิพ ลที่ ส่งผลต่อ
ความภัก ดี จ ากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ านเครื่ อ งแต่ง กายของพนัก งานและลัก ษณะทาง
กายภาพของเครื่ องบิน , ปั จจัยด้ านราคาสินค้ าและ บริ การเสริ ม , ปั จจัยด้ านพนักงานและความ
เชื่อมัน่ ในสายการบิน, ปัจจัยด้ านช่องทางและกระบวนการ ในการจัดจ่าหน่ายตัว๋ โดยสารและช่าระ
เงิน, ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ และ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสายการบินต้ นทุนต่า่ ของผู้ใช้ บริการ ชาวไทย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านกระบวนการ
ให้ บริ การและลักษณะของที่นงั่ ผู้โดยสารและที่เก็บสัมภาระ และ ปั จจัยด้ านราคาตัว๋ โดยสารและ
ชื่อเสียงของพรี เซ็นเตอร์ ไม่มีผลต่อความภักดี ต่อตราสินค้ าของ สายการบินต้ นทุนต่่า นอกจากนี ้
ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ อันได้ แก่ เพศ, ระดับการศึกษา และ รายได้ ตอ่ เดือน ไม่ส่งผลต่อ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสายการบินต้ นทุนต่า่ ภายในประเทศ
อาภัสรา เหล่าตระกูล (2557) ได้ ศึกษาวิจยั ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
และความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการซื ้อผลิตภัณฑ์จากร้ านภูฟ้าในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี
กลุ่มตัยอย่างในการ วิจยั เป็ นผู้บริ โภคที่ซื ้อผลิตภัณฑ์จากร้ านภูฟ้าที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมลูสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมลูประ
กอบด้ วย ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐ านด้ ว ย การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สนั ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายรุ ะ
หว่าง 31-40 ปี และมี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ ไป โดยมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ของสินค้ าร้ านภูฟ้าโดย รวมอยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็นต่อปั จจัย ผลิตภัณฑ์ด้าน
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ในด้ านพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า ณ ร้ านภูฟ้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ซื ้อผลิตภัณฑ์จากร้ านภูฟ้า โดยเฉลี่ย 21 ครัง้ ต่อปี มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 378 บาท
มีความถี่ในการซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภท อาหารและเครื่ องดื่มของร้ านภูฟ้าระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) ผู้บริ โภคเพศชายและเพศหญิ งมีพฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ จากร้ านภูฟ้ าด้ านความถี่ ในการซือ้ โดยเฉลี่ย แตกต่างกัน 2) ผู้บริ โภคที่มีอายุ
ต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์จากร้ านภูฟ้าด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อโดยเฉลี่ย ด้ านความถี่ใน
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การซื ้อโดยเฉลี่ย และด้ านประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื ้อ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝี พระหัตถ์
สินค้ าหัตถกรรม สินค้ าอื่นๆเช่นเครื่ องใช้ และของที่ระลึกแตกต่างกัน 3) ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ ผลิ ตภณัฑจ์ากร้ านภูฟ้าไม่แตกต่างกัน 4) ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
โดยรวมมีความสัมพันธ์ กบั พั ฤติกรรมของผู้บ ริ โภคในการซื ้อผลิตภัณฑ์จากร้ านภูฟ้าตามประเภท
ของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เลื อกซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากภาพวาดฝี พ ระหัตถ์ สิ นค้ าหัตถกรรม สินค้ าอื่ นๆเช่น
เครื่ องใช้ และของที่ระลึก 5) พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์จากร้ านภูฟ้า ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื ้อโดย
เฉลี่ยโดยรวม และตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อทุกด้ าน มีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดี ในตรา
สินค้ าร้ านภูฟ้า
นฤมล เกิดประทุม (2556) ได้ ศึกษาวิจยั ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื อ้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ ก Sumdex ของผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีชว่ งอายุระหว่าง 31-40 ปี มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ เจ้ าของกิจการ และมีรายได้ ตอ่ เดือนตังแต่
้ 40,001 บาท
ขึน้ ไป ผู้บ ริ โภคมี ทัศ นคติต่อป้จ จัย ในด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องกระเป๋ าโน้ ต บุ๊ก Sumdex ได้ แก่ การ
ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ชื่ อเสียงตราสินค้ า ลักษณะเฉพาะ ความหลากหลาย คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์
ราคาอยู่ในระดับ ดี ด้ า นการให้ บ ริ ก าร และการรั บ ประกัน อยู่ในระดับ ดี ม าก ผู้บ ริ โภคที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในด้ านระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex
โดยเฉลี่ ย 1.96 วัน ด้ า นจ านวนเงิ น ที่ ซื อ้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ กต่ อ ครั ง้ โดยเฉลี่ ย 2,032 บาท ด้ า น
ระยะเวลาในการใช้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปลี่ยนใบใหม่โดยเฉลี่ย 13.74 เดือน และด็านข
นาดของกระเป๋ าส าหรับ หน้ าจอโน้ ตบุ๊กที่ ซื อ้ คือ 13” นิ ว้ ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศ อายุระดับการศึก ษา
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ในด้ าน
เหตุผลที่ซื ้อ ด้ านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื ้อ และด้ านแบบของกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex
ที่ ใช้ ใ นปั จ จุบัน ที่ แ ตกต่า งกัน ผู้บ ริ โ ภคที่ มี เพศแตกต่ า ง มี พ ฤติ ก รรมการซื อ้ กระเป๋ าโน้ ต บุ๊ ก
Sumdex ในด้ านระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (วัน) ด้ านจานวน
เงินที่ใช้ โดยประมาณในการซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (บาท) และด้ านขนาดของกระเป๋ า
สาหรับหน้ าจอโน้ ตบุ๊ก (นิ ้ว) ที่ แตกต่างกัน ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ า
โน้ ตบุ๊ก Sumdex ในด้ านจานวนเงินที่ใช้ โดยประมาณในการซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้
(บาท) ที่แตกต่างกันผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก
Sumdex ในด้ านระยะเวลาในการใช้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปลี่ยนใบใหม่ (เดือน) ด้ าน
จานวนเงินที่ใช้ โดยประมาณในการซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (บาท) และด้ านขนาดของ
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กระเป๋ าสาหรับหน้ าจอโน้ ตบุ๊ก (นิ ้ว) ที่แตกต่างกัน ผู้บริ โภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ในด้ านระยะเวลาในการใช้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปลี่ยนใบ
ใหม่ (เดือน) ที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ า
โน้ ตบุ๊กSumdex ในด้ านระยะเวลาในการใช้ กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปลี่ยนใบใหม่(เดือน)
และด้ านจานวนเงินที่ใช้ โดยประมาณในการซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (บาท) ที่แตกต่าง
กัน ปั จ จัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ โดยรวมมี ความสัม พันธ์ ในทิ ศทางที่ ตรงกันข้ ามกับ พฤติกรรมการซื อ้
กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในด้ านระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้
กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (วัน) และ ด้ านจานวนเงินที่ ใช้ โดยประมาณในการซือ้ กระเป๋ า
โน้ ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (บาท)
อัคร์ วิชญ์ เชื ้ออารย์ และ ณักษ์ กุลิสร์ (2556) ได้ ศกึ ษาวิจยั ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีในแบรนด์ “Greyhound” ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาคุณลักษณะด้ าน
ปัจจัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า การรับรู้ตราสินค้ า ความตังใจในการซื
้
้อ คุณค่าตราสินค้ า
และความภักดีในตราสินค้ า ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง มี อ ายุ 21 – 30 ปี มี ส ถานภาพโสด ระดับ การศึก ษา ส่ ว นใหญ่ มี ระดับ การศึก ษา
ปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ นักเรี ยน/ นักศึกษา มี รายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่ม ตัวอย่าง
ผู้บ ริ โภคมี ก ารรั บ รู้ ตราสิ น ค้ า Greyhound โดยรวมอยู่ ใน ระดับ ปานกลาง โดยมี ก ารรั บ รู้ ว่ า
Greyhound เป็ นสิ น ค้ า แฟชั่น มากที่ สุด กลุ่ม ตัว อย่ า งผู้บ ริ โภค มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า Greyhound โดยรวม อยู่ในระดับดี กลุ่ม ตัวอย่างผู้บริ โภคมี ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความตังใจในการซื
้
้อสินค้ า Greyhound คุณค่าตราสินค้ า Greyhound และความ
ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า Greyhound โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ บริ โ ภคที่ มี
คุณลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกันมี
ความภักดีในตราสินค้ า Greyhound แตกต่างกันการรับรู้ ตราสินค้ า Greyhound ของผู้บริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีในตราสินค้ า Greyhound ในทิศทางเดียวกันโดยมีระดับความสัม พันธ์
ในระดับปานกลาง ภาพลักษณ์ตราสินค้ า Greyhound ของผู้บริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความภักดี
ในตราสินค้ า Greyhound ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ ในระดับปานกลางความ
ตัง้ ใจในการซื อ้ สิ น ค้ า Greyhound ของผู้บ ริ โภคมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ความภั ก ดี ในตราสิ น ค้ า
Greyhound ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยมี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ ในระดั บ สู ง คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า
Greyhound ของผู้บ ริ โภคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความภัก ดี ในตราสิ น ค้ า Greyhound ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสูง

36
สุพรรณี จันทร์ รัสมี (2550) ได้ ศกึ ษาวิจยั ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ในตราสินค้ าของเครื่ องสาอางระดับบน ในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริ ษัทเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ มี รายได้ 15,001-37,500 บาท และมี สถานภาพโสด ข้ อมูล
เกี่ ย วกั บ ประเภทของเครื่ อ งส าอางที่ ใ ช้ พบว่ า ผู้ บริ โ ภคที่ ซื อ้ เครื่ อ งส าอางระดั บ บนใน
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ใช้ เครื่ องสาอาง
ประเภทบารุงรักษาผิวกาย เช่น ครี มและโลชัน่ สาหรับทามื อ – เล็บ ครี มป้องกันแสงแดด ครี มบารุง
ผิ ว กาย ฯลฯ จ านวน 361 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 90.25 ภาพรวมของผู้บ ริ โภคที่ ซื อ้ เครื่ อ งส าอาง
ระดับบนในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบภามมีจานวนเงินที่ใช้
ในการซื ้อเครื่ องสาอางเฉลี่ย 6,396.25 บาท/ครัง้ สูงสุด 15,000 บาท/ครัง้ และต่าสุด 1,500 บาท/
ครั ง้ การทดสอบความสัม พัน ธ์ ของปั จ จัยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ด้ านข้ อมูล ส่วนบุคคล ปั จ จัย ด้ า น
ผลิตภัณ ฑ์ ปั จจัยด้ านคุณ ค่าตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้ า 3 ตรา
จากสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อเครื่ องสาอาง
ระดับบนที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มี
จ านวนเงิ น ที่ ใช้ ในการซื อ้ เครื่ อ งส าอางระดับ บนมากกว่าผู้บ ริ โภคกลุ่ม อื่ น ระดับ การศึก ษาที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อเครื่ องสาอางระดับบนที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยที่ผ้ บู ริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีจานวนเงิน
ที่ใช้ ในการซื ้อเครื่ องสาอางระดับบนมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ด้ านจานวนเงินที่ ใช้ ในการซือ้ เครื่ องสาอางระดับบนที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 รายได้ ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อเครื่ องสาอางระดับบนที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ 15,000-37,500 บาท
มีพฤติกรรมด้ านจานวนเงินที่ใช้ ในการซื ้อเครื่ องสาอางระดับบนที่แตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริโภคที่มี
รายได้ 37,501-60,000 บาท ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตรา
สินค้ า Sisley ในด้ านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้ า Sisley ในระดับค่อนข้ างต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ของตราสินค้ า Sisley ในด้ านคุณ ภาพ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้ า Sisley ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้ า Sisley ในด้ านการรู้จกั ตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้ า Sisley ในระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ของ
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ตราสินค้ า Sisley ในด้ านคุณภาพที่รับรู้ มีความสัมพันธ์ ใ นทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้ า Sisley ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้ า Sisley ในด้ านความผูกพันกับตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับความ
จงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า Sisley ในระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ชิ โนรส กรี ธ าด ารงเดช (2548) ได้ ศึ ก ษาวิ จัย ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศ ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาปริ ญญาตรี ซือ้ กระเป๋ าแบรน์เนมต่างประเทศส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
ศึกษกอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มีรายได้ ต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 6,707 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษกที่ ไม่มี รายได้ พิเศษ หากมี รายได้ พิ เศษ รายได้ พิเศษส่วนใหญ่ ม าจากการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายเครื่ องสาอาง โดยบิดาประกอบอาชีพค้ าขายมากที่สุด และมารดาเป็ นแม่บ้านมากที่สดั
กระเป๋ าที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ ยี่ห้อ LOUIS VUITTON และเพื่อนเป็ นบุคคลที่มีอิทธพลต่อ
การซื ้อมากที่สดุ และพบว่า ด้ านพฤติกรรมซื ้อกระเป๋ าแบรน์เนมต่างประเทศของนักศึกษาปริญญา
ตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร นิสิต นักศึกษาที่คณะแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าแบรน์เนม
ต่างประเทศในด้ านจ านวนกระเป๋ าแตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 นิ สิ ต
นักศึกษาที่บิดา มารดามีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าแบรน์เนมต่างประเทศใน
ด้ านจานวนกระเป๋ าแตกต่างกัน รายได้ ตอ่ เดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าแบรน์
เนมต่า งประเทศในด้ า นจ านวนกระเป๋ าในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลาง กล่าวคื อ เมื่ อ
นักศึกษามีรายได้ ต่อเดือนมากขึ่นจะทาให้ พฤติกรรมการซือ้ ในด้ านจานวนกระเป๋ าเพิ่มขึน้ ปาน
กลาง ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ซึ่งประกอบด้ วย คุณภาพสินค้ า รู ปร่ างลักษณะ รูปแบบสินค้ า บรรจุ
ภัณ ฑ์ ภาพพจน์ตราสินค้ าและคุณสมบัติอื่นๆ เมื่ อวิเคราะห์รายด้ านพบว่า คุณ ภาพสินค้ าและ
รูปแบบสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าแบรน์เนมต่างประเทศในทิศทางเดียวกัน
แต่ความสัม พันธ์ มี ระดับ ต่า กล่าวคือ เมื่ อคุณ ภาพสินค้ าและรู ปแบบสินค้ ามี ม ากขึน้ จะทาให้
พฤติกรรมการซื ้อในด้ านจานวนกระเป๋ าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ภาพพจน์ตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ าแบรน์เนมต่างประเทศในด้ านจานวนกระเป๋ า โดยความสัมพันธ์เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์มีระดับปานกลาง กล่าวคือ เมือภาพพจน์ตราสินค้ าดีขึ ้นจะทาให้
พฤติกรรมการซือ้ ในด้ านจานวนกระเป๋ าเพิ่ม ขึน้ ปานกลาง พฤติกรรมการซึอ้ กระเป๋ าแบรน์ เนม
ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกันโดยความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง พฤติ ก รรมการซึ อ้ กระเป๋ าแบรน์ เนมต่ า งประเทศในด้ า นจ านวนกระเป๋ ามี
ความสัมพันธ์ กบั แนวโน้ มพฤติกรรมในอนาคตในทิศทางเดีย วกัน โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
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ปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพฤติกรรมการซื ้อในด้ านจานวนกระเป๋ าเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ พฤติกรรม
การซื ้อในอนาคตมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นปานกลาง ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ ม
พฤติกรรมในอนาคนในทิศทางเดียวัดนในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กล่าวคือ เมื่อความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ พฤติกรรมการซื ้อในอนาคตมีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ ้นปานกลาง
แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ ในงานวิจยั
จากงานวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั สามารถนามาเป็ นแนวทางและนาไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ าง
แบบสอบถามทางด้ านปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริ โภคกระเป๋ าเดินทางกับความภักดีต่อ
ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางาน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องต่างๆ ที่
กล่าวมา นามาใช้ เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม
ผู้บริ โภคกระเป๋ าเดินทางกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เกิดจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ดังนี ้
1. ทฤษฎีที่นามาอ้ างอิงในเรื่ อง ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ เลือกใช้ แนวคิดและ
ทฤษฎี ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ น เกณฑ์ที่นิยมใช้ ในการแบ่งส่วนตลาด
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็ น ลัก ษณะที่ ส าคัญ ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ น ามาใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
2. ทฤษฎีที่นามาอ้ างอิงในเรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ แนวคิดและทฤษฎี
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) มาอ้ างอิงในการวิจัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการค้ นหา
คาตอบเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยใช้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่สาคัญของผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มา
ใช้ ในการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และเนื่องจากระเป๋ าเดินทางไม่มีบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจยั จึงไม่ได้ นามาใช้ ในการ
วิจยั
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3. ทฤษฎี ที่นามาอ้ างอิงในเรื่ องความภักดีต่อตราสินค้ า ผู้วิจัยได้ เลื อกใช้ แนวคิดและ
ทฤษฎีของ Bourdeau L. B (2005) อ้ างถึงใน เกศนภา ไลซานดร้ า ยะเสน (2553) มาอ้ างอิงใน
การวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ า 5 ด้ าน ได้ แก่ การ
แสดงตัว การไตร่ตรองเป็ นพิเศษ การเป็ นผู้สนับสนุน ความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ และการมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเรื่ อง "ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับ
ความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร" โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ โภควัยทางานอายุระหว่าง 20-60
ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เคยซือ้ กระเป๋ าเดิน ทางแบรนด์เนม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ผู้บริ โภควัยทางานอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ เคยซื อ้ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม โดยใช้ สูตรคานวนแบบไม่ท ราบจ านวน
ประชากร โดยใช้ สตู ร Taro Yamane กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560) และได้ กาหนดค่าความเชื่อมัน่
95% ค่าผิดพลาดที่ ยอมรับได้ ไม่เกิ น 5% จะได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คนและเผื่ อการ
สูญเสียแบบสอบถามโดยสารองไว้ เท่ากับ 15 คน ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ
400 คนซึง่ การเก็บข้ อมูลใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างดังนี ้
Z2
n 2
4e

โดยที่
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
e = ระดับความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05
Z = ค่ามาตรฐานซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่
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P = สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% = 0.5
q = 1-p
แทนค่า

n

= 1.962 (0.5) (0.5)
(0.05)
= 385

ดังนันขนาดของกลุ
้
่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ 385 คน โดยเพิ่มจานวนตัวอย่างอีก
15 คน รวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การสุม่ ตัวอย่างสาหรับงานวิจยั ผู้วิจยั ใช้ หลักการสุม่ ตัวอย่าง 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือก
จากกลุ่มพืน้ ที่เขตตามนโยบายการพัฒนาเมืองในผังเมืองของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพืน้ ที่เขต
ออกเป็ น 6 กลุ่มพืน้ ที่ ได้ แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุ งเทพเหนือ กลุ่มกรุ งเทพ
ตะวันออก กลุ่มกรุ งธนเหนือ กลุ่มกรุ งธนใต้ รวมจานวน 50 เขต โดยผู้วิจัยได้ ทาการสุ่มตัวอย่าง
โดยทาการจับสลากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน ได้ จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตบางรัก เขตดอนเมือง
เขตวัฒนา เขตดินแดง และเขตปทุมวัน
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการกาหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้ จานวนทังหมด
้
400 คน
ในแต่ละเขตดังนี ้
ย่านอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม
เขตบางรัก จานวน 80 ชุด
บริเวณสนามบินดอนเมือง
เขตดอนเมือง จานวน 80 ชุด
ย่านอาคารมิดทาวน์อโศก
เขตวัฒนา จานวน 80 ชุด
ย่านอาคารเอไอเอแคปปิ ตอลเซ็นเตอร์ เขตดินแดง จานวน 80 ชุด
ย่านอาคารออลซีซนั ส์ เพลส
เขตปทุมวัน จานวน 80 ชุด
ขัน้ ตอนที่ 3 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทา
การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่ 2 ให้ ครบตาม
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในงานวิจัย ครัง้ นี ้ คื อ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ จัดท าขึน้ เพื่ อ ศึกษา
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนประกอบด้ วยกันคือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ประกอบด้ วยแบบสอบถามที่มีคาถามแบบให้ เลือกตอบจานวน 6 ข้ อ ดังนี ้
1. เพศ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Close ended Question) โดยใช้ ระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ เป็ น ระดับ การวัด ข้ อ มลูป ระเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal scale) จิ รัญ ญา
เกษรสุคนธ์ (2559) โดยการแสดงเกณฑ์ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในแบบสอบถามข้ อมูลจาก
การสารวจภาวะการทางานของประชากรไตรมาสที่ 2/2558 จานวนผู้มีอายุตงแต่
ั ้ 15-60 ปี ศูนย์
ข้ อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน (2561) แต่เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 19 ระบุว่า บุคคลย่อมพ้ นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุครบ 20 ปี บริ บรู ณ์
ดังนัน้ การวิจัยครัง้ นี จ้ ึงได้ ใช้ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ ในการกาหนดช่วงอายุ โดยแบ่งช่วงอายุ
ออกเป็ น 5 ช่วง ดังนี ้
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ =
=

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชัน้
60 – 20
5

=8

ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงกาหนดช่วงอายุ ดังนี ้
2.1 20 - 27 ปี
2.2 28 - 35 ปี

43
2.3 36 – 43 ปี
2.4 44 – 51 ปี
2.5 52 – 60 ปี
3. สถานภาพสมรส เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมี หลาย
คาตอบให้ เลือก (Multiple Choices Question) พนิตสิริ ศิลประเสริ ฐ (2555) โดยใช้ ระดับการวัด
ข้ อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี ้
3.1 โสด
3.2 สมรส/ อยูด่ ้ วยกัน
3.3 แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /หม้ าย
4. ระดับ การศึก ษา ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal scale)
ลัก ษณะค าถามมี ห ลายค าตอบให้ เลื อ ก (Multiple Choices Question) จิ รัญ ญา เกษรสุค นธ์
(2559) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale)
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.3 ปริญญาตรี
4.2 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชี พ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมี หลายคาตอบให้
เลื อ ก (Multiple Choices Question) จิ รั ญ ญา เกษรสุค นธ์ (2559) โดยใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มู ล
ประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale)
5.1 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ / ค้ าขาย
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ลักษณะ คาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก (Multiple Choices Question) ภาณุพงษ์ พรหมวานิช
(2552) การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แบ่งช่วงรายได้ ตอ่ เดือนออกเป็ น 5 ช่วง ดังนี ้
6.1 20,001 – 30,000 บาท
6.2 30,001 – 40,000 บาท
6.3 40,001 – 50,000 บาท
6.4 50,001 – 60,000 บาท
6.5 60,001 บาทขึ ้นไป
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ส่ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระเป๋ า
เดิ น ทางแบรนด์ เ นม(7 ยี่ ห้ อ คื อ American Tourister, Rimowa, Samsonite, Caggioni, Tumi,
Bric’s และ Ricardo) ได้ แก่ ด้ านคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณ ฑ์
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และ
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบการวัดระดับข้ อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) จานวน 41 ข้ อ ซึง่ แบ่งออกเป็ นรายด้ านดังนี ้
1.
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
จานวน 4 ข้ อ
2.
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ จานวน 3 ข้ อ
3.
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
4.
ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า
จานวน 3 ข้ อ
5.
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
6.
ด้ านการรับประกัน
จานวน 2 ข้ อ
7.
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์
จานวน 2 ข้ อ
8.
ด้ านการให้ บริการ
จานวน 3 ข้ อ
9.
ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต
จานวน 4 ข้ อ
10. ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
11. ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
จานวน 2 ข้ อ
12. ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
13. ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
14. ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
จานวน 3 ข้ อ
โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็น เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้ วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์คา่ เฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณ
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้ มัลลิกา บุนนาค (2544)
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ =

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชัน้

5–1
= 0.8
5
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval scale) ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน
ดังนี ้
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้ อย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นนระดับน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภควัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของคาถามเป็ นการวัดระดับข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) จานวน 15 ข้ อ ซึง่ แบ่งออกเป็ นรายด้ านดังนี ้
1.ด้ านการแสดงตัว
จานวน 3 ข้ อ
2.ด้ านการไตร่ตรองเป็ นพิเศษ
จานวน 3 ข้ อ
3.ด้ านการเป็ นผู้สนับสนุน
จานวน 3 ข้ อ
4.ด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ
จานวน 4 ข้ อ
5.ด้ านการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
จานวน 2 ข้ อ
โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามแสดงความภักดีตอ่ ตราสินค้ าเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง
สูงมาก
4 หมายถึง
สูง
3 หมายถึง
ปานกลาง
2 หมายถึง
ต่า
1 หมายถึง
ต่ามาก
=
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ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์คา่ เฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณ
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้ มัลลิกา บุนนาค (2544)
ความกว้ างอันตรภาคชัน้ =
=

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชัน้
5–1
5

= 0.8

การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval scale) ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน
ดังนี ้
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความภักดีในตราสินค้ าในระดับสูงมาก
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความภักดีในตราสินค้ าในระดับสูง
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความภักดีในตราสินค้ าในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความภักดีในตราสินค้ าในระดับต่า
1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความภักดีในตราสินค้ าในระดับต่ามาก
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากตารา เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิด ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทาง
แบรน์เนมกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในกรุงเทพมหานคร
3. น าแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ไปเสนอต่ออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบ ความถูก ต้ อง เหมาะสม และขอคาเสนอแนะเพิ่ ม เติม และน ามาปรับ ปรุ ง แก้ ไขให้
เหมาะสม
4. น าแบบสอบถามไปที่ ไ ด้ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไปท าการทดสอบ (Tryout) กั บ
ประชากรที่ ไม่ใช้ กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่ อทดสอบหาความน่าเชื่อถื อ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และทาการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องเพื่อให้ ได้ ข้อคาถามที่สมบูรณ์
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5. นาแบบสอบถามนัน้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคาถาม
โด ย ใช้ สั ม ป ระสิ ท ธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient โด ยใช้ วิ ธี สั ม ป ระสิ ท ธิ์ แอล ฟ่ า(α Coefficient) สูตรของคอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของชุดคาถาม ค่าแอลฟ่ าที่ได้
จะแสดงถึงระดับความคงที่ของชุดคาถาม โดยมีคา่ ระหว่าง 0 < α < 1 ซึ่งค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก
แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูงซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ คา่ α ที่ยอมรับได้ ที่ 0.70 กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
(2560) โดยค่าสัม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ กระเป๋ า
เดินทางแบรนด์เนมและส่วนที่ 3 ความภักดีต่อตราสินค้ า โดยแบ่งผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่
ดังนี ้
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม
1. ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.745
2. ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.761
3. ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.882
4. ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.816
5. ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.947
6. ด้ านการรับประกัน
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.956
7. ด้ านสีของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.723
8. ด้ านการให้ บริการ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.726
9. ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.907
10.ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.834
11.ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.739
12.ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.769
13.ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.715
14.ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.825
ส่วนที่ 3 ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
1.ด้ านการแสดงตัว
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.717
2.ด้ านการไตร่ตรองเป็ นพิเศษ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.881
3.ด้ านการเป็ นผู้สนับสนุน
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.714
4.ด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.941
5.ด้ านการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.737
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6. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษา ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม
กับ ความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า ของผู้บ ริ โภควัย ท างานในกรุ ง เทพมหานคร โดยมี แ หล่ ง ข้ อ มูล ใน
การศึกษาค้ นคว้ าประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
1. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าจากข้ อมูลที่มีผ้ ู
รวบรวมไว้ ทงหน่
ั ้ วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี ้
1) หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่างๆ
2) ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
3) หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4) เอกสารภายในองค์กร
2. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้คือ ผู้วิจยั เตรี ยมแบบสอบถาม
ให้ เพี ยงพอกับ จ านวนกลุ่ม ตัวอย่างที่ ต้ องการเก็ บรวบรวม โดยผู้วิจัย จะท าการชี แ้ จงให้ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม
และรอเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ วยตนเองจ านวน 400 ชุด และน าข้ อ มูล ฉบั บ ที่ มี ค าตอบ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ม าท าการลงรหัส เพื่ อ น าไปวิ เคราะห์ แ ละแปรผลข้ อ มูล ทางสถิ ติต่อไป โดย
แบบสอบถามมีทงหมด
ั้
4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้ านปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
จานวน 41 ข้ อ
ส่วนที่ 3 ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
จานวน 15 ข้ อ
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาข้ อมูล
นาแบบสอบถามที่ได้ รับคาตอบแล้ ว มาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครัง้ นี ้
ผู้วิจัย ได้ จัด กระท าข้ อ มูล ที่ ได้ ม าประมวลผล โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป กัล ยา วานิ ช ย์ บัญ ชา
(2559) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบ สอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การบันทึกข้ อมูลลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมา
ลงรหัสตามที่ได้ กาหนดรหัสไว้ ล่วงหน้ า สาหรับแบบสอบถามที่เป็ นแบบปลายปิ ด (Close-ended)
ส่วนแบบสอบถามที่เป็ นปลายเปิ ด (Open-ended) ผู้วิจยั ได้ จดั กลุ่มคาตอบแล้ วจึงนับคะแนนใส่
รหัส โดยลงในแบบบันทึกข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามลาดับ
3. การประมวลผลข้ อ มูล ข้ อ มูล ที่ ล งรหัส แล้ วได้ น ามาบัน ทึ ก เข้ า File โดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อทาการประมวลผล และการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปรแล้ วคานวณค่าร้ อยละ
(Percentage)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ
อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง ดังนี ้
1.1 หาค่าความถี่ (Frequency) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ในด้ าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน
1.2 หาค่าร้ อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ในด้ านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
1.3 หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส าหรั บ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถาม ปั จ จัย ด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ ได้ แก่ ได้ แก่ ด้ านคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสี
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
1.4 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรั บ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล จาก
แบบสอบถามปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการ
รับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ านความเข้ ากัน ได้ ของผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
2.1 สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีใน
ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกันจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Independent t-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มสาหรับตัวแปรด้ านเพศ และใช้ สถิติ
แบบ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุม่ สาหรับตัวแปร ด้ าน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 โดยใช้ สูตรตามวิธี Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย กรณี ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ใช้
Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ นรายคู่เพื่อดูว่ามี ค่ใู ดแตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Dunnett’s T3 ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
2.2 สมมติฐ านข้ อ ที่ 2 ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้
ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดี
ในตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ สถิติโดยใช้ สถิ ติ
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
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สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ สถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่ ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มา
วิเคราะห์ ดังนี ้
1. ค่าร้ อยละ (Percentage) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
𝑃 =

𝑓 × 100
𝑛

เมื่อ

P

แทน

ค่าร้ อยละ


n

แทน
แทน

ความถี่ของคะแนน
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

2. การหาค่าเฉลี่ย ( Mean หรื อ х̅ ) เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลด้ านต่างๆโดย
ใช้ สตู รดังนี ้ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
=

х̅
เมื่อ
Σx
n

х̅
แทน
แทน

∑𝑥
𝑛

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

3. ก ารห าค่ า เบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน (Standard Deviation: S.D.) เพื่ อ ใช้ แ ป ล
ความหมายของข้ อมูลด้ านต่างๆ โดยใช้ สตู รดังนี ้ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)

S.D.

เมื่อ

S.D.

𝑛∑𝑥 2 −(∑𝑥)2

=

√

แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง

𝑛(𝑛−1)
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х2
(𝐱)𝟐
n

แทน
แทน
แทน

ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

สถิตทิ ่ ใี ช้ หาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การหาค่า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability of the test) โดยใช้ ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
Cronbach’s Alpha Coefficient วิ ธี สัม ประสิ ท ธิ แ อลฟ่ า ( - Coefficient) สูต รของครอนบาค
(Cronbach) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
สัม ประสิ ท ธิ์ Cronbach’s Alpha เป็ นค่าที่ ใช้ ความเชื่อถื อได้ หรื อเป็ นค่าที่ ใช้ วัดความ
สอดคล้ องภายในของคาตอบสัมประสิทธิ์ Alpha ที่ได้ รับความนิยมมาก เพราะไม่ต้องวัด 2 ครัง้
หรื อไม่ต้องมีการแบ่งครึ่ง โดย ค่า Cronbach’s Alpha เป็ นค่าที่ เกิดจากค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของคาถามทุกคาถาม โดยที่
Cronbach’s Alpha :

เมื่อ
𝒌



=

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/Variance
1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
จานวนคาถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐂𝐨𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่าง ๆ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคาถาม
α
แทน

ในกรณีที่มีการ Standardized แต่ละคาถาม ค่า Cronbach’s Alpha จะกลายเป็ น
Cronbach’s Alpha :

𝒓

แทน



=

𝑘𝑟
1+𝑟(𝑘−1)

ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุกคาถาม
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การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมติฐาน
1. สถิติ Independent t-test ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมุตฐิ าน หลัก (H0) เมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ในการทดสอบ t-test หากค่ า แปรปรวนของข้ อ มู ล เท่ า กัน ทุ ก กลุ่ม ให้ ทดสอบความ
แตกต่างด้ วย Equal Variances assumed และถ้ าค่าแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม ให้
ทดสอบความแตกต่ า งด้ ว ย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบค่ า ความ
แปรปรวนของของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Levene’s Test
กรณีที่มีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (S12  S22 )
X1  X 2

t
SP

เมื่อ

1
1

n1 n 2

t
X1 แทน
X 2 แทน
n 1 แทน
n 1 แทน

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

𝑺𝟐𝑷

แทน

S P2 

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
(n 1 1)S12  (n 2  1)S22
n1  n 2  2

กรณีความแปรปรวนทัง้ 2 ทังสองกลุ
้
ม่ ไม่เท่ากัน
t

X1  X 2
S12 S 22

n1 n 2

(S12  S22 )
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สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบ t มีองศาความเป็ นอิสระ df = n1 + n2 – 2
2

 S12 S 22 
  
 n1 n 2 
df  2
 S1   S 22 
   
 n1   n 2 

n 1 1 n 2  1

เมื่อ
X1
X2

S12
S 22
n1
n2

df

t
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
องศาความเป็ นอิสระ

2. สถิติ One-Way Analysis of Variance ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis
of Variance) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง
Homogeneity of Variances ถ้ าพบว่าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่าง
ด้ ว ย F-test และถ้ าความแปรปรวนไม่ เท่ า กัน ทุก กลุ่ม จะทดสอบความแตกต่า งด้ ว ย (Brown
Forsythe จะปฏิ เสธสมมติ ฐ าน (H0) เมื่ อ ค่าระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่า น้ อ ยกว่า 0.05 และ
ปฏิเสธสมมุตฐิ านรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ มากกว่า 0.05
ถ้ าพบว่าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างด้ วย F-test สามารถ
เขียนได้ ดงั นี ้ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)

𝐹=

MSBetween
MSWithin
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เมื่อ F
ทราบนัยสาคัญ

แทน

MSBetween แทน

MSWithin แทน

ค่าสถิ ติที่ จ ะใช้ เปรี ย บเที ยบกับ ค่าวิก ฤตจากการแจกแจงเพื่ อ
ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square)
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square)

โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรื อ df) ดังนี ้
df =
dfB =
dfW=
เมื่อ
p แทน

n–1
p–1
n-p
n
แทน จานวนตัวอย่างรวมทังหมด
้
(คน)
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบเป็ นรายคู่ ที่ระดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 หรื อ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% โดยใช้ สูต รตามวิธี Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)

𝐿𝑆𝐷

=

𝑡1−∝;𝑛−𝑘 √𝑀𝑆𝐸 [
2

ni

โดยที่
≠
n
r =

n

=

1
1
+ ]
𝑛𝑖 𝑛𝑗

∑𝒌𝒊=𝟏 𝒏𝒊

n–k

เมื่อ 𝒕𝟏−∝;𝒏−𝒌 แทนค่าที่ใช้ พิจารณาการแจกแจงที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
𝟐

และชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่
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𝑴𝑺𝑬
𝐧𝐢
𝐧𝐣


แทน
แทน
แทน

แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
จานวนข้ อมูลของกลุม่ ที่ i
จานวนข้ อมูลของกลุม่ ที่ j
ระดับความสาคัญ

ถ้ าพบความแปรปรวนไม่เท่ากันจะทาการทดสอบด้ วย (Brown-Forsythe)(B) กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา (2560) สูตรดังนี ้
𝑀𝑆𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝐵
=
𝑀𝑆𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

โดยค่า

เมื่อ

𝑀𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 =

B

[1 −

𝑛1
𝑁

] 𝑆𝑖2

𝐌𝐒𝐖𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧
n
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดประชากร

𝐒𝟐𝐢

แทน

ค่าแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง

𝐌𝐒𝐁𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ น
รายคู่ เพื่อดูวา่ มีคใู่ ดที่แตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Dunnett T3 กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
√2(𝑀𝑆 𝑆 )
𝐴
d̅D =
√2
𝑃𝐷
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̅
𝐝𝐃
แทน

เมื่อ
PD
𝐒

𝐌𝐒 แทน
𝐀
S
แทน

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาในDunnett test
ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

3. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐ านข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม มี ผลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้ า โดยถ้ ามีตวั แปรอิสระ k ตัว (𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑘 ) ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
Y โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นเชิงเส้ น จะได้ สมการเชิงถดถอยเชิงพหุนาม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ ดังนี ้
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +. . . +𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝑒
โดยที่ 𝑋
= ตัวแปรตาม
𝑌 = ตัวแปรต้ น
𝛽0 = ส่วนตัดแกน 𝑌 เมื่อกาหนดให้ 𝑋1 = 𝑋2 =. . . 𝑋𝑘 = 0
ส่วน 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +. . . +𝛽𝑘 𝑋𝑘 เป็ นสั ม ประสิ ท ธ์ ค วามถดถอยเชิ ง ส่ ว น
(Partial Regression Coefficient) โดยที่ 𝛽1 เป็ นค่าที่ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม
𝑌 เมื่ อ ตัวแปรอิ ส ระ 𝑋𝑖 เปลี่ ย นไปหนึ่ง หน่ วย โดยที่ ตัว แปรอิ ส ระ 𝑋 อื่ น ๆ มี ค่า คงที่ เช่น 𝑋𝑖
เปลี่ยนไปหนึง่ หน่วย ค่า 𝑌จะเปลี่ยนไป 𝛽1 หน่วยโดยที่ 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑘 มีคา่ คงที่
เงื่อนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ มีดงั นี ้
1.ความคาดเคลื่อน 𝑒 เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
2. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ นัน่ คือ 𝐸(𝑒) = 0
3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า 𝑉(𝑒) = 𝜎𝑒2
4. 𝑒𝑖 และ 𝑒𝑗 เป็ นอิสระต่อกัน ; 𝑖 = 𝑗 นัน่ คือ covariance (𝑒𝑖 และ 𝑒𝑗 ) = 0
5. ตัวแปรอิสระ 𝑋𝑖 และ 𝑋𝑗 ต้ องเป็ นอิสระต่อกัน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้มุ่งศึกษาเรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความ
ภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกาหนดสัญลักษณ์และตัวแปรต่างๆที่ใช้ วิเคราะห์ ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
H0 แทน สมมติฐานหลัก
H1 แทน สมมติฐานรอง
n
แทน จานวนหรื อกลุม่ ตัวอย่าง
𝑋
S.D.
MS
SS
df
t
F
Sig.
B

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

R2Adj แทน
S.E. แทน
*
แทน
Y1 แทน
X1 แทน
X 2 แทน
X 3 แทน
X 4 แทน
X 5 แทน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares)
ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าที่ใช้ พิจารณา t-Distribution
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-Distribution
ระดับนัยสาคัญทางสถิตจิ ากการทดสอบที่
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized)
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิตวิ ิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
ด้ านชื่อเสียงของตราสินค้ า
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
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X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ด้ านการรับประกัน
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์
ด้ านการให้ บริการ
ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ในครัง้
นี ้ ผู้วิจัย ได้ น าเสนอผลตามความมุ่ง หมายของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็ น 2 ส่ว น
ดังต่อไปนี ้
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ ว ย ค่า ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตามลาดับของแบบสอบถาม ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระเป๋ าแบรน์ เนม ได้ แ ก่ ด้ า นคุณ ภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าแบรน์เนม
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผล
ต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิ บายข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วยผลการ
วิเคราะห์ 3 ส่วน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 3 แสดงจานวน และร้ อยละ เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
20 – 27 ปี
28 – 35 ปี
36 – 43 ปี
44 – 51 ปี
52 – 60 ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

120
280
400

30.00
70.00
100.00

48
186
112
41
13
400

12.00
46.50
28.00
10.25
3.25
100.00
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. สถานภาพ
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /หม้ าย
รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5. อาชีพ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ/อาชีพอิสระ
รวม
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 – 60,000บาท
60,001 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

238
145
17
400

59.50
36.25
4.25
100.00

82
99
219
400

20.50
24.75
54.75
100.00

117
247
36
400

29.25
61.75
9.00
100.00

61
47
105
70
117
400

15.25
11.75
26.25
17.50
29.25
100.00

จากตาราง 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็ นเพศหญิ ง จานวน 280 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70
และ เพศชาย จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 ตามลาดับ
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อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุตงแต่
ั ้ 28-35 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อยละ
46.5 รองลงมาคืออายุ 36 - 43 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28 และลาดับสุดท้ ายคือ อายุ
52 - 60 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.25 ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด จานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 59.50 รองลงมาคือ สมรส จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.25 และลาดับสุดท้ ายคือ หม้ าย
/ หย่าร้ าง / แยกกันอยู่ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.25
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน
219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.75 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.75
และลาดับสุดท้ ายคือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.50 ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพพนักงาน จานวน 247 คน คิดเป็ นร้ อยละ
61.75 รองลงมาคือ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.25 และ
ลาดับสุดท้ ายคือ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ/อาชีพอิสระ 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายได้ ตอ่ เดือน 60,001 บาทขึ ้น
ไป จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.25 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 บาท จานวน 105 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 และลาดับสุดท้ ายคือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.25 ตามลาดับ
เนื่ องจากข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ และสถานภาพ มี ความถี่ ของข้ อมูล
กระจายตัวอย่างไม่ส ม่าเสมอ และมีจานวนความถี่ น้อยเกิ นไป ผู้วิจัยจึงได้ ทาการรวบรวมกลุ่ ม
ข้ อมูลใหม่เพื่อให้ การกระจายของข้ อมูลมีความสม่าเสมอ และเพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้
กลุม่ ใหม่ ดังนี ้
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ตาราง 4 แสดงจานวน และร้ อยละ เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการจัดกลุม่ ใหม่ ในข้ ออายุและสถานภาพ
ข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. อายุ
20 – 27 ปี
28 – 35 ปี
36 – 43 ปี
44 – 60 ปี
รวม
3. สถานภาพ
โสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /หม้ าย
สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

48
186
112
54
400

12.00
46.50
28.00
13.50
100.00

255
145
400

63.75
36.25
100.00

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการจัดกลุม่ ใหม่ ในข้ ออายุ จานวน 400 คน พบว่า
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 28-35 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 46.50 รองลงมา คื อ อายุ 36-43 ปี จ านวน 112 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 28.00 อายุ 44-60 ปี
จ านวน 54 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 13.50 และอายุ 20-27 ปี จ านวน 48 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 12.00
ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /หม้ าย
จานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกั น จานวน 145 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.25
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ ระดับ ความคิ ดเห็น ปั จ จัยด้ านผลิตภั ณ ฑ์
กระเป๋าเดินทางแบรนด์ เนม
ตาราง 5แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทาง
แบรนด์เนม
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทาง
แบรนด์ เนม
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.ตัวกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีความทนทาน
2. หูหิ ้วและที่ลากของกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อแข็งแรง
3. กระเป๋ าเดินทางที่ซื ้อสามารถปกป้องสัมภาระของท่าน
ไม่ให้ เกิดความเสียหาย
4. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อสามารถใส่สมั ภาระของท่านได้
ครบถ้ วน
โดยรวม
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีล้อลากที่ลากง่าย
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีหลากหลายขนาดให้ เลือก
3. ภายในกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีการแบ่งช่องเป็ นสัดเป็ น
ส่วน
โดยรวม
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
1. ราคากระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
คุณภาพ
2. ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีราคาหลากหลายให้ เลือก
3. ราคากระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ ราคาถูกเมื่อเทียบกับยี่ห้อ
อื่น
โดยรวม

𝑋

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.51
4.49
4.39

.575
.500
.662

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.43

.496

มากที่สดุ

4.45

.413

มากที่สดุ

4.67
4.45
4.59

.471
.498
.602

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.57

.420

มากที่สดุ

4.22

.556

มากที่สดุ

4.16
4.27

.657
.637

มาก
มากที่สดุ

4.21

.549

มากที่สดุ
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทาง
แบรนด์ เนม
ด้ านชื่อเสียงของตราสินค้ า
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อเป็ นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่
โดดเด่นของยี่ห้อ
2. ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยว
3. ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยว
โดยรวม
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ลวดลายกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความโดดเด่นจาก
ยี่ห้ออื่น
2. รูปทรงกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีความโดดเด่นจากยี่ห้อ
อื่น
3. อุปกรณ์ที่ประกอบกระเป๋ า เช่น ตัวล๊ อค ล้ อลาก หูหิ ้วและ
หูลาก มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น
โดยรวม
ด้ านการรับประกัน
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการมีซ่อมฟรี ภายใน
ระยะเวลาประกัน
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการเปลี่ยนฟรี ภายใน
ระยะเวลาประกัน
โดยรวม
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ที่เป็ นเอกลักษณ์
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ให้ เลือกหลากหลาย
โดยรวม

𝑋

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.99

.645

มาก

3.97

.977

มาก

3.95

.886

มาก

3.97

.741

มาก

3.26

1.285

ปานกลาง

3.24

1.169

ปานกลาง

3.30

1.033

ปานกลาง

3.27

1.108

ปานกลาง

4.16

.876

มาก

4.10

.927

มาก

4.13

.888

มาก

4.54
4.42
4.48

.499
.604
.484

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทาง
แบรนด์ เนม
ด้ านการให้ บริการ
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการจัดส่งสินค้ าให้ ถึงที่
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านเคยซื ้อมีศนู ย์ให้ บริ การสาขาที่ทวั่ ถึง
3. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการรับส่งสินค้ าที่มีปัญหา
ถึงที่
โดยรวม
ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต
1. วัสดุที่ใช้ ทาตัวกระเป๋ าเดินทาง มีความแข็งแรง คงทน
2. วัสดุที่ใช้ ทาล้ อลาก มีความแข็งแรง ลื่น ลากง่าย
3. วัสดุที่ใช้ ทาหูลาก มีความแข็งแรง ไม่หกั ง่าย
4. วัสดุที่ใช้ ทาตัวล๊ อกหรื อซิป มีความแข็งแรง
โดยรวม
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่ทนความร้ อนได้ เช่น
PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่ Recycle ได้ เช่น PC,
อลูมิเนียม เป็ นต้ น
3. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่เหนียว/ทนต่อการขีด
ขวน ฉีกขาด เช่น ไนลอน เป็ นต้ น
โดยรวม

𝑋

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.88
4.05
3.69

.843
.685
.818

มาก
มาก
มาก

3.87

.619

มาก

4.38
4.28
4.34
4.33
4.33

.600
.600
.592
.650
.548

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.07

.597

มาก

3.84

.699

มาก

4.16

.578

มาก

4.02

.523

มาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทาง
แบรนด์ เนม
ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมของท่าน มีมาตรรฐานการล๊ อ
คระบบTSA Lock (Transportation Security
Administration - หน่วยงานด้ านความปลอดภัยในการ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็ นกุญแจระบบ
ล็อค
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุ (ผ้ า, ไนลอน, พลาสติก,
อลูมิเนียม และ หนัง) ที่ได้ รับมาตรฐานรับรอง
โดยรวม
ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้ งาน
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อสามารถดูแลและเก็บรักษาได้
ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
3. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อสามารถดทาความสะอาดได้ ง่าย
ไม่ยงุ่ ยาก
โดยรวม
ด้ านคุณค่ าของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่สามารถคืนรูปได้ เมื่อ
โดนกระแทก
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีน ้าหนักเบาเมื่อเทียบกับ
กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น
3. กระเป๋ าเดินทางที่ซื ้อ สามารถป้องกันน ้าเข้ าได้ เป็ นอย่างดี
โดยรวม

𝑋

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.16

.735

มาก

4.40

.557

มากที่สดุ

4.28

.587

มากที่สดุ

4.11

.672

มาก

4.37

.529

มากที่สดุ

4.46

.574

มากที่สดุ

4.32

.464

มากที่สดุ

4.38

.708

มากที่สดุ

4.13

.620

มาก

3.94
4.15

.589
.504

มาก
มาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทาง
แบรนด์ เนม
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1. ยี่ห้อที่ทา่ นซื ้อ มีวสั ดุที่ทากระเป๋ าหลากหลาย เช่น ทรงอ่อน
(ทาจากผ้ า,ไนลอน, หนัง) และ ทรงแข็ง (ทาจากพลาสติก,
อลูมิเนียม)
2. ยี่ห้อที่ทา่ นซื ้อ มีกระเป๋ าหลากหลายขนาดให้ เลือกสรร
3. ยี่ห้อที่ทา่ นซื ้อ มีกระเป๋ าหลากหลายรุ่นให้ เลือกสรร
โดยรวม
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทางแบรนด์ เนมโดยรวม

𝑋

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.10

.655

มาก

4.25
4.26
4.20
4.16

.532
.488
.477
.325

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก

จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์
เนมของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ตัวกระเป๋ าเดินทางที่
ท่านซือ้ มีความทนทาน มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.51 รองลงมาคือ หูหิว้ และที่ลากของกระเป๋ า
เดิน ทางที่ ท่า นซื อ้ แข็ งแรง มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.49 และล าดับ สุด ท้ ายคือ กระเป๋ าเดิน ทางที่ ซื อ้
สามารถปกป้องสัมภาระของท่าน ไม่ให้ เกิดความเสียหาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามลาดับ
ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพของผลิต ภั ณ ฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นใน
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุด เท่ากับ 4.57 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ า
เดินทางที่ ท่านซื อ้ มี ล้อลากที่ล ากง่าย ไม่ฝืด มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ภายใน
กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีการแบ่งช่องเป็ นสัดเป็ นส่วน มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.59 และลาดับสุดท้ าย
คือ กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีหลากหลายขนาดให้ เลือก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่ สุด เท่ากับ 4.21 เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ราคากระเป๋ าเดินทางที่ ท่านซื อ้
เหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ราคากระเป๋ าเดินทางที่
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ท่านซื ้อ เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และลาดับสุดท้ ายคือ ยี่ห้อกระเป๋ า
เดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีราคาหลากหลายให้ เลือก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ด้ านชื่อเสียงของตราสินค้ า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย
อยู่ในระดับ มากเท่ากับ 3.97 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดิน ทางที่ ท่านซื อ้ เป็ น มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว ที่โดดเด่นของยี่ห้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ยี่ห้อกระเป๋ า
เดิน ทางที่ ท่านซื อ้ มี ชื่ อ เสี ยง เป็ น ที่ ยอมรั บ ของนัก ท่องเที่ ยว มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.97 และล าดับ
สุด ท้ ายคื อ ยี่ ห้ อกระเป๋ าเดิน ทางที่ ท่านซื อ้ มี ความน่าเชื่ อถื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของนัก ท่องเที่ ยว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อุปกรณ์ที่ประกอบกระเป๋ า เช่น
ตัว ล๊ อค ล้ อลาก หู หิ ว้ และหู ล าก มี ค วามโดดเด่ น จากยี่ ห้ ออื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.30
รองลงมาคือ ลวดลายกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น มีคา่ เฉลี่ ยเท่ากับ 3.26
และล าดับสุดท้ ายคือ รู ปทรงกระเป๋ าเดินทางที่ ท่านซื อ้ มี ความโดดเด่นจากยี่ ห้ออื่ น มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.24
ด้ านการรั บ ประกั น ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการมีซ่อมฟรี
ภายในระยะเวลาประกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซือ้ มี
บริการเปลี่ยนฟรี ภายในระยะเวลาประกัน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ เท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ที่เป็ น
เอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด เท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมี สีสัน ให้ เลื อก
หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.42
ด้ านการให้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก เท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านเคยซื ้อ มีศนู ย์ให้ บริ การ
สาขาที่ทวั่ ถึง มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีบริ การจัดส่ง
สินค้ าให้ ถึงที่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และลาดับสุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีบริ การรับส่ง
สินค้ าที่มีปัญหาถึงที่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ เท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า วัสดุที่ใช้ ทาตัวกระเป๋ าเดินทาง มีความ
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แข็งแรง คงทน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ วัสดุที่ใช้ ทาหูลาก มีความแข็งแรง ไม่หกั
ง่าย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และลาดับสุดท้ ายคือ วัสดุที่ใช้ ทาล้ อลาก มีความแข็งแรง ลื่น ลากง่าย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้
วัส ดุที่ เ หนี ย ว/ทนต่ อ การขี ด ขวน ฉี ก ขาด เช่ น ไนลอน เป็ นต้ น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุด เท่ า กับ 4.16
รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ ท่านซื ้อ ใช้ วัสดุที่ทนความร้ อนได้ เช่น PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และลาดับสุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่ Recycle ได้ เช่น
PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84
ด้ า นมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่าน
ซื ้อ ใช้ วสั ดุ (ผ้ า, ไนลอน, พลาสติก, อลูมิเนียม และ หนัง) ที่ได้ รับมาตรฐานรับรอง มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมของท่า น มีมาตรรฐานการล๊ อคระบบTSA
Lock (Transportation Security Administration - หน่วยงานด้ านความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็ นกุญแจระบบล็อค มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่าน
ซื ้อสามารถดทาความสะอาดได้ ง่าย ไม่ย่งุ ยาก มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ กระเป๋ า
เดินทางที่ท่านซื ้อสามารถดูแลและเก็บรักษาได้ ง่าย ไม่ย่งุ ยาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 และลาดับ
สุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ งาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11
ด้ านคุณค่ าของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเท่ากับ 4.15 เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ ท่านซื อ้ ใช้ วั สดุที่
สามารถคืนรูปได้ เมื่อโดนกระแทก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่
ท่านซื ้อ มีน ้าหนักเบาเมื่อเทียบกับกระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.13 และลาดับ
สุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ซื ้อ สามารถป้องกันน ้าเข้ าได้ เป็ นอย่างดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ยี่ห้อที่ท่านซือ้ มีกระเป๋ า
หลากหลายรุ่ นให้ เลือกสรร มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด เท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ยี่ ห้อที่ท่านซื อ้ มี กระเป๋ า
หลากหลายขนาดให้ เลือกสรร มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.25 และลาดับสุดท้ ายคือ ยี่ห้อที่ท่านซื ้อ มี
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วัส ดุที่ ท ากระเป๋ าหลากหลาย เช่น ทรงอ่อน (ท าจากผ้ า ,ไนลอน, หนัง) และ ทรงแข็ง (ท าจาก
พลาสติก, อลูมิเนียม) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทาง
ความภักดีต่อตราสินค้ า
ด้ านการแสดงตัว
1. ท่านยินดีบอกทุกคนว่าท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
2. ท่านสมัครเป็ นสมาชิกของกระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
3. ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ทุกครัง้ ที่เดินทาง
โดยรวม
ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ
1. ท่านยินดีบอกทุกคนว่าท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
2. ท่านสมัครเป็ นสมาชิกของกระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
3. ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ทุกครัง้ ที่เดินทาง
โดยรวม
ด้ านการเป็ นผู้สนับสนุน
1. เมื่อมีโอกาสท่านจะแนะนาให้ คนที่ร้ ูจกั ใช้ กระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อเดียวกับที่ท่านใช้
2. เมื่อมีโอกาสท่านจะพูดสิ่งดีๆ ของยี่ห้อกระเป๋ า
เดินทางที่ท่านใช้ ให้ คนที่ร้ ูจกั ฟั ง
3. ท่านติตตามข่าวสารใน Social Media ของกระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อนี ้ทุกช่องทาง เช่น Facebook, Instagram
โดยรวม

𝑋

S.D. ระดับความภักดี

4.12
3.06
3.75
3.64

0.658
0.718
0.774
0.543

สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

4.12
3.06
3.75
4.03

0.658
0.718
0.774
0.692

สูง
สูง
สูง
สูง

4.11

0.660

สูง

4.45

0.706

สูงมาก

3.62

0.856

สูง

4.06

0.540

สูง
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ตาราง 6 (ต่อ)
ความภักดีต่อตราสินค้ า
ด้ านความหนักแน่ นในสิ่งที่ชอบ
1. ท่านจะไม่เปลี่ยนใจเมื่อมีคนมาชวนให้ ทา่ นเปลี่ยนไป
ใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น
2. ท่านจะยังคงใช้ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์นี ้ แม้ วา่ จะมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่ องราคา
3. ถ้ ากระเป๋ าเดินทางรุ่นที่ท่านต้ องการหมด ท่านก็ยงั ซื ้อ
ยี่ห้อนี ้อยูใ่ นรุ่นอื่นแทน
4. ในอนาคตถ้ าต้ องซื ้อกระเป๋ าเดินทาง ท่านจะซื ้อยี่ห้อ
นี ้อย่างแน่นอน
โดยรวม
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
1. ท่านจะวิเคราะห์ข้อดีของยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ท่าน
ซื ้อ ให้ กบั ผู้อื่นที่มีข้อสงสัยเรื่ องคุณภาพและการใช้ งาน)
2. ท่านจะโต้ แย้ งและปกป้อง เมื่อมีคนมาบอกว่า
กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ไม่ดี
โดยรวม
ความภักดีในตราสินค้ าโดยรวม

𝑋

S.D. ระดับความภักดี

4.38

.708

สูง

4.13

.620

สูง

3.94

.589

สูง
สูง

3.65

0.978

3.61

0.884

สูง

3.97

0.675

สูง

3.63

0.600

สูง

3.80
3.82

0.557
0.450

สูง
สูง

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง พบว่า
ผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงเท่ากับ 3.82
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.450 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า พบว่า ด้ านการเป็ น
ผู้ส นับสนุน มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุด เท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิ เศษ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.03 และลาดับสุดท้ ายคือ ด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.61
ด้ านการแสดงตัว ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงเท่ากับ 3.64
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านยินดีบอกทุกคนว่าท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ทุกครัง้ ที่เดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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3.75 และล าดับสุดท้ ายคือ ท่านสมัครเป็ นสมาชิกของกระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.06
ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
เท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านไตร่ ตรองมาเป็ นอย่างดีในการตัดสินใจเลือก
กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
เพราะมี ภาพลักษณ์ ที่ดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.96 และลาดับสุดท้ ายคือ ท่านภูมิ ใจที่ได้ ใช้ กระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อนี ้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ด้ านการเป็ นผู้สนับสนุน ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง (xˉ =
4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เมื่อมีโอกาสท่านจะพูดสิ่งดีๆ ของยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ น
ใช้ ให้ คนที่ร้ ู จกั ฟั ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ เมื่อมีโอกาสท่านจะแนะนาให้ คนที่
รู้จกั ใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อเดียวกับที่ท่านใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และลาดับสุดท้ ายคือ ท่านติ
ตตามข่ า วสารใน Social Media ของกระเป๋ าเดิ น ทางยี่ ห้ อนี ท้ ุ ก ช่ อ งทาง เช่ น Facebook,
Instagram มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.62
ด้ า นความหนั ก แน่ น ในสิ่งที่ ช อบ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ค่าเฉลี่ ย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ในอนาคตถ้ าต้ องซื ้อกระเป๋ าเดินทาง ท่านจะ
ซือ้ ยี่ ห้อนี อ้ ย่างแน่นอน มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุดเท่ากับ3.65 รองลงมาคือ ถ้ ากระเป๋ าเดินทางรุ่ นที่ ท่าน
ต้ องการหมด ท่านก็ยงั ซื ้อยี่ห้อนี ้อยู่ในรุ่นอื่นแทน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ3.62 และลาดับสุดท้ ายคือ ท่าน
จะไม่เปลี่ยนใจเมื่อมีคนมาชวนให้ ท่านเปลี่ยนไปใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น และ ท่านจะยังคงใช้
กระเป๋ าเดินทางแบรนด์นี ้ แม้ วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องราคามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ3.59
ด้ านการมี ส่วนร่ วมในการป้ องกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ สูง เท่ากับ 3.80 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านจะวิเคราะห์ ข้อดี ของยี่ ห้ อกระเป๋ า
เดินทางที่ท่านซื ้อ ให้ กบั ผู้อื่นที่มีข้อสงสัยเรื่ องคุณภาพและการใช้ งาน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ3.97
รองลงมาคือ ท่านจะโต้ แย้ งและปกป้อง เมื่ อมีคนมาบอกว่ากระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ไม่ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน โดยสามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : เพศแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้ ทดสอบความ
แตกต่ า งระหว่า งตัว แปรต้ น 2 กลุ่ ม โดยใช้ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้ อยละ 95 ดัง นัน้ จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เพศ ใช้ การทดสอบ Levene’s test
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม

Levene’s test
36.730

Sig.
0.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 7 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
จาแนกตามเพศ พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามเพศ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งพิจารณาผลการทดสอบค่า t กรณี คา่ ความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง จาแนกตามเพศ
ความภักดีต่อตราสินค้ า
กระเป๋าเดินทาง
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
จาแนกตามเพศ โดยรวม

เพศ
ชาย
หญิง

t-test for Equality of Means
S.D.
t
df
𝑋
3.85
.309 .702* 355.174
3.82
.475

Sig.
.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง จาแนกตามเพศ พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามเพศ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมี
ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มี เพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดิน โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเพศชายมี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง โดยรวม มากกว่าเพศหญิง
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : อายุแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of
Variance : ANOVA โดยใช้ กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่ อมั่นที่ ร้อยละ 95
ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะ
ทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน ให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ต่อเมื่อ
ค่านัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐ านใดปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึง่ คู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธี ตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อายุ ใช้ การทดสอบ Levene’s test
for Equality for Mean
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม

Levene’stest Statistic
5.931*

df1
3

df2
396

Sig.
.001

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 9 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
จาแนกตามอายุ พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามอายุ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งมี
ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งใช้ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 10 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค จาแนกตามอายุ โดยใช้ Brown-Forsyth
Brown-Forsyth
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภค
จาแนกตามอายุ โดยรวม

Statistic
10.559*

df1
3

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

df2
212.036

Sig.
.000
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จากตาราง 10 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริโภค จาแนกตามอายุ พบว่า
ด้ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โภค จ าแนกตามอายุ โดยรวม มี ค่า Sig.
เท่า กับ 0.000 ซึ่ง มี ค่า น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดิน
ทางด้ า นการเป็ น ผู้ส นับ สนุน แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐาน ดังนันจะท
้ าการทดสอบความแตกต่างรายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
ตาราง 11 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จาแนกตามอายุ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett’s T3
อายุ
20 – 27 ปี
28 – 35 ปี
36 – 43 ปี

𝑿
3.91

20 – 27 ปี

28 – 35 ปี

36 – 43 ปี

44 – 60 ปี

3.91

3.89

3.63

3.94

0.021

0.277*

-0.029

(0.999)

(0.000)

(1.000)

0.256*

-0.050

(0.000)

(0.985)

3.89
3.63

-0.306*
(0.003)

44 – 60 ปี

3.94
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 11 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม จ าแนกตามอายุ ค่าเฉลี่ ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett’s T3
พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 20 – 27 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 36 - 43 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุม่ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้บริโภคโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 20 – 27
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ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 36 43 ปี และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.277
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 28 – 35 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 36 - 43 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุม่ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้บริโภคโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 28 – 35
ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 36 43 ปี และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0. 256
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 36 - 43 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 44 – 60 ปี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุม่ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้บริ โภคโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีอายุ 36 - 43
ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภคโดยรวม น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 44 60 ปี และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.306
สาหรับรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1.3 ผู้บ ริ โภคที่ มี ส ถานภาพแตกต่างกัน มี ค วามภัก ดีต่อ ตราสิ น ค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : สถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางไม่แตกต่างกัน
H1 : สถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้ ทดสอบความ
แตกต่ า งระหว่า งตัว แปรต้ น 2 กลุ่ ม โดยใช้ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้ อยละ 95 ดัง นัน้ จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ สถานภาพ ใช้ การทดสอบ
Levene’s test
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยภาพรวม

Levene’s test
10.074

Sig.
0.002*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของความภัก ดี ต่อตราสิ น ค้ ากระเป๋ า
เดินทาง จาแนกตามสถานภาพ พบว่า
ด้ านความภั กดี ต่ อตราสินค้ า จาแนกตามสถานภาพ โดยรวม มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.002 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง
(H1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งพิจารณาผลการทดสอบค่า t กรณีค่า
ความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง ของผู้บริ โภค จาแนก
ตามสถานภาพ
ความภักดีต่อตราสินค้ า
t-test for Equality of Means
กระเป๋าเดินทาง
สถานภาพ
t
df
Sig.
𝑋 S.D.
ด้ านความภักดีตอ่ ตรา
โสด/แยกกันอยู่ / 3.86 .459 2.123* 350.899 .034
สินค้ า จาแนกตาม
หย่าร้ าง /หม้ าย
สถานภาพ โดยรวม
สมรส/อยู่ด้วยกัน 3.77 .374
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง จาแนกตามสถานภาพ
พบว่า
ด้ านความภั กดี ต่ อตราสินค้ า จาแนกตามสถานภาพ โดยรวม มี ค่า Sig. เท่ากับ
.034ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 )
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี ส ถานภาพ แตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดิน โดย
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ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดย
สถานภาพโสด/แยกกัน อยู่ / หย่ าร้ าง /หม้ า ย มี ค วามภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า กระเป๋ าเดิ น ทางโดย
ภาพรวม มากกว่าสถานภาพสมรส/อยูด่ ้ วยกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางไม่แตกต่าง
กัน
H1 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of
Variance : ANOVA โดยใช้ กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่ อมั่นที่ ร้อยละ 95
ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะ
ทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน ให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ต่อเมื่อ
ค่านัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐ านใดปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึง่ คู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธี ตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ระดับการศึกษา ใช้ การทดสอบ
Levene’s test for Equality for Mean
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยภาพรวม

Levene’s test Statistic df1 df2 Sig.
39.301*
2 397 .000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของความภัก ดี ต่อตราสิ น ค้ ากระเป๋ า
เดินทาง จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ด้ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา โดยรวม มี ค่า Sig.
เท่ า กับ .000 ซึ่ ง มี ค่า น้ อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ Brown-Forsyth ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 15 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ Brown-Forsyth
Brown-Forsyth
Statistic
df1
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม
7.363*
2
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

df2
317.586

Sig.
.001

จากตาราง 15 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริโภค จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ด้ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา โดยรวม มี ค่า Sig.
เท่า กับ 0.001 ซึ่ง มี ค่า น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ าโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน ดังนันจะท
้
าการทดสอบความแตกต่างรายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dunnett’s
T3
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett’s T3
ระดับการศึกษา

ต่ากว่ าปริญญาตรี

𝑿
3.76

ปริญญาตรี

3.75

ต่ากว่ า
ปริญญาตรี
3.76

ปริญญาตรี
3.75
0.005
(0.999)

สูงกว่ า
ปริญญาตรี
3.90
-0.148*
(0.002)
-0.153*
(0.020)

สูงกว่ าปริญญาตรี

3.90
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 16 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดิน ทางของผู้บ ริ โภค โดยรวม จ าแนกตามระดับ การศึก ษา ค่า เฉลี่ ย รายคู่ โดยใช้ วิธี ท ดสอบ
Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี กับผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มี
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความภักดีต่อตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี และ
มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.148
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี กับผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญา
ตรี มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภักดี
ต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้บริ โภค โดยรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี และมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.153
สาหรับรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่ มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : อาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางไม่แตกต่างกัน
H1 : อาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of
Variance : ANOVA โดยใช้ กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่ อมั่นที่ ร้อยละ 95
ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะ
ทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน ให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ต่อเมื่อ
ค่านัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐ านใดปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึง่ คู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธี ตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อาชีพ ใช้ การทดสอบ Levene’s
test for Equality for Mean
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋า
เดินทาง
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม

Levene’s test Statistic

df1

df2

Sig.

22.695*

2

397

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของความภัก ดี ต่อตราสิ น ค้ ากระเป๋ า
เดินทาง จาแนกตามอาชีพ พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามอาชีพ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งใช้ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 18 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsyth
Brown-Forsyth
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม

Statistic
13.119*

df1
2

df2
282.125

Sig.
.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 18 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริโภค จาแนกตามอาชีพ พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามอาชีพ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ง
มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดิน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน ดังนันจะท
้
าการทดสอบ
ความแตกต่างรายคูต่ อ่ โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จาแนกตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett’s T3
อาชีพ

ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

𝑿
3.73

ข้ าราชการ/พนักงาน
พนักงาน
ธุรกิจส่ วนตัว/
รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน เจ้ าของกิจการ
3.73
3.84
4.05
-0.109*
-0.316*
(0.033)

พนักงาน
บริษัทเอกชน

3.84

(0.000)
-0.207*
(0.000)

ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้ าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ

4.05
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม จาแนกตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett’s T3
พบว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ ข้ า ราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กับ ผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มี
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่ มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน และมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.109
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผู้บริ โภคที่มีธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของ
กิจการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความ
ภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้บ ริ โภคที่ มี อ าชี พ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐ วิส าหกิ จ มี ค วามภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า
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กระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่ มีธุรกิ จส่วนตัว/เจ้ าของกิ จการ และมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.316
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน กับผู้บริ โภคที่มี ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ/
อาชีพอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มี
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริ โภค โดยรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่ มี ธุรกิ จส่วนตัว/เจ้ าของกิ จการ และมี ผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.207
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสิน ค้ ากระเป๋ าเดิน ทางไม่
แตกต่างกัน
H1 : รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี ค วามภั ก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า กระเป๋ าเดิ น ทาง
แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of
Variance : ANOVA โดยใช้ กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ ระดับความเชื่ อมั่นที่ ร้อยละ 95
ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก H0 เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะ
ทาการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน ให้
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ต่อเมื่อ
ค่านัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 ถ้ าสมมติฐ านใดปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึง่ คู่ จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธี ตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคูเ่ ฉลี่ยใดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ การทดสอบ Levene’s test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ การ
ทดสอบ Levene’s test for Equality for Mean
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋า
เดินทาง
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม

Levene’s test Statistic

df1

df2

Sig.

12.261*

4

395

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของความภัก ดี ต่อตราสิ น ค้ ากระเป๋ า
เดินทาง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน โดยรวม มีคา่ Sig.
เท่ า กับ .000 ซึ่ ง มี ค่า น้ อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ
ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ Brown-Forsyth ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 21 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsyth
Brown-Forsyth
Statistic
df1
ด้ านความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม
7.894*
4
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

df2
289.752

Sig.
.000

จากตาราง 21 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางของผู้บริโภค จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ด้ านความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน โดยรวม มีคา่ Sig.
เท่า กับ 0.000 ซึ่ง มี ค่า น้ อ ยกว่า 0.05 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ
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ฐานรอง (H1 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ ากระเป๋ าเดินทางด้ านการมีส่วนร่ วมในการป้องกัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ าน ดัง นัน้ จะท าการทดสอบความแตกต่า งรายคู่ต่อ โดยใช้ ส ถิ ติ
Dunnett’s T3
ตาราง 22 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบ Dunnett’s
T3
รายได้ เฉลี่ยต่ อ
20,00030,00140,00150,00160,001
เดือน
30,000
40,000
50,000
60,000 บาทขึน้ ไป
บาท
บาท
บาท
บาท
3.60
3.74
3.84
3.91
3.92
𝑿
20,000-30,000 3.60
-0.144
-0.245*
-0.317*
-0.323*
บาท
(0.449)
(0.033)
(0.001)
(0.001)
30,001-40,000 3.74
-0.101
-0.173*
-0.179*
บาท
(0.549)
(0.007)
(0.007)
40,001-50,000
บาท

3.84

50,001-60,000
บาท

3.91

60,001 บาท
ขึน้ ไป

3.92

-0.073

-0.078

(0.911)

(0.884)
-0.005
(1.000)

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดิน ทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ ยรายคู่ โดยใช้ วิธี
ทดสอบ Dunnett’s T3 พบว่า
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ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กับผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดื อ น 40,001-50,000 บาท มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.033 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า
ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000
บาท มีความภักดีต่อตราสิ นค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.245
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กับผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดื อ น 50,001-60,000 บาท มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.001 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า
ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000
บาท มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 บาท และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.317
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กับผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดือน 60,001 บาทขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภค
ทัง้ 2 กลุ่ม มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท มี
ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.323
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท กับผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดื อ น 50,001-60,000 บาท มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.007 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า
ผู้บริ โภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000
บาท มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 บาท และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.173
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท กับผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดือน 60,001 บาทขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภค
ทัง้ 2 กลุ่ม มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี
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ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางของผู้บริ โภค โดยภาพรวม น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.179
สาหรับรายคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มี ผล
ต่อความภัก ดีต่อตราสิ น ค้ าของผู้บ ริ โภควัยท างานในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริการ ด้ านวัตถุดิบที่
ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริการ ด้ านวัตถุดิบที่
ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากั นได้ ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิ ติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter โดยใช้ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ): ก็
ต่อเมื่อ Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึง่ ผลการทดสอบแสดงดัง ตาราง 23
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทาง
แบรนด์เนม มีผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

Regression

29.317

14

2.094

17.857*

.000

Residual

45.149

385

.117

74.467

399

Total

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์
กระเป๋ าเดิ น ทางแบรนด์ มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ าของผู้ บริ โ ภควั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่
น้ อยกว่ า 0.05 กล่ า วคื อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1 )
หมายความว่าตัวแปรอิสระ สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์กความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเชิงพหุคณ
ู ของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทาง
แบรนด์เนม มีผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร

B

SE

Beta

t

ค่าคงที่ (Constant)

3.665

.321

ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (X1 ) .077
ด้ านลักษณะทางกายภาพของ .184*
ผลิตภัณฑ์ (X 2 )
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
-.200*
(X 3 )

.067

.073

1.138

.056

.179

.047

Sig.

Tolerance

VIF

.256

.381

2.625

3.274*

.001

.525

1.906

-.254 -4.301*

.000

.450

2.223

11.412* 0.000

92
ตาราง 24 (ต่อ)
ตัวแปร

B

SE

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

.006

.031

.011

0.199

.843

.546

1.830

-.115*

.018

-.296 -6.402*

.000

.739

1.353

.007

.035

.014

0.193

.847

.304

3.290

ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ (X 7 )

-.271*

.040

-.303 -6.752*

.000

.781

1.280

ด้ านการให้ บริการ (X 8 )

-.049

.049

-.070

.318

.316

3.160

ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า(X 4 )
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
(X 5 )
ด้ านการรับประกัน (X 6 )

-0.999

.011 .049 .014 0.227 .820
.430
ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต (X 9 )
ด้ านความปลอดภัยของ
.128* .051 .156 2.496* .013
.405
ผลิตภัณฑ์ (X10 )
ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ -.036 .054 -.049 -0.661 .509
.290
(X11 )
ด้ านความเข้ ากันได้ ของ
-.081 .050 -.087 -1.616 .107
.541
ผลิตภัณฑ์ (X12 )
ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์
.535* .073 .624 7.357* .000
.219
(X13 )
ด้ านควาหลากหลายของ
.228* .053 .252 4.310* .000
.463
ผลิตภัณฑ์(X14 )
r = .627 R2 = .394 Adjusted R2 = .372 SE = .342
หมายเหตุ : ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรน้ อยกว่า 0.200
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ทาการทดสอบความไม่สมั พันธ์ของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์พบว่า ค่า Variance inflation factor (VIF) สูงสุดมีคา่ เท่ากับ 4.573 และค่าต่าสุดมีคา่
เท่ากับ 1.280 ซึง่ มีคา่ ไม่เกิน 5 และค่า Tolerance สูงสุดมีคา่ เท่ากับ 0.781 และค่าต่าสุดมีคา่
เท่ากับ 0.219 ซึง่ ไม่น้อยกว่า 0.200 แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ได้ ทาการวิเคราะห์ไม่มี

2.326
2.468
3.448
1.850
4.573
2.162
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ความสัมพันธ์กนั ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดปัญหา Multicollinearity ข้ อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ (Hair, J.F. et al., 2010)
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าโดยรวม (Y1 ) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
เชิงลบกับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ (X 3 ) ด้ าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (X 5 ) ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ (X 7 ) และมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง เชิงบวก
กับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณ ฑ์
(X 2 ) ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (X10 ) ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (X13 ) และด้ านควา
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ (X14 ) ซึ่งสามารถพยากรณ์ ความภักดีต่อตราสินค้ าโดยรวม (Y1 ) ได้
ร้ อยละ 37.2 (Adjusted R2 )
เมื่ อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วน
ของ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (X 2 ) มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
0.184 หน่วย ด้ านราคาของผลิ ตภัณ ฑ์ (X 3 ) มี ค่าสัม ประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.200
หน่วย ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (X 5 ) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.115 หน่วย
ด้ านสีของผลิตภัณ ฑ์ (X 7 ) มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.271 หน่วย ด้ านความ
ปลอดภัยของผลิ ตภัณ ฑ์ (X10 ) มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ากับ 0.128 หน่วย ด้ าน
คุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์ (X13 ) มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.535 หน่วย และด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์(X14 ) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.228 หน่วย
ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้ าน
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (X 2 ) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี ความภักดีตอ่
ตราสินค้ า เพิ่มขึ ้น 0.184 หน่วย เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (X10 ) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริโภคมี ความภักดีต่อ
ตราสินค้ า เพิ่มขึ ้น 0.128 หน่วย เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ
ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (X13 ) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
เพิ่มขึน้ 0.535 หน่วย และเมื่อผู้บริ โภคมี ความคิดเห็นต่อปั จจัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ในส่วนของด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (X14 ) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูบริ โภคมี ความภักดีต่อ
ตราสินค้ า เพิ่มขึ ้น 0.228 หน่วย
และในทางตรงข้ าม เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้ าน
ราคาของผลิตภัณฑ์ (X 3 ) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ลดลง
0.200 หน่วย หน่วย เมื่ อผู้บ ริ โภคมี ความคิดเห็นต่อปั จ จัย ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ในส่วนของด้ านการ
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ (X 5 ) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริโภคมี ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า ลดลง
0.115 หน่วย เมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้ านสีของผลิตภัณฑ์
(X 7 ) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี ความภักดีต่อตราสินค้ า ลดลง 0.271 หน่วย ทังนี
้ ้
เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 7 ด้ านมีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ ไม่มี ความสัม พันธ์ กับ ความภักดีต่อตราสินค้ า โดยรวมมี 7 ตัวแปร ได้ แก่
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (X1 ) ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า(X 4 ) ด้ าน
การรับประกัน (X 6 ) ด้ านการให้ บริ การ (X 8 ) ด้ านวัตถุดิบที่ ใช้ ผลิต (X 9 ) ด้ านมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ (X11 ) และในส่วนของด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ (X12 ) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่ มี
ผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
หากไม่พิ จารณา ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ทัง้ 14 ด้ าน ที่ มี ผลต่อ ความภักดีต่อตราสินค้ า
โดยรวม จะพบว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าโดยรวม มีคา่ คงที่อยูท่ ี่ระดับ 3.665 หน่วย
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี ้
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า โดยรวม (Y1 ) = 3.665 + 0.184* (X 2 ) - 0.200* (X 3 ) – 0.155*
(X 5 ) - 0.271* (X 7 ) + 0.128* (X10 ) + 0.535* (X13 ) + 0.228* (X14 )
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้ นสามารถสรุ ปผลเพื่อตอบสมมติฐานได้ ว่า สมมติฐานข้ อที่ 2
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทาง
กายภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านราคาของผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านชื่ อเสี ย งตราสิ น ค้ า ด้ านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีต่อตรา
สิ น ค้ า พบว่า ปั จ จัย มี ผ ลต่อ ความภั ก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า ได้ แ ก่ ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
ปลอดภัยของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 25 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี ค วามภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ ากระเป๋ า
เดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตรา
สินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มี สถานภาพแตกต่างกัน มี ความภักดี
ต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริการ
ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 5

สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นี ้มุ่งศึกษาเรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความ
ภักดี ต่อ ตราสิ น ค้ าของผู้บ ริ โภควัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ผลการวิจัย จะก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการไทย ทังกลุ
้ ่มผู้ผลิต และผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบนรด์
สามารถนาไปใช้ ในการวางแผนการผลิต และกาหนดกลยุทธ์ทางตลาดได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
และตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าให้ มาก
ยิ่งขึ ้นต่อไป
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ ออธิ บายข้ อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่างโดยวิเคราะห์ ตามล าดับ ของ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็ นเพศหญิง จานวน 280 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70
และ เพศชาย จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 28-35 ปี จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.50 รองลงมา คือ อายุ 36-43 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 อายุ 44-60 ปี
จ านวน 54 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 13.50 และอายุ 20-27 ปี จ านวน 48 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 12.00
ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /
หม้ ายจานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 145 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 36.25
ระดั บ การศึ ก ษา ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนมาก มี ก ารศึกษาสูง กว่าปริ ญ ญาตรี
จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.75 รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อย
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ละ 24.75 และล าดับ สุ ด ท้ ายคื อ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 82 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.5 0
ตามลาดับ
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพพนักงาน จานวน 247 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 61.75 รองลงมาคือ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.25
และล าดับ สุ ด ท้ ายคื อ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว / เจ้ าของกิ จ การ/อาชี พ อิ ส ระ 36 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 9
ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายได้ ตอ่ เดือน 60,001 บาท
ขึ ้นไป จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.25 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 บาท จานวน 105 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 และลาดับสุดท้ ายคือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
เดินทางแบรนด์เนม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย
อยู่ในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.45 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ตัว กระเป๋ า
เดินทางที่ท่านซื ้อมีความทนทาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.51 รองลงมาคือ หูหิ ้วและที่ลากของ
กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อแข็งแรง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49 และลาดับสุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่
ซื ้อสามารถปกป้องสัมภาระของท่าน ไม่ให้ เกิดความเสียหาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามลาดับ
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ใน
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากที่ สุด เท่ากับ 4.57 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ า
เดินทางที่ ท่านซื อ้ มี ล้อลากที่ล ากง่าย ไม่ฝืด มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ภายใน
กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีการแบ่งช่ องเป็ นสัดเป็ นส่วน มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.59 และลาดับสุดท้ าย
คือ กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีหลากหลายขนาดให้ เลือก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ราคากระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ราคากระเป๋ าเดินทางที่
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ท่านซื ้อ เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และลาดับสุดท้ ายคือ ยี่ห้อกระเป๋ า
เดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีราคาหลากหลายให้ เลือก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ด้ า นชื่ อ เสี ย งของตราสิ น ค้ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็ น ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อเป็ น
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่โดดเด่นของยี่ห้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ยี่ห้อกระเป๋ า
เดิน ทางที่ ท่านซื อ้ มี ชื่ อ เสี ยง เป็ นที่ ยอมรั บ ของนัก ท่องเที่ ยว มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.97 และล าดับ
สุด ท้ ายคื อ ยี่ ห้ อกระเป๋ าเดิน ทางที่ ท่านซื อ้ มี ความน่าเชื่ อถื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของนัก ท่องเที่ ยว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ด้ า นการออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.27 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อุปกรณ์ ที่ประกอบ
กระเป๋ า เช่น ตัวล๊ อค ล้ อลาก หูหิ ้วและหูลาก มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.30 รองลงมาคือ ลวดลายกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.26 และลาดับสุดท้ ายคือ รูปทรงกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.24
ด้ านการรั บประกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีบริการมีซ่อมฟรี
ภายในระยะเวลาประกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซือ้ มี
บริการเปลี่ยนฟรี ภายในระยะเวลาประกัน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ที่
เป็ นเอกลักษณ์ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ให้ เลือก
หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.42
ด้ านการให้ บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก เท่ากับ 3.87 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดิน ทางที่ ท่านเคยซื อ้ มี ศูน ย์
ให้ บ ริ การสาขาที่ ทั่วถึง มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด เท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ ท่านซื อ้ มี
บริ การจัดส่งสินค้ าให้ ถึงที่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 และลาดับสุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ
มีบริการรับส่งสินค้ าที่มีปัญหาถึงที่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า วัสดุที่ใช้ ทาตัวกระเป๋ าเดินทาง มี
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ความแข็งแรง คงทน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ วัสดุที่ใช้ ทาหูลาก มีความแข็งแรง
ไม่หกั ง่าย มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และลาดับสุดท้ ายคือ วัสดุที่ใช้ ทาล้ อลาก มีความแข็ งแรง ลื่น
ลากง่าย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ
ใช้ วัส ดุที่ เหนี ย ว/ทนต่อ การขี ด ขวน ฉี ก ขาด เช่น ไนลอน เป็ น ต้ น มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุด เท่ากับ 4.16
รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วัสดุที่ ทนความร้ อนได้ เช่น PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และลาดับสุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่ Recycle ได้ เช่น
PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84
ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณ ฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่าน
ซื ้อ ใช้ วสั ดุ (ผ้ า, ไนลอน, พลาสติก, อลูมิเนียม และ หนัง) ที่ได้ รับมาตรฐานรับรอง มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมของท่าน มีมาตรรฐานการล๊ อ คระบบTSA
Lock (Transportation Security Administration - หน่วยงานด้ านความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็ นกุญแจระบบล็อค มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม
มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ เท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ท่าน
ซื ้อสามารถดทาความสะอาดได้ ง่า ย ไม่ย่งุ ยาก มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ กระเป๋ า
เดินทางที่ท่านซื ้อสามารถดูแลและเก็บรักษาได้ ง่าย ไม่ย่งุ ยาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 และลาดับ
สุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ งาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.11
ด้ า นคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ ใช้
วัส ดุที่ ส ามารถคื น รู ป ได้ เมื่ อ โดนกระแทก มี ค่าเฉลี่ ย สูง สุด เท่ากับ 4.38 รองลงมาคื อ กระเป๋ า
เดินทางที่ท่านซื ้อ มีน ้าหนักเบาเมื่อเทียบกับกระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.13
และลาดับสุดท้ ายคือ กระเป๋ าเดินทางที่ซื ้อ สามารถป้องกันน ้าเข้ าได้ เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.94
ด้ า นความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิดเห็น ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ยี่ห้อที่ท่านซื ้อ มี
กระเป๋ าหลากหลายรุ่ นให้ เลือกสรร มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด เท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ยี่ ห้อที่ท่านซื อ้ มี
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กระเป๋ าหลากหลายขนาดให้ เลือกสรร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.25 และลาดับสุดท้ ายคือ ยี่ห้อที่
ท่านซื ้อ มีวสั ดุที่ทากระเป๋ าหลากหลาย เช่น ทรงอ่อน (ทาจากผ้ า ,ไนลอน, หนัง) และ ทรงแข็ง (ทา
จากพลาสติก, อลูมิเนียม) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับความภักดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการแสดงตัว ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ
3.64 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านยิ นดีบ อกทุกคนว่าท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ ห้ อนี ้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ทุกครัง้ ที่เดินทาง มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 และลาดับสุดท้ ายคือ ท่านสมัครเป็ นสมาชิกของกระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.06
ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เท่ากับ 4.03 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านไตร่ ตรองมาเป็ นอย่างดีในการตัดสินใจ
เลือกกระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อ
นี ้เพราะมีภาพลักษณ์ ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และลาดับสุดท้ ายคือ ท่านภูมิใจที่ได้ ใช้ กระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อนี ้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ด้ านการเป็ นผู้สนับสนุน ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(xˉ = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า เมื่อมีโอกาสท่านจะพูดสิ่งดีๆ ของยี่ห้อกระเป๋ าเดินทาง
ที่ท่านใช้ ให้ คนที่ร้ ูจกั ฟั ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ เมื่อมีโอกาสท่านจะแนะนาให้
คนที่ร้ ู จัก ใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อเดียวกับที่ท่านใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และลาดับสุดท้ ายคือ
ท่านติต ตามข่าวสารใน Social Media ของกระเป๋ าเดิน ทางยี่ ห้ อนี ท้ ุก ช่องทาง เช่น Facebook,
Instagram มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.62
ด้ านความหนักแน่ นในสิ่งที่ชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ในอนาคตถ้ าต้ องซื ้อกระเป๋ าเดินทาง ท่าน
จะซื ้อยี่ห้อนี ้อย่างแน่นอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ3.65 รองลงมาคือ ถ้ ากระเป๋ าเดินทางรุ่ นที่ท่าน
ต้ องการหมด ท่านก็ยงั ซื ้อยี่ห้อนี ้อยู่ในรุ่นอื่นแทน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ3.62 และลาดับสุดท้ ายคือ ท่าน
จะไม่เปลี่ยนใจเมื่อมีคนมาชวนให้ ท่านเปลี่ยนไปใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น และ ท่านจะยังคงใช้
กระเป๋ าเดินทางแบรนด์นี ้ แม้ วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องราคามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ3.59
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ด้ านการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มากเท่ากับ 3.80 เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านจะวิเคราะห์ ข้อดีของยี่ ห้อกระเป๋ า
เดินทางที่ท่านซื ้อ ให้ กบั ผู้อื่นที่มีข้อสงสัยเรื่ องคุณภาพและการใช้ งาน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ3.97
รองลงมาคือ ท่านจะโต้ แย้ งและปกป้อง เมื่อมีคนมาบอกว่ากระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ไม่ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อ ที่ 1.1 ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อ ตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินโดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเพศชายมี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง โดยรวม มากกว่าเพศหญิง
สมมติฐานข้ อ ที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสิน ค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางด้ านการ
เป็ นผู้สนับสนุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่ มี สถานภาพแตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตรา
สินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินโดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อ งกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดย
สถานภาพโสด/แยกกัน อยู่ / หย่ าร้ าง /หม้ า ย มี ค วามภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า กระเป๋ าเดิ น ทางโดย
ภาพรวม มากกว่าสถานภาพสมรส/อยูด่ ้ วยกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
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ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดิน
ทางด้ านความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้ า โดยรวม แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานไว้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดี ต่อตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้บริ โภคที่ มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดิน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดี
ต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดิน ทางด้ านการมี ส่ว นร่ วมในการป้อ งกัน แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ าน
คุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ านราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ าน
ชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการ
ให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์ และด้ านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตราสินค้ า ด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านวัตถุดิบที่ใช้
ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความเข้ ากันได้ ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ า ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านสี ของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีตอ่
ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้บ ริ โภคที่ มี ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า
เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเพศชายมีความภักดี
ต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง โดยรวม มากกว่าเพศหญิ ง เนื่องจากเพศชาย มีความใส่ใจ และมี
ความตระหนัก ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่จะซื ้อ เพราะเพศชายจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้ รับจาก
ยี่ห้อนัน้ และเมื่อมีความเชื่อมัน่ ในยี่ห้อไหนแล้ วจะไม่คอ่ ยเปลี่ยนยี่ห้อ ซึ่งแตกต่างกับเพศหญิง ที่มี
ความอ่อนไหวต่อปั จจัยหลายอย่างและมีโอกาสเปลี่ยนยี่ห้อได้ ง่ายกว่าเพศชาย เช่น ใช้ อารมณ์ใน
การตัดสินใจซื ้อจากรูปลักษณ์ภายนอก มีโปรโมชัน่ โดยไม่สนใจยี่ห้อ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
นฤมล เกิดประทุม (2556) ได้ ศึกษาวิจยั ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อกระเป๋ า
โน้ ต บุ๊ก Sumdex ของผู้บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า เพศมี ผ ลต่อ พฤติ ก รรม
ผู้บริโภคในการซื ้อกระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้บริ โภคที่ซื ้อซื ้อ
กระเป๋ าโน้ ตบุ๊ก Sumdex ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 44-60
ปี มี ความภักดี ต่อตราสิ นค้ ากระเป๋ าเดินทาง โดยรวม มากที่ สุด เนื่ องจากผู้บริ โภคในช่วงอายุ
ดังกล่าว มีอาชีพที่มนั่ คง และมีรายได้ ที่สงู ทาให้ สามารถซื ้อกระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมที่มีราคา
สูงกว่ากระเป๋ าเดินทางทั่วไป ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปภิภาสรร งามขาอัครณี (2559) ได้
ศึกษาวิจยั ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกซื ้อกระเป๋ าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผลการวิจยั
พบว่า ประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป จะมีการตัดสินใจซื ้อกระเป๋ าเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยที่มากกว่าช่วงอายุอื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
สถานภาพ ผู้บริ โภคที่มี สถานภาพแตกต่างกัน มีความภั กดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ า
เดินทางแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดย
ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้ าง /หม้ าย มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง

104
โดยรวม มากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้บริ โภคที่มีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ /
หย่าร้ าง /หม้ าย เป็ นกลุม่ ที่ไม่มีภาระผูกพันเหมือนผู้บริ โภคที่แต่งงานแล้ ว ทาให้ มีโอกาสท่องเที่ยว
ได้ บอ่ ยและรู้จกั กระเป๋ าเดินทางหลายยี่ห้อ ทาให้ มีความรู้ว่ายี่ห้อไหนที่มีคณ
ุ ภาพดี และเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้ ามากกว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุพรรณี จันทร์ รัสมี (2550) ได้ ศึกษาวิจัย
ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ในตราสิ น ค้ า ของเครื่ อ งส าอางระดับ บน ใน
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพที่ตา่ งกันกันจะมีพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องสาอางที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยผู้บริ โภคที่ มี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ความภักดี ต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทาง
โดยรวม มากที่สุด เนื่องจาก ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จะมีความรู้ ความคิด และ
การค้ นคว้ าหาข้ อมูล ตลอดจนประเมินทางเลือก เพราะผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับนี ้จะใช้ สินค้ าที่
สามารถบงบอกสถานะทางสังคม เช่น ใช้ สินค้ าแบรนด์เนม ที่แสดงออกถึงบุคลิกของเจ้ าตัว ทาให้
ยึดติดกับสินค้ ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538:
41) ที่ ได้ กล่าวว่า การศึก ษา เป็ น ปั จ จัย ที่ ท าให้ ค นมี ค วามคิด ค่านิ ย ม ทัศ นคติแ ละพฤติกรรม
แตกต่างกัน ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้ มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีกว่า และมีราคาสูง
กว่าผู้ที่ มี การศึกษาต่ า เนื่ องจากผู้ที่ มี การศึก ษาสูง จะมี การสนใจในการหาข้ อมูล จากหลายๆ
แหล่งข้ อมูล และจะพิจารณาคุณสมบัติของสินค้ าให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และทาให้ เกิด
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันๆ
้
อาชี พ ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี ความภักดีต่อตราสิน ค้ ากระเป๋ าเดินทาง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผู้บริโภคที่มีธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้ าของกิ จการ มี ความภักดีต่อตราสินค้ ากระเป๋ าเดินทางโดยรวม มากที่ สุด เนื่ องจาก
ผู้บริ โภคที่มีธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ มีการพบปะติดต่องานกับผู้คนหลากหลาย และเพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือ จึงเลือกใช้ สินค้ าแบรนด์เนม เพราะเป็ นเครื่ องแสดงฐานะทางธุรกิจ และจะ
เลือกยี่ห้อที่มีเอกลักษณ์ บอกความเป็ นตัวตน ทาให้ เกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ านันๆ
้ ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538: 41) ที่ได้ กล่าวว่า อาชีพ ผู้บริ โภคในแต่ละสาขา
อาชีพ จะมีความจาเป็ นและความต้ องการในสินค้ าและบริการที่ตา่ งกัน
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รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่
ตราสิ น ค้ า กระเป๋ าเดิ น ทางแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป มีความภักดีต่อตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทางโดยรวม มากที่สดุ เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสูง เป็ นกลุ่มคนที่มีกาลังใน
การเข้ าถึงสินค้ าแบรนด์เนมง่าย และมีความสนใจในสินค้ าแบรนด์เนมอยู่แล้ ว มีความรู้เกี่ ยวกับ
สินค้ าและเมื่อคนกลุม่ นี ้ถูกใจในยี่ห้อไหนแล้ ว ก็จะไม่คอ่ ยเปลี่ยนยี่ห้อถึงแม้ วา่ จะมีราคาสูง ทาให้ มี
การซื อ้ ซ า้ จึง เกิ ดความภักดีต่อตราสิ นค้ าได้ ม ากกว่ากลุ่ม คนที่ มี รายได้ น้ อยกว่า สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ อัคร์ วิชญ์ เชื ้ออารย์ และ ณักษ์ กุลิสร์ (2556) ได้ ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อความ
ภักดีในแบรนด์ "Greyhound" ของผู้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือแตกต่างกัน มีพฤติความภักดีตอ่ ตราสินค้ า "Greyhound" ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนม ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านชื่อเสียงตรา
สินค้ า ด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ด้ านการรับประกัน ด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้ านความ
เข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ ด้ านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผล
ต่อความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้ านการออกแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ ด้ านสีของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ ด้ านคุณ ค่าของผลิตภัณ ฑ์
และด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การใช้ งานกระเป๋ าเดินทางจะสมบุกสมบันกว่ากระเป๋ าทัว่ ไป ทา
ให้ เกิดรอยขีดขวน หรื อบุบ และบางครัง้ การขนย้ ายอาจเกิดความเสียหายได้ เพราะฉะนันจึ
้ งควร
คานึงถึงวัสดุทานามาทากระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าเดินทางลากง่าย มีหลากหลายขนาดให้ เลือกและ
ควรมี ก ารแบ่ง ช่อ งเป็ นสัด ส่ว น เพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โภคใช้ ง านได้ ส ะดวก ในขณะเดี ย วกัน ราคา การ
ออกแบบและสีสนั ชองกระเป๋ าเดิ นทาง มีผลต่อความความภักดีต่อตราสินค้ าในทางตรงกันข้ าม
นันคื
้ อ ราคากระเป๋ าไม่จาเป็ นต้ องถูก การออกแบบไม่ต้องโดดเด่นและสีสนั ของกระเป๋ าไม่ต้องมี
เยอะ เพราะผู้บ ริ โภคที่ ใช้ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมนัน้ ให้ ความสนใจในตัวยี่ ห้อ อยู่แล้ ว ซึ่ง
อย่างไรก็ ตามผู้บริ โภคจะซื อ้ และมี ความภัก ดีต่อยี่ ห้ อที่ ใช้ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ สุภัช ชา
วิทยาคง (2559) ได้ ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของสายการบินต้ นทุนต่า

106
ของผู้ใช้ บริ การชาวไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ส่งผลความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของ
สายการบิน ต้ นทุนต่า่ ภายในประเทศ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการที่ ดาเนินการเกี่ ยวกับสินค้ ากระเป๋ าแบรนด์เนมหรื อธุรกิจที่ เกี่ ยวข้ อง
สามารถวางแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาด และก าหนดกลยุท ธ์ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ต รงกับ ความ
ต้ องการของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ ความสาคัญกับกลุ่มผู้บริ โภคเพศชาย และผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 60,001 บาทขึ ้นไป เพราะเป็ นกลุ่มที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามาก
ที่สดุ
2. ผู้ประกอบการที่ ดาเนินการเกี่ ยวกับสินค้ ากระเป๋ าแบรนด์เนมหรื อธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ อง
สามารถควรให้ ความสาคัญ กับ ลักษณะของกระเป๋ าเดินทางให้ สามารถลากง่าย มีหลากหลาย
ขนาดให้ เลือกและควรมีการแบ่งช่องเป็ นสัดส่วน เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคใช้ งานได้ สะดวกและเหมาะกับ
บุคคลิกของผู้ใช้ งาน
3. ผู้ประกอบการไม่จาเป็ นต้ องตังราคากระเป๋
้
าให้ ถกู เพราะผู้บริ โภคที่ใช้ กระเป๋ าเดินทาง
แบรนด์นนั ้ มีกาลังพอที่จะซื ้อในราคาที่แพงได้ แต่ไม่จาเป็ นต้ องตังราคาให้
้
หลากหลายเยอะเกินไป
4. ผู้ประกอบการไม่ต้องเน้ นการออกแบบให้ โดดเด่น หรื อมีสีสันที่หลากหลายให้ เลือก
เยอะ เพราะผู้บริโภคนัน้ ชอบในยี่ห้อของกระเป๋ าและมีความภักดีอยูแ่ ล้ ว
5. ผู้ประกอบการควรเน้ นที่วสั ดุที่นามาทากระเป๋ าเดินทาง และมีคณ
ุ สมบัติที่ควรค่ากับ
ราคากระเป๋ า เช่น วัสดุที่ใช้ ทนความร้ อนได้ ระดับหนึ่ง มีความเหนียวและทนต่อการขีดขวน/ขาด
น ้าหนักเบา คืนรูปได้ เมื่อโดนกระแทก กันน ้า เนื่องจากการใช้ งานกระเป๋ าเดินทางจะสมบุกสมบัน
กว่ากระเป๋ าทัว่ ไป ทาให้ เกิดรอยขีดขวน หรื อบุบ และบางครัง้ การขนย้ ายอาจเกิดความเสียหายได้
เพราะฉะนัน้ จึงควรคานึงถึงวัสดุทานามาทากระเป๋ าเดินทาง โดยผู้ประกอบการต้ องทากระเป๋ า
เดินทางที่ทาอย่างวัสดุที่หลากหลาย ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ เลือกตามความชอบ การใช้ งาน เช่ น ทรงอ่อน
ที่ ท าจากผ้ า ไนลอน และทรงแข็ ง ที่ ท าจากพลาสติก อลูมิ เนี ย ม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุม ตามความ
ต้ องการของผู้บริโภคให้ มากที่สดุ
6. ผู้ประกอบการควรให้ ความส าคัญ ในการพัฒ นาปั จ จัยด้ านความภักดีในตราสินค้ า
กระเป๋ าเดินทาง เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคไม่เปลี่ยนไปใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ ออื่น และ ยังคงใช้ กระเป๋ าแบ
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รนด์เนมยี่ห้อนี ้แม้ มีการเปลี่ยนแปลงในด้ านราคา กล่าวคือ ผู้ผลิตควรให้ ความสาคัญในด้ านความ
ภักดีในตราสินค้ าสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ู จักรวมถึงการสร้ างคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
นันๆ
้ ด้ วย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ผลจากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีต่อ
ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
ดังนี ้
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มผู้บริโภควัยทางานใน
กรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรกับกลุ่มประชากร/ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น ๆ
ในสถานที่ที่แตกต่างกันเพราะจะทาให้ ได้ งานวิจยั ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ ้น เช่น ได้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ แตกต่างออกไป กลุ่มสถานภาพ รายได้ อายุ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทหรื อธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้ อง
สามารถที่จะนาข้ อมูลของงานวิจยั ที่ได้ นนั ้ ไปปรับใช้ กับตราสินค้ ากระเป๋ าแบรนด์เนม เพื่อทาให้
องค์กรหรื อบริ ษัทมีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายกับลูกค้ าต่อไปในอนาคต เพื่อจะได้ ทราบถึง
แรงจูงใจและมูลเหตุในการเลือกซื ้อซา้ และนาข้ อมูลดังกล่าวมาปรับปรุ งและพัฒ นาสินค้ าให้ ดี
ยิ่งขึ ้นใช้ ในการทาการตลาด และเพิ่มยอดขายให้ สงู มากขึ ้น
2. ควรศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่นี ้ เช่น ตัว
แปรด้ านภาพลักษณ์ ตัวแปรความพึงพอใจ และตัวแปรความไว้ เนือ้ เชื่อใจที่มี ความสัมพันธ์ กับ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โ ภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ใน
การวางแผน และกาหนดกลยุทธ์ทางตลาดได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และตรงกับความต้ องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ ้น
3. ควรทาการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบนั สภาวะของตลาดมีการแข่งขันกัน
สูง ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้ ตลอดเวลา เพระ
ฉะนันต้
้ องวิจยั เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคมีพฤติกรรมซื ้อซ ้า จนเกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าให้ มากที่สดุ
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ภาคผนวก

109

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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เรื่อง “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทางแบรนด์ เนมกับความภักดีต่อตราสินค้ าของ
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร”
คาชีแ้ จ้ ง
แบบสอบถามฉบับนีจ้ ดั ทาขึ ้นเพื่อศึกษาถึง ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเดินทางแบรนด์
เนมกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร สาหรับใช้ ประกอบ
การศึกษาในระดับปริ ญ ญาโท ของนิสิตปริ ญ ญาโทหลักสูตรบริ หารธุรกิจ มหาบัณ ฑิต (สาหรับ
ผู้บริหาร) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามฉบับนี ้มี 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทางแบรนด์ เนม
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย “  ” หน้ าข้ อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริงของท่ านมากที่สุด

1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

 1. 20 - 27 ปี

 2. 28 - 35 ปี

 3. 36 - 43 ปี

 4. 44 - 51 ปี

2. อายุ

 5. 52 - 60 ปี
3. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
 3. หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่

4. ระดับการศึกษา
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 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 2. ปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
 1. ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. พนักงานบริษัทเอกชน
 3. ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ/อาชีพอิสระ
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 1. 20,001 – 30,000 บาท
 2. 30,001 – 40,000 บาท
 3. 40,001 – 50,000 บาท
 4. 60,001 บาทขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ 14 ด้ าน
คาชีแ้ จง ท่ านให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่ องหมาย “” ลงที่ช่อง
“ระดับความสาคัญ” ให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด เพียงช่ องเดียว ในมาตรส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยแต่ ละระดับมี
ความหมายดังนี ้
5
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด
4
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก
3
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้ อย
1
หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้ อยที่สุด

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทางแบรนด์ เนม(7

ระดับความคิดเห็น
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ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. ตัวกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีความทนทาน
2. หูหิ ้วและที่ลากของกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อแข็งแรง
3. กระเป๋ าเดินทางที่ซื ้อสามารถปกป้องสัมภาระของ
ท่าน ไม่ให้ เกิดความเสียหาย
4. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อสามารถใส่สมั ภาระของ
ท่านได้ ครบถ้ วน
ด้ านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีล้อลากที่ลากง่าย
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีหลากหลายขนาดให้ เลือก
3. ภายในกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อมีการแบ่งช่องเป็ น
สัดเป็ นส่วน
ด้ านราคาของผลิตภัณฑ์
1. ราคากระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
คุณภาพ
2. ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีราคาหลากหลายให้
เลือก
3. ราคากระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
ยี่ห้ออื่น
ด้ านชื่อเสียงของตราสินค้ า

(1) น้ อยที่สดุ

(2) น้ อย

(3) ปานกลาง

(4) มาก

(5) มากที่สดุ

ยี่ห้อ ดังนี ้ American Tourister, Rimowa, Samsonite,
Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo)
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1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อเป็ นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่โดดเด่นของยี่ห้อ
2. ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยว
3. ยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยว
ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ลวดลายกระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีความโดดเด่น
จากยี่ห้ออื่น
2. รูปทรงกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ นซื ้อ มีความโดดเด่นจาก
ยี่ห้ออื่น
3. อุปกรณ์ที่ประกอบกระเป๋ า เช่น ตัวล๊ อค ล้ อลาก หูหิ ้ว
และหูลาก มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น
ด้ านการรับประกัน
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการมีซอ่ มฟรี ภายใน
ระยะเวลาประกัน
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีบริการเปลี่ยนฟรี ภายใน
ระยะเวลาประกัน
ด้ านสีของผลิตภัณฑ์

(1) น้ อยที่สดุ

(2) น้ อย

(3) ปานกลาง

(4) มาก
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1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ที่เป็ นเอกลักษณ์
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อมีสีสนั ให้ เลือกหลากหลาย
ด้ านการให้ บริการ
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีบริการจัดส่งสินค้ าให้ ถึงที่
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านเคยซื ้อ มีศนู ย์ให้ บริ การสาขาที่
ทัว่ ถึง
3. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีบริการรับส่งสินค้ าที่มี
ปัญหาถึงที่
ด้ านวัตถุดบิ ที่ใช้ ผลิต
1. วัสดุที่ใช้ ทาตัวกระเป๋ าเดินทาง มีความแข็งแรง คงทน
2. วัสดุที่ใช้ ทาล้ อลาก มีความแข็งแรง ลื่น ลากง่าย
3. วัสดุที่ใช้ ทาหูลาก มีความแข็งแรง ไม่หกั ง่าย
4. วัสดุที่ใช้ ทาตัวล๊ อกหรื อซิป มีความแข็งแรง
ด้ านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่ทนความร้ อนได้
เช่น PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่ Recycle ได้ เช่น
PC, อลูมิเนียม เป็ นต้ น

(1) น้ อยที่สดุ

(2) น้ อย

(3) ปานกลาง

(4) มาก
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3. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่เหนียว/ทนต่อการ
ขีดขวน ฉีกขาด เช่น ไนลอน เป็ นต้ น
ด้ านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางแบรนด์เนมของท่าน มีมาตรรฐาน
การล๊ อคระบบTSA Lock (Transportation Security
Administration - หน่วยงานด้ านความปลอดภัยใน
การเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็ น
กุญแจระบบล็อค
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุ (ผ้ า, ไนลอน,
พลาสติก, อลูมิเนียม และ หนัง) ที่ได้ รับมาตรฐาน
รับรอง
ด้ านความเข้ ากันได้ ของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้ งาน
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อสามารถดูแลและเก็บรักษา
ได้ ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
3. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อสามารถดทาความสะอาด
ได้ ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก

(1) น้ อยที่สดุ

(2) น้ อย

(3) ปานกลาง

(4) มาก

ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเดินทางแบรนด์ เนม(7
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ด้ านคุณค่ าของผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ ใช้ วสั ดุที่สามารถคืนรูปได้
เมื่อโดนกระแทก
2. กระเป๋ าเดินทางที่ท่านซื ้อ มีน ้าหนักเบาเมื่อเทียบกับ
กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น
3. กระเป๋ าเดินทางที่ซื ้อ สามารถป้องกันน ้าเข้ าได้ เป็ น
อย่างดี
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1. ยี่ห้อที่ท่านซื ้อ มีวสั ดุที่ทากระเป๋ าหลากหลาย เช่น
ทรงอ่อน (ทาจากผ้ า,ไนลอน, หนัง) และ ทรงแข็ง
(ทาจากพลาสติก, อลูมิเนียม)
2. ยี่ห้อที่ท่านซื ้อ มีกระเป๋ าหลากหลายขนาดให้
เลือกสรร
3. ยี่ห้อที่ท่านซื ้อ มีกระเป๋ าหลากหลายรุ่นให้ เลือกสรร

(1) น้ อยที่สดุ

(2) น้ อย

(3) ปานกลาง

(4) มาก
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้ ากระเป๋า
คาชีแ้ จง ท่ านให้ ความสาคัญกับการรับรู้ โฆษณาตรงอยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่ องหมาย “”ลงที่ช่อง
“ระดับความภักดีต่อตราสินค้ า” ให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด เพียงช่ องเดียว ในมาตรส่ วน
ประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ รายละเอียดดังข้ างต้ น

ด้ านการแสดงตัว
1. ท่านยินดีบอกทุกคนว่าท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
2. ท่านสมัครเป็ นสมาชิกของกระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
3. ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้ทุกครัง้ ที่เดินทาง
ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ
1. ท่านใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้เพราะมีภาพลักษณ์ที่ดี
2. ท่านไตร่ตรองมาเป็ นอย่างดีในการตัดสินใจเลือก
กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
3. ท่านภูมิใจที่ได้ ใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้อนี ้
ด้ านการเป็ นผู้สนับสนุน
1. เมื่อมีโอกาสท่านจะแนะนาให้ คนที่ร้ ูจกั ใช้ กระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อเดียวกับที่ท่านใช้
2. เมื่อมีโอกาสท่านจะพูดสิ่งดีๆ ของยี่ห้อกระเป๋ า
เดินทางที่ท่านใช้ ให้ คนที่ร้ ูจกั ฟั ง
3. ท่านติตตามข่าวสารใน Social Media ของกระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อนี ้ทุกช่องทาง เช่น Facebook,
Instagram

(1) ระดบต่ามาก

(2) ระดับต่า

(3) ปานกลาง

(4) ระดับสูง

ความภักดีในตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง

(5) ระดับสูงมก
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ด้ านความหนักแน่ นในสิ่งที่ชอบ
1. ท่านจะไม่เปลี่ยนใจเมื่อมีคนมาชวนให้ ทา่ นเปลี่ยนไป
ใช้ กระเป๋ าเดินทางยี่ห้ออื่น
2. ท่านจะยังคงใช้ กระเป๋ าเดินทางแบรนด์นี ้ แม้ ว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่ องราคา
3. ถ้ ากระเป๋ าเดินทางรุ่นที่ทา่ นต้ องการหมด ท่านก็ยงั ซื ้อ
ยี่ห้อนี ้อยูใ่ นรุ่นอื่นแทน
4. ในอนาคตถ้ าต้ องซื ้อกระเป๋ าเดินทาง ท่านจะซื ้อยี่ห้อนี ้
อย่างแน่นอน
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
1. ท่านจะวิเคราะห์ข้อดีของยี่ห้อกระเป๋ าเดินทางที่ทา่ น
ซื ้อ ให้ กบั ผู้อื่นที่มีข้อสงสัยเรื่ องคุณภาพและการใช้
งาน
2. ท่านจะโต้ แย้ งและปกป้อง เมื่อมีคนมาบอกว่ากระเป๋ า
เดินทางยี่ห้อนี ้ไม่ดี

ขอขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ค่ ะ

(1) ระดบต่ามาก

(2) ระดับต่า

(3) ปานกลาง

(4) ระดับสูง

ความภักดีในตราสินค้ ากระเป๋าเดินทาง

(5) ระดับสูงมก
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ
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