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การวิจัยนีมุ้่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับ

ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้บริโภควยั
ท างานอายุ 20-60ปี  ในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้กระเป๋าเดินทางจ านวน  400 คน  โดยใช้
แบบสอบถามและมีค่าความเช่ือมัน่ 0.826 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่บง
เบนมาตรฐาน  สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน  คือ วิเคราะห์ความแตกต่างโดยหาค่าที  ความ
แปรปรวนทางเดียว และความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 28-35ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ 
60,001บาทขึน้ไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านคณุภาพ ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบ ด้านการรับประกัน ด้านสี ด้าน
การให้บริการ ด้านวตัถุดิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภัย ด้านมาตรฐาน ด้านความเข้ากันได้ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลาย ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
พบว่า มีความภักดีอยู่ในระดบัมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้าแตกตา่ง
กัน ซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ราคา การออกแบบ สี ความ
ปลอดภัย คุณค่า และความหลากหลายมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ บริโภค และมี
อิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 37.2 ซึ่งเขียนสมการได้ดงันี  ้ความภักดีต่อตราสินค้า (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) 

 
Keyword : Product Factors, Brand Name Luggage, Brand Loyalty 
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สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความชว่ยเหลือเป็นอย่างดี
ยิ่งจาก อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า
นับตัง้แต่เร่ิมต้นจบเสร็จสมบูรณ์ในการให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าท่ีมีคุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่งๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณา และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี  ้รวมถึง รศ.สุพาดา สิริกุตตา และ อ.ดร.ไพบูลย์ 
อาชารุ่งโรจน์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม 
และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึง่ได้สละเวลาอนัมีคา่ในการให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าวิจยัครัง้นี ้

นอกจากนี  ้ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ วิจยั อีกทัง้ยงัให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา และเจ้าหน้าท่ีโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เจ้าหน้าท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยัทุก
ท่าน ตลอดจนผู้ มีส่วนส าเร็จต่องานวิจัยนีทุ้กท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ  และอ านวยความสะดวก
เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาการศกึษาของผู้วิจยั 

สุดท้ายนี  ้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ของผู้ วิจัยท่ีได้ให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทัง้เป็นก าลังใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ท่ีช่วยเหลือกัน
เสมอมารวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบคณุผู้ มีสว่นชว่ยเหลือทกุทา่นท่ีมิได้เอย่ถึงมา ณ ท่ีนีด้้วย 

ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจน่าข้อมลูไปใช้ตอ่ยอด
หรืออ้างอิงในการศกึษาตอ่ไปในอนาคต หากงานวิจยันีมี้ ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจยั
ต้องขออภยัมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย มีบทบาทส าคญัมากต่อเศรษฐกิจ
ในประเทศ ซึ่งกระแสการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวคนไทยมีมากขึน้เร่ือยๆ ซึ่งมาจากหลากหลาย
ปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียท่ีมีการแนะน าสถานท่ีเท่ียวต่างๆ ทัง้ต่างประเทศและในประเทศ
ไทย หรือบริษัทน าเท่ียว ท่ีท าการส่งเสริมการตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม เพ่ือจูงใจ
นกัท่องเท่ียวให้ซือ้บริการน าเท่ียว รวมถึงสายการบินต้นทนุต ่าท่ีมีมากขึน้ซึ่งเป็นตวัเลือกในการลด
ต้นทนุในการท่องเท่ียว นอกจากนัน้สายการบินปกติก็ยงัท าการตลาดโดยการลดราคาเพ่ือแข่งขนั
และตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้รัฐบาลยงัได้ให้ความส าคญัโดย
สนบัสนนุในการออกนโยบายตา่งๆ มากมาย เพ่ือชว่ยกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศให้เป็นท่ีรู้จกั
และมีความแพร่หลายมากขึน้ เช่น มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือจูงใจ ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล พร้อมกันนีภ้าครัฐจะต้องกระตุ้ นการท่องเท่ียวในเมืองรอง โดยประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและการเดินทางท่ีสะดวกสบายมากขึน้ อย่างไรก็ตามเม่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
เติบโตสงูขึน้การบริโภคสินค้าตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวจึงสงูขึน้ด้วย หนึ่งในธุรกิจท่ีเติบโต
ควบคู่กบัการท่องเท่ียวคือ ธุรกิจกระเป๋าเดินทาง ซึ่งกระเป๋าเดินทางนัน้เป็นส่วนส าคญัท่ีใช้ในการ
เดินทางทัง้นีใ้นอตีตกระเป๋าเดินทางไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายนัก เน่ืองจากการท่องเท่ียวยังมี
ราคาท่ีสูงนกัท่องเท่ียวยงัมีจ านวนน้อยและการเดินทางท่องเท่ียวไม่สะดวกเหมือนในยุคปัจจบุนั
เป็นผลให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางได้บ่อยนกั ด้วยปัจจยัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้ตลาด
ของกระเป๋าเดินทางมีการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณ ร้อย
ละ15 ต่อปี จากปี ค.ศ. 2011 ถึงปี ค.ศ. 2016 พบว่ามูลคา่ของตลาดกระเป๋าเดินทางมีมูลคา่จาก 
2,800 ล้านบาท เพิ่มเป็น 5,700 ล้านบาทโดยประมาณอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแนวโน้ม
การตลาดของกระเป๋าเดินทางยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2021 ตลาด
ของกระเป๋าเดินทางจะสงูถึงประมาณ 8,000 ล้านบาท และมีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณปีละ
ร้อยละ 7 ตอ่ปี Euromonitor International (2016) อ้างถึงใน ปภิภาสรร  งามข าอคัรณี (2559) 

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั การวิจยัพฒันาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันก็เป็นส่วนท่ีจ าเป็นมากในการด าเนิน
ธุรกิจกระเป๋าเดินทาง เพราะความต้องการของผู้ บริโภคมีแนวโน้มเพิ่ มขึน้และเปล่ียนแปลง
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ตลอดเวลา อีกทัง้การแข่งขันจากผู้ ประกอบการในตลาดกระป๋าเดินทางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีอยู่ เป็นจ านวนมากท่ีเน้นการแข่งขันทางด้านราคาเพียงอย่างเดียว ท าให้
ผู้ ประกอบการต้องค านึงถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา เพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย, ความแตกต่าง รวมถึงการสร้างประสบการณ์การใช้งานท่ีดีให้กับผู้บริโภค อาทิ เช่น 
การพัฒนากระเป๋าเดินทางในอดีตท่ีมีขนาดใหญ่ น า้หนักมาก ไม่สะดวกต่อการเดินทาง เป็น
กระเป๋าท่ีท าจากวสัดท่ีุทนทานมีน า้หนกัเบา การพฒันาล้อลากกระเป๋าแบบ 2 ล้อ, 4 ล้อ และล้อคู ่
หรือ การใช้วสัดผุลิตกระเป๋าหลากหลาย แบบ Soft Case และ Hard Case ขนาดกระเป๋าเดินทาง, 
สี, ดีไซน์ และการรับประกันสินค้า เป็นต้น เพ่ือ ทัง้หมดนีล้้วนต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจท่ีจะท าให้ธุรกิจเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ในปัจจบุนัมีกระเป๋าเดินทางจากหลายแบรนด์ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีเข้ามาแข่งขนั โดย
ท่ีกระแสความนิยมในสินค้าแบรนด์เนม เพราะแบรนด์สามารถท าให้มั่นใจถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และอีกหลายปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของกระเป๋าเดินทางของแต่ละแบรนด์ และกลุ่ม
ผู้บริโภควยัท างานซึ่งสามารถหาเงินได้เอง ท าให้มีอ านาจในการเลือกซือ้กระเป๋าเดินทางแบรนด์
เนม ท่ีมีราคาค่อนข้างแพง โดยกระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมท่ีนิยม ได้แก่ American Tourister, 
Rimowa, Samsonite, Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo เป็นต้น 

ความภกัดีตอ่ตราสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบท่ีส าคญั ในการสร้างกระบวนการท่ีจะ
สง่เสริมให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมัน่และความพึงพอใจท่ีจะเลือกใช้สินค้าและบริการตอ่ไปในระยะ
ยาว ความภกัดีของลูกค้าถือเป็นสินทรัพย์ท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลด
ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์หรือการท าตลาดการสร้างลูกค้าใหม่ เกศนภา  ไลซานดร้า  ยะเสน 
(2553, pp. 30-34) การรักษาฐานลูกค้าไว้ได้นัน้ยังเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน และ
แพร่กระจายข่าวสารแก่บุคคลอ่ืน ๆ ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ท าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ท่ี
เพิ่มขึน้ ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เม่ือผู้ บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าก็จะน าไปสู่
พฤติกรรมการใช้บริการ และหากเกิดความพึงพอใจก็จะน่าไปสู่พฤติกรรมการใช้บริการซ า้ ส่งผล
ให้เกิดความจงรักภกัดีในตราสินค้าจนกลายเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวกและกลบัมาใช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอด้วยความยินดี  

จากเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาเร่ือง “ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบ
รนด์เนมกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร” ทัง้นีผ้ลการศกึษา
ท่ีได้จะสามารถเป็นแนวทางให้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับกระเป๋าเดินทาง พัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชดัเจนซึ่งจะช่วย
เพิ่มโอกาสทางการแขง่ขนักบัคูแ่ข่งทัง้รายเก่าและรายใหม่ได้มากขึน้และท่ีส าคญัเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กบังานวิจยัอ่ืนๆท่ีสนใจศกึษาธุรกิจเก่ียวกบักระเป๋าเดนิทางในอนาคตตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตอ่ความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของ
ผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับดงันี ้
1. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการเก่ียวกับกระเป๋าเดินทาง ได้น าผลการวิจัยไปใช้

ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างความแตกต่างท่ีเหนือคู่แข่งขนัและ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีท าให้
ผู้บริโภคพงึพอใจเพื่อน าไปสูค่วามภกัดีในตราสินค้า 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ โดยสามารถน าไปพัฒนา 
ปรับปรุง และสร้างสรรค์ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริโภควยัท างานอายรุะหว่าง 20-60 ปี 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้กระเป๋าเดนิทาง ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้บริโภควยัท างานอายรุะหวา่ง 20-60 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้กระเป๋าเดินทาง โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ตาม
สูตร Taro Yamane กัลยา  วานิชย์บญัชา (2560) และได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ค่า
ผิดพลาดท่ียอมรับได้ไมเ่กินร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน 385 คน และเผ่ือการสญูเสีย
แบบสอบถามโดยส ารองไว้เทา่กบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน
ซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling)โดยมี
ขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือก
จากกลุ่มพืน้ท่ีเขตตามนโยบายการพัฒนาเมืองในผงัเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพืน้ท่ีเขต
ออกเป็น 6 กลุ่มพืน้ท่ี ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ รวมจ านวน 50 เขต โดยผู้ วิจัยได้ท าการสุ่มตวัอย่าง
โดยท าการจบัสลากการสุ่มตวัอย่างแบบไมใ่ส่คืน ได้จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตดอนเมือง 
เขตวฒันา เขตดนิแดง และเขตปทมุวนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนด
สดัส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน 
ในแตล่ะเขตดงันี ้ 

ยา่นอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม     เขตบางรัก   จ านวน 80 ชดุ 
บริเวณสนามบนิดอนเมือง      เขตดอนเมือง   จ านวน 80 ชดุ 
ยา่นอาคารมิดทาวน์อโศก      เขตวฒันา   จ านวน 80 ชดุ 
ยา่นอาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์     เขตดนิแดง   จ านวน 80 ชดุ 
ยา่นอาคารออลซีซนัส์ เพลส      เขตปทมุวนั   จ านวน 80 ชดุ 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท า
การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 2 ให้ครบตาม
แบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดังนี ้

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1.1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2 อาย ุ
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 / อยูด้่วยกนั 
3) แยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง /หม้าย 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี  

1.1.5 อาชีพ 
1) ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2) พนกังานบริษัทเอกชน 
3) ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ / ค้าขาย 

1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
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 บาทขึน้ไป 
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1.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม 
1.3.1 ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ 
1.3.2 ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ 
1.3.3ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ 
1.3.4 ด้านช่ือเสียงตราสินค้า 
1.3.5 ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
1.3.6 ด้านการรับประกนั 
1.3.7 ด้านสีของผลิตภณัฑ์ 
1.3.8 ด้านการให้บริการ 
1.3.9 ด้านวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต 
1.3.10 ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 
1.3.11 ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 
1.3.12 ด้านความเข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ 
1.3.13 ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ 
1.3.14 ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กระเป๋าเดินทาง หมายถึง กระเป๋าล้อลากท่ีใช้ประกอบในการท่องเท่ียว โดยมีหน้าท่ี
บรรจสุมัภาระหรือสิ่งของตา่งๆ ท่ีใช้ในการทอ่งเท่ียว 

2. แบรนด์เนม คือ เคร่ืองหมายการค้า หรือย่ีห้อของกระเป๋าเดินทาง ท่ีมีการผลิตใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

3. ลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

4. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของกระเป๋าเดินทาง ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค โดยมีคณุสมบตัท่ีิส าคญั 14 ด้าน 

4.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) คือ การวดัการท างานและความ
คงทนของกระเป๋าเดนิทาง ในการวดัคณุภาพถือหลกัความพอใจของลกูค้าและเหนือกวา่คูแ่ขง่  
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4.2 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (Physical Characteristic of Goods) คือ 
ลักษณะของกระเป๋าเดินทางท่ี ผู้บริโภคสามารถสัมผัสและมองเห็นได้ ได้แก่ รูปทรง ลักษณะ 
ลวดลายของกระเป๋าเดนิทาง 

4.3 ราคาของผลิตภัณฑ์ (Price) คือ เป็นจ านวนเงนิท่ีบุคคลจ่ายเพ่ือซือ้กระเป๋า
เดนิทางเพื่อแลกกบัประโยชน์ท่ีได้รับ 

4.4 ช่ือเสียงของตราสินค้า (Brand) คือ ช่ือ สญัลกัษณ์ ท่ีระบุถึงกระเป๋าเดินทางแบ
รนด์ใดแบรนด์หนึง่ เพ่ือแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ 

4.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) คือ งานท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ ลักษณะของ
กระเป๋าเดนิทางท่ีท าให้แตกตา่ง 

4.6 การรับประกัน (Warranty) คือ การออกใบรับประกนัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
มีเง่ือนไขก าหนด หรือ การรับประกันสินค้า เม่ือลูกค้าซือ้กระเป๋าเดินทาง เช่น มีบริการซ่อมหลัง
การขาย มีรับประกนัสินค้า 

4.7 สี (Color) คือ สีของกระเป๋าเดนิทาง 
4.8 การให้บริการ (Service) คือ แบรนด์กระเป๋าเดินทาง มีร้านหรือศูนย์บริการ 

ให้กบัผู้บริโภคอยา่งทัว่ถึง 
4.9 วัตถุดิบ (Raw Material) คือ วัสดุท่ีน ามาผลิตกระเป๋าเดินทาง เช่น ตัวกระเป๋า

จาก ผ้า, ไนลอน, พลาสตกิ, อลมูิเนียม หรือ หนงั เป็นต้น 
4.10 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) คือ กระเป๋าเดินทาง มีความ

ปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้งาน 
4.11 มาตรฐาน (Standard) คือ กระเป๋าเดินทางและส่วนประกอบต่างๆ มีการผลิต 

หรือ ออบแบบท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง 
4.12 ความเข้ากนัได้ (Compatibility) คือ การออกแบบของกระเป๋าเดินทาง ให้ความ

สอกคล้องกบัความคาดหวงัของลกูค้า 
4.13 คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) คือ ลักษณะผลตอบแทนจากการซือ้

กระเป๋าเดนิทาง ท่ีผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบวา่สงูกวา่ราคาท่ีซือ้มา 
4.14 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Variety) คือ กระเป๋าเดินทาง มีความ

หลากหลายทัง้วตัถดุบิ ลกัษณะ ขนาด ให้ผู้บริโภคเลือกสรร 
4. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนท่ีเคยซือ้กระเป๋าเดนิทางส าหรับการทอ่งเท่ียว 
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5. ความจงรักภักดี หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิด
จากความ เช่ือมัน่ การนกึถึง หรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซือ้ซ า้ตอ่เน่ืองตลอดมา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยั “ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีตอ่ตรา
สินค้าของผู้บริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัก าหนดตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
 
ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง
แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมได้แก่ ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถุดิบท่ีใช้
ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความภกัดี
ตอ่ตราสนิค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีตอ่
ตราสินค้าของผู้ บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอข้อมลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีในตราสินค้า 
4. ข้อมลูเก่ียวกบั กระเป๋าเดนิทาง 
5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6. แนวคดิและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในงานวิจยั 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ 
ศิริพันธ์  ถาวรทวีวงษ์ (2553) ให้ความหมายของค าว่า “ประชากรศาสตร์” ไว้ว่าเป็น 

ศาสตร์ท่ีท าการศกึษาเก่ียวกบัขนาดหรือจ านวนคนท่ีมีอยู่ในแตล่ะสงัคม แตล่ะภูมิภาค และระดบั
โลก นอกจากนีย้งัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวัในด้านพืน้ท่ีของประชากร ตลอดจนองค์ประกอบ 
ต่างๆ ทางประชากร รวมทัง้การเปล่ียนแปลงในจ านวนคน การกระจายตัวของคน และ
องค์ประกอบตา่งๆ ของประชากรด้วย ซึ่งขึน้อยู่กบัการเจริญพนัธุ์ การตาย การอพยพหรือการย้าย
ถ่ิน และการ เคล่ือนไหวทางสงัคม 

ทัง้นีแ้นวคิดทางด้านประชากรศาสตร์นัน้นกัการตลาดมกัน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคในการท าตลาดให้ชัดเจนโดยมีผู้ ให้ค าจ ากัดความทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาดดงันี ้

ปณิ ศา  ลัญ ชานน ท์  (2548) กล่าวว่า  การแบ่ งส่ วนตลาดตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักทางประชากรศาสตร์ท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการ
วดัผลมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

อดลุย์  จาตรุงคกลุ (2543) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุเพศ วงจร
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาด
เพราะมัน เก่ียวพันกับอุปสงค์  (Demand) ในตัวสิ น ค้าทั ง้หลาย การเป ล่ียนแปลงทาง 
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ประชากรศาสตร์ชี ใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด
ความส าคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส าคญัมีดงันี ้

1. อาย ุนกัการตลาดต้องค านึงถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรใน
เร่ืองของอายดุ้วย   

2. เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ นักการ
ตลาด ต้องค านึงว่าปัจจบุนัสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึง่ท่ีแล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ นอกจากนัน้
บทบาท ของสตรีและบรุุษบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ี 
ส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึ่งแตล่ะขัน้ตอน 
จะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาและรายได้ นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 
เน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
คณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า เน่ืองจากผู้ มีการศกึษาสงูจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สงู 
กวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนีเ้ป็นทฤษฎีท่ีใช้
หลกัการของความเป็นเหตเุป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ น้ตามแรงบงัคบัจาก
ภายนอกมากระตุ้นเป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคณุสมบตัิทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันไปด้วยซึ่งแนวความคิดนีต้รงกับทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) ของ 
DeFleur M. L. and Ball-Rokeach S. J. (1996) ท่ีอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะตา่งๆของบคุคลหรือลกัษณะทางประชากรซึง่ลกัษณะเหลา่นีส้ามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้
คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันดงันัน้บุคคลท่ีอยู่ในล าดบัชัน้ทาง
สังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนือ้หาข่าวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล( Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎี นี ไ้ด้ รับการพัฒนาจาก
แนวความคดิเร่ืองสิ่งเร้า 

DeFleur M. L. and Ball-Rokeach S. J. (1996) อ้างถึงใน ธนฎัฐา  พริกทอง (2558) ได้
เสนอทฤษฏี ท่ีกล่าวถึงตัวแปรแทรก  (Intervening Variables) ท่ี มี อิท ธิพลในกระบวนการ
ส่ือสารมวลชนระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับสาร โดยให้เห็นว่าข่าวสารมิได้ไหลผ่านจากส่ือมวลชนถึง
ผู้ รับสาร และเกิดผลโดยตรงทันที แต่มีปัจจัยบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับตัวผู้ รับสารแต่ละคนเช่น
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ปัจจัยท่ีจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารนัน้ DeFleur ได้สอนทฤษฏีเก่ียวกับ
เร่ืองนีไ้ด้ดงันี ้

ทฤษฏีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล  (Individual Differences Theory) DeFleur 
M. L. and Ball-Rokeach S. J. (1996) ได้เสนอหลักการพืน้ฐานเก่ียวกับทฤษฏีความแตกต่าง
ระหวา่งปัจเจกบคุคล ดงันี ้

1. มนษุย์เรามีความแตกตา่งอยา่งมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบคุคล 
2. ความแตกตา่งนีบ้างส่วนมาจากลกัษณะแตกตา่งทางชีวภาคหรือทางร่างกายของ

แตล่ะบคุคล แตส่ว่นใหญ่แล้วจะมาจากความแตกตา่งกนัท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ 
3. มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลีย้งภายใต้สถานการณ์ต่างๆจะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกัน

ไปอยา่งกว้างขวาง 
4. จากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือถือท่ีรวมเป็น

ลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไปความแตกต่างดังกล่าวนีไ้ด้กลายเป็นสภาวะ
เง่ือนไขท่ีก าหนดการรับรู้ขา่วสารมีบทบาทอยา่งส าคญัตอ่การรับรู้ข่าวสาร 

ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) กลา่ววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อาย ุเพศ 
ขนาดครอบครัว สถาบนัครอบครัว รายได้ อาชีพ การศกึษา เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์นิยมท่ีใช้ในการแบ่ง
ส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรช่วยก าหนด
ตลาดเปา้หมาย รวมทัง้ง่ายตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั
มีดงันี ้

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างของส่วนตลาด ได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัท่ีตลาดสว่นอายนุัน้  

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัว
แปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจบุนัตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค
การเปล่ียนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรีท างานมากขึน้ 

 3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอย่าง
ยิ่งขึน้ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ
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โครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวข้องกับผู้ตดัสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้
เหมาะสม  

 4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ( Income, Education, Occupation 
and Status) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนการตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจ
ผู้บริโภคท่ีมีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ ปัญหา
ส าคัญในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี ้
ความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกนัการเลือก
ซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แม้รายได้
เป็นตัวแปรท่ีใช้บ่อยมากนักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแป รด้าน
ประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ก าหนดตลาดเปา้หมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ท่ีกลา่วมานัน้ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีของศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2550) มาอ้างอิงในการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน เน่ืองจาก
ความแตกตา่งเหลา่นีมี้ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าเดนิทางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ความหมายของผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ท่ีเสนอออกสู่ตลาดเพ่ือการรู้จกั การเป็นเจ้าของ 

การใช้ หรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ Kotler 
Philip (2008) ดงันัน้ ผลิตภัณฑ์จึงอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือ ความ
ต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทัง้สองฝ่ายอยู่ในกระบวนการแลกเปล่ียน เช่น สินค้า บริการความ
ช านาญ เหตกุารณ์ บคุคล สถานท่ีความเป็นเจ้าของ องค์การ ข้อมลูและความคดิ 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตวัตน (Tangible goods) เช่น รองเท้า เกลือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
เป็นต้น  

2. ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน (Intangible goods) เช่น เรือส าราญ การให้ค าปรึกษา 
ประกนัภยั การศกึษา เป็นต้น  

 
ระดับของผลิตภัณฑ์ (Five Product Levels)  
ผู้ วางแผนจ าเป็นต้องพิจารณาสินค้าและบริการ Kotler Philip (1997) มี  5 ระดับ

ประกอบด้วย  
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1. ผลิตภัณฑ์หลกั (Core product) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีส าคญัของผลิตภัณฑ์ท่ี
ผู้ผลิตเสนอ ขายกบัผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า การ
ขายความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัด ตัวอย่าง เช่น ผลประโยชน์ท่ีส าคัญของ
โรงแรม คือ เป็นท่ีเชา่พกัอาศยั ผลประโยชน์ท่ีส าคญัของเคร่ืองปรับอากาศ คือ ให้ความเย็น  

2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีมีตัวตน (Formal or tangible 
product) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีผู้บริโภคสมัผสัหรือ รับรู้ได้ เป็นส่วนท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์
หลกทั าหน้าท่ีได้สมบรูณ์ หรือ เชิญชวนให้ใช้มากขึน้ ประกอบด้วย    

(1) คณุภาพ  
(2) รูปร่างลกัษณะ    
(3) รูปแบบ    
(4) การบรรจภุณัฑ์    
(5) ตราผลิตภณัฑ์    
(6) ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เช่น รูปลกัษณ์ของโรงแรม ได้แก่ การให้บริการใน

ระดบัราคาท่ีแตกต่างกัน คือ คณุภาพของ โรงแรม ลกัษณะของห้องพกักว้างและใหญ่ ห้องเด่ียว 
ห้องคู ่คือลกัษณะองค์ประกอบของห้องพกั ส าหรับลกัษณะของห้องเป็นแบบทรงไทย หลยุส์ หรือ
ยุโรป คือ รูปแบบของห้องพักของโรงแรม การตกแต่งห้องคือ การบรรจุภัณฑ์ของโรงแรม ช่ือ
โรงแรมก็คือ ตราสินค้าของโรงแรม  

3. ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected product) เป็นกลุ่มของคณุสมบตัิและเง่ือนไขท่ี
ผู้ ซือ้ คาดหวังจะได้รับและใช้เป็นข้อตกลงจากการซือ้สินค้าการเสนอผลิตภัณฑ์ ท่ีคาดหวังจะ
ค านงึถึงความ พงึพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  

4. ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ ซือ้ได้รับเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์หลกั และผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน ประกอบด้วย  

(1) การขนสง่  
(2) การให้สินเช่ือ  
(3) การรับประกนั  
(4) การตดิตัง้  
(5) การให้บริการอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ควบของรถยนต์ คือ ขายเงินผ่อน 

(สินเช่ือ) การซอ่มฟรี 1 ปี (รับประกนั) การตรวจสภาพรถ (การให้บริการหลงัการขาย)   
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5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณ ฑ์ (Potential product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาไปเพ่ือสนองความต้องการของลกูค้าในอนาคต 

 
การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขาย
โดย ธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการขอลกูค้าให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่
มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ สถานท่ี องค์กร หรือบคุคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี 
อรรถประโยชน์(Utility) มีคณุค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้ การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องพยายามค านงึถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้  

1. ความแตกตา่งของผลิตภณัฑ์ และ (หรือ) ความแตกตา่งทางการแขง่ขนั   
2.พิ จ ารณ าจากอง ค์ป ระกอบ  (คุณ สมบัติ ) ของผลิ ตภัณ ฑ์  (Product 

Component) เชน่ ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น   
3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหนง่ท่ีแตกตา่ง และมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเปา้หมาย   
4. การพฒันาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลกัษณะ

ใหม่ และ ปรับปรุงให้ดีขึน้  (New and Improved) ซึ่งจะต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความ ต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้   

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line)  
  

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)   
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพิจารณาถึง

คณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจงูใจตลาดได้โดยถือเกณฑ์คณุสมบตัิ 4 ประการ องค์ประกอบ
ผลิตภณัฑ์นัน้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผลิตภณัฑ์ซึ่งจะต้องค านึงถึงคณุสมบตั ิกล่าวคือ 
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการจงูใจตลาด ลกัษณะและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ส่วนประสม
บริการ และคณุภาพบริการ และขณะเดียวกันการตัง้ราคานัน้ถือเกณฑ์คณุค่าท่ีลูกค้ารับรู้ (Value 
– Based Prices) ซึง่การก าหนดองค์ประกอบผลิตภณัฑ์นัน้จะต้องค านงึถึง ประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้  
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1. ความสามารถจูงใจของสิ่ ง ท่ีน าเสนอต่อตลาด (Attractiveness of The 
Market Offering) ในประเด็นนีผ้ลิตภัณฑ์จะต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้
เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 

2. รูปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ จะต้องตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมี
คณุภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าดีดีกว่าคู่แข่งขนั เช่น ลิปสติกท่ี
ผู้บริโภคใช้แล้วสวยงาม และตดิทนนาน   

3. ส่วนประสมบริการและคณุภาพบริการ (Services Mix and Quality) ปัจจยัท่ี
ให้การสนบัสนุนนอกจากค านึงรูปลกัษณะของผลิตภัณฑ์แล้ว นกัการตลาดจะต้องค านึงถึงว่าจะ
จดับริการเสริมอะไรให้กบัลกูค้าได้บ้าง   

4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คณุค่า (Value-Base Prices) ในการตัง้ราคานีจ้ะต้องยึดถือ
คุณค่าการรับรู้ผลิตภัณฑ์ (Perceived Value) เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีนักการตลาดจะต้องสร้าง
มลูคา่เพิ่ม (Value Added) ให้กบัผลิตภณัฑ์ 

 

คุณสมบัตทิี่ส าคัญของผลิตภัณฑ์   
การสร้างสินค้าและบริการจะเก่ียวข้องกับการก าหนดผลประโยชน์ท่ีจะน าเสนอโดย

กิจการจะ ตดิตอ่ ส่ือสารและสง่มอบผลประโยชน์ท่ีให้แก่ผู้บริโภคผา่นทางคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์
ทางด้าน คุณภาพ (quality) รูปลักษณ์  (feature) รวมถึงรูปแบบ (style) และการออกแบบ 
(design) คุณสมบัติท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีนักการตลาดจะต้องค านึงถึง มีรายละเอียดดังนี ้ 
Kotler Philip (1997) 

1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดการท างานและวัดความ
คงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขนั ถ้าสินค้าคุณภาพต ่า ผู้ ซือ้จะไม่ซือ้ซ า้ ถ้าสินค้าคณุภาพสูงเกินอ านาจซือ้ของ
ผู้บริโภคสินค้าก็ขายไม่ได้ เช่นเตาไมโครเวฟ ท างานได้หลายอย่าง คือ ตัง้เวลาอบ ปิง้ ต้ม ตุ๋น ผดั 
เป็นต้น แต่ราคาสูงมาก สินค้าก็ขายได้น้อยนักการตลาดต้องพิจารณาว่า สินค้าควรมีคุณภาพ
ระดบัใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้บริโภค รวมทัง้คณุภาพสินค้าต้องสม ่าเสมอ
และมีมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะสร้างการยอมรับ ความเช่ือถือท่ีมีตอ่ตวัสินค้าทกุครัง้ท่ีซือ้ ดงันัน้ ผู้ผลิตจึง
ต้องมีการควบคมุคณุภาพสินค้า (Quality Control) อยูเ่สมอ 
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2. ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristics of Goods) เป็น
รูปร่างลกัษณะท่ีลกูค้าสามารถมองเห็นได้ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ รูป รส กลิ่น 
เสียง สมัผสั เชน่ รูปร่างลกัษณะ รูปแบบ บรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น  

3. ราคา (Price) หมายถึง เป็นจ านวนเงินท่ีบคุคลจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าหรือบริการซึ่ง
แสดงเป็น มลคู่า (Value) เป็นผบู้ ริโภคจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์ท่ีไดรับจากสินค้าหรือ
บริการ Kotler Philip (1997) ซึง่ราคานัน้จะมีสว่นส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินค้าของผบู้ ริโภคด้วย 
การตัดสินใจท่ีจะตัง้ราคานัน้ต้องสอดคล้องกับปรัชญาหรือแนวคิดทางการตลาด (Marketing 
Concept) การตดัสินใจด้านราคาไม่จ าเป็นว่าต้องราคาสงูหรือราคาต ่าแตเ่ป็นราคาท่ีผบู้ ริโภครับรู้
ในคณุค่า (Perceived Value) คือ ถ้าผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ามีคณุค่า เราสามารถตัง้ราคาสูงได้
และการปรับราคา ขึน้ราคาหรือลดราคา จะต้องพิจารณาความอ่อนไหวในด้านราคาของผู้บริโภค
ด้วย อยา่งไรก็ตามแนวความคดิด้านราคาก็ยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิ ด้านการตลาดอยู ่

4. ช่ือเสียงของผู้ ขาย หรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง (Name) ค า (Term) 
สญัลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่งดงักล่าว เพ่ือระบุถึงสินค้า
และบริการของผู้ ขายรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มของผู้ ขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะท่ีแตกต่างจากคู่
แขง่ขนั  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) อ้างอิงจากKotler Philip (1997) การ
ตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บางชนิดนัน้ขึน้อยู่กับช่ือเสียงของผู้ ขายหรือตราสินค้ า 
โดยเฉพาะสินค้าท่ีเจาะจงซือ้ เช่น กระเป๋าหลุยส์วิกตอง เสือ้เวอร์ซาเช่ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีผู้ บริโภค 
ตดัสินใจซือ้ด้วยหลกัเหตผุลด้านจิตวิทยาไม่ใชเ่หตผุลทางด้านเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น 
ตดัสินใจซือ้เพราะต้องการเป็นท่ียอมรับในสงัคม เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เป็นตวัชีส้ถานภาพของผู้ ใช้
ซึ่ง ถือว่าเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา ด้วยเหตนีุน้กัการตลาดจึงต้องมีการพัฒนาคุณค่าตรา
สินค้า (Brand Equity) กลา่วคือ ต้องมีการพฒันาการใช้เคร่ืองมือการตลาดไมว่า่จะเป็นผลิตภณัฑ์ 
หรือการส่ือสารต่างๆ เพ่ือเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ 
(Perceive Value) คณุค่าตราสินค้านัน้ๆ จึงเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดจะต้องค านึงถึง
เพ่ือพฒันาตรา สินค้าให้มีคณุคา่ตอ่สินค้า   

5. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบและ
การผลิตสิ่งบรรจหุรือสิ่งหอ่หุ้มผลิตภณัฑ์  

Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, and William J. Stanton (1997) อ้างอิง
จาก ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) บรรจุภัณฑ์เป็นตวัท าให้เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็น
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สินค้า เม่ือลูกค้าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะน าไปสู่การจูงใจให้เกิดความต้องการ ซือ้และ
เกิดการตดัสินใจซือ้ในท่ีสุด ดงันัน้บรรจภุัณฑ์จึงต้องโดดเดน่โดยอาจแสดงถึงต าแหน่งผลิตภัณฑ์
สินค้านัน้ เช่น มองแล้วรู้ว่าเป็นน า้ยาซกัผ้า เป็นน า้ยาท าความสะอาดพืน้ ซึ่งบรรจภุณัฑ์ควรแสดง
ต าแหน่งของสินค้าให้ชดัเจน คือบรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นตวัขายตวัเองในชัน้วางโดยเฉพาะสินค้า
สะดวกซือ้ซึง่อยูใ่นซุปเปอร์มาร์เก็ตตา่งๆ บรรจภุณัฑ์จะต้องมีความโดดเดน่ในชัน้วาง  

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ 
การบรรจุ หีบห่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภค ดังนัน้การ
ออกแบบจึงมีความส าคญัมากส าหรับสินค้าต่างๆ เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือน ดงันัน้ผู้ ผลิตท่ีมีผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบจึงต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
เพ่ือออกแบบสินค้าให้ดงึดดูความสนใจและให้เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีก้ารออกแบบ
ยงัใช้เป็นเกณฑ์ท าให้ผลิตภณัฑ์มีความแตกตา่งกนั (Product Differentiation) โดยค านึงถึงเหตจุงู
ใจให้ลกูค้าซือ้สินค้า ทัง้ด้านเหตผุลและด้านอารมณ์   

7. การรับประกัน (Warranty) และการประกันสินค้าหรือบริการ (Guarantee) มี
ความหมายตา่งกนัดงันี ้

7.1 การรับประกนัหรือใบรับประกนั (Warranty) เป็นเอกสารซึง่มีข้อความทท่ี
ระบุถึงการ รับประกันสินค้าซึ่งผู้ ผลิตหรือผู้ ขายจะชดเชยให้กับผู้ ซือ้ เ ม่ือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
ท างานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ การรับประกนัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแข่งขนัโดยเฉพาะ
สินค้าประเภท รถยนต์ เคร่ืองใช้ในบ้านและเคร่ืองจกัร เพราะเป็นการลดความเส่ียงจากการซือ้
สินค้าของลกูค้า รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ ฉะนัน้ นกัการตลาดจึงเสนอการรับประกนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือด้วยค าพดู โดยทัว่ไปการรับประกนัจะระบปุระเดน็ส าคญั 3 ประเดน็ คือ 

1) การรับประกันต้องให้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ว่า ผู้ ซือ้จะร้องเรียนท่ีไหน กับ
ใครอยา่งไร เม่ือสินค้ามีปัญหา 

2) การรับประกนัจะต้องให้ผู้บริโภคทราบลว่งหน้าก่อนการซือ้ 
3) การรับประกันจะต้องระบุเง่ือนไขการรับประกันทางด้านระยะเวลา 

ขอบเขตการ รับผิดชอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
7.2 การรับประกันสินค้า หรือบริการ (Guarantee) เป็นข้อความท่ียืนยันว่า

ผลิตภณัฑ์ สามารถท างานได้เป็นท่ีพงึพอใจ หรือมีการประกนัวา่ถ้าสินค้าใช้ไมไ่ด้ผมยินดีคืนเงิน   
8. สี (Color) สีของผลิตภณัฑ์เป็นสิ่งเชิญชวน และจงูใจให้เกิดการซือ้ เพราะสีท า

ให้เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา เคร่ืองมือทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆ ก็ใช้สีเข้ามา
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ชว่ยอย่างมาก หรือแม้กระทัง่การโฆษณาส่งเสริมการขายตา่งๆ ก็ใช้สีเข้ามาช่วยดงึให้เกิดการรับรู้ 
(Perception) ท าให้โดดเดน่เป็นลกัษณะความต้องการด้านจิตวิทยาของมนษุย์ท่ีวา่สินค้าแตล่ะชิน้
จะมีการตดัสินใจ คือ สี 

9. การให้บริการ (Servicing) การตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคบางครัง้ก็ขึน้อยู่กับ
นโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ ขายหรือผู้ ผลิต เช่น ผู้ บริโภคมักจะซือ้สินค้ากับร้านค้าท่ี
ให้บริการดีและถกูใจ ในปัจจบุนั ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเรียกร้องบริการจากผู้ขายมากขึน้ เช่น การ
บริการสินเช่ือ บริการส่งของบริการซ่อมแซม ในการผลิตสินค้าผู้ผลิตอาจให้บริการเองหรือผ่านคน
กลางโดยค านงึถึงความสมดลุระหวา่งต้นทนุและการควบคมุระดบัความพอใจท่ีจะให้แก่ลกูค้า 

10. วัตถุดิบ  (Raw Material) หรือวัสดุ ท่ี ใช้ ในการผลิต  (Material) ผู้ ผลิต มี
ทางเลือกท่ีจะใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต เช่น ผ้า อาจจะใช้ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ใย
สงัเคราะห์ หรือ เคร่ืองส าอาง สามารถใช้วตัถดุิบท่ีแตกตา่งกนัได้ เป็นต้น ซึ่งในการตดัสินใจเร่ืองนี ้
ผู้ผลิตต้อง ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทนุใน
การผลิตและความสามารถในการจดัหาวตัถดุบิด้วย    

11. ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ (Product Safety) และการกระจายผลิตภณัฑ์ 
(Product Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) เป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ี
ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็นประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทัง้ธุรกิจและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ี ไม่
ปลอดภัยท าให้ผู้ ผลิตหรือผู้ ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ซึ่งเป็นสมรรถภาพ
ของผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดการท าลายหรือเป็นอนัตรายส าหรับผู้ผลิตท่ีต้องรับผิดชอบ ซึ่งในประเดน็นี ้
เป็นสาเหตใุห้ธุรกิจต้องมีการรับประกัน (Product Warranty) สินค้าบางชนิดความปลอดภัยเป็น
เร่ืองส าคญัมาก เช่น รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองท าน า้ร้อน เคร่ืองเป่าผม ฯลฯ สินค้าเหล่านีถ้้า
ออกแบบมาไม่ปลอดภยั หรือให้รายละเอียดวิธีการ ใช้ไม่เพียงพอจะมีผลต่อช่ือเสียงของ
บริษัทผู้ ผลิต จึงต้องให้ความส าคัญต่อการออกแบบและการทดสอบความปลอดภัยก่อนน า
ออกจ าหน่าย ในปัจจบุนัผู้บริโภคมคีวามตื่นตวัในเร่ืองนีม้าก เพราะมีองค์การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
เชน่ คณะกรรมการคมุ้ครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสขุ โดยให้ข่าวสารเตือนเก่ียวกบัสินค้าและ
ตราสินค้าท่ีไมป่ลอดภยั 

12. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้จะต้องค านึงถึงประโยชน์
และมาตรฐานของเทคโนโลยีนัน้ ผลิตภณัฑ์จ านวนมากในตลาด เช่น เครือข่ายการส่งข้อมูล วิทย ุ
โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์ จะต้องมีการออกแบบท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐานเหล่านีมี้การ
ควบคุมโดยสมาคมผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานรัฐบาลทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก 
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ตัวอย่าง เช่น การใช้ โทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ ใช้ อย่างไรก็ตาม การท่ีก าหนด
มาตรฐาน การผลิตขึน้มากจะชว่ย ควบคมุคณุภาพ และความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้ได้ 

13. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กบัความคาดหวงัของลกูค้าและสามารถน าไปใช้ได้ดีในทางปฏิบตัโิดยไมเ่กิดปัญหาในการใช้ 

14. คณุคา่ผลิตภณัฑ์ (Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ีเกิดจากความพึงพอใจในการใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีสงูกวา่ต้นทนุ (ราคาสินค้า) ท่ีผู้บริโภคซือ้ 

15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผู้ ซือ้ส่วนมากพอใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้า
ท่ีมีให้เลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจหีุบห่อ แบบ ลกัษณะ และคณุภาพ เน่ืองจาก
ผู้บริโภคมีความต้องการท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้จ าหน่ายจ าเป็นต้องมีสินค้าให้เลือกมากเพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนัได้ดียิ่งขึน้ 

จากแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีกล่าวมานัน้ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีของ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) มาอ้างอิงในการวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบ
เก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยใช้คุณสมบัติท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และ
เน่ืองจากระเป๋าเดนิทางไมมี่บรรจภุณัฑ์ ผู้วิจยัจงึไมไ่ด้น ามาใช้ในการวิจยั 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความภักดีต่อตราสินค้า 

ความหมายของตราสินค้า 
Kotler Philip (2003) ได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ 

ค่าขวญัหรือค่าโฆษณา บรรจุภัณฑ์ เสียงเพลง หรือส่วนผสมของสิ่งเหล่านัน้ ท่ีบ่งบอกถึง สินค้า
หรือบริการของผู้ขาย เพ่ือทา่ให้สินค้าหรือบริการของตนมีความแตกตา่งจากคูแ่ขง่  

Aaker D.A. (2000) ได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า หมายถึง ความโดดเด่นของ ช่ือ 
สญัลกัษณ์ เช่น โลโก้ เคร่ืองหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์มีเอกลกัษณ์ของสินค้าหรือ 
บริการให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าของคู่แข่ง ท่าให้ผู้บริโภคสามารถทราบท่ีมาของสินค้า 
และยงั ชว่ยปกปอ้งกิจการจากคูแ่ขง่ท่ีพยายามเข้ามาแยง่ตลาด  
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ความหมายของความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  
Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk (1994) ได้กล่าวไว้ว่าความภักดีต่อ

ตราสินค้า หมายถึงความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซือ้ตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง สิ่งท่ีส่าคญัของความภักดีต่อตราสินค้าคือเม่ือลูกค้ามีความภักดีต่อตรา
สินค้าจะท่าให้เกิดส่วนครองตลาดท่ีคงท่ีและเพิ่มขึน้และอาจกลายเป็นทรัพย์สินท่ีจบัต้องไม่ได้ท่ี
สะท้อนถึงราคาผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

Kumar (2009) กลา่ววา่ ลกูค้าท่ีจงรักภกัดีตอ่บริการ คือ บคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ และ
มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าบริษัทนัน้ ๆ จะสามารถตอบสนองความปรารถนาทัง้ Needs และ 
Wants ของพวกเขาได้ดีท่ีสุดทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต จนท าให้บริษัทคู่แข่งไม่ถูกเลือกมา
พิจารณาในการซือ้เลยและลูกค้ามีความเต็มใจท่ีจะใช้บริการอย่างต่อเน่ืองในอนาคต รวมถึงมี
ความพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นผู้ แทนขององค์กรในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
บุคคลใกล้ชิด คนรู้จกั รวมทัง้ญาติสนิทของพวกเขาเข้ามาร่วมเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นความ
ภกัดีท่ีเกิดจากทศันคติท่ีดีท่ีลกูค้ามี ความรู้สกึผกูพนักบัองค์กรในระดบัท่ีลึกซึง้และเกิดขึน้ในระยะ
ยาว   

ด ารงศกัดิ์  ชัยสนิท และคณะ (2543) ได้ให้ค านิยามของความภักดีต่อตราสินค้า 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอในการเลือกซือ้สินค้าตราใดตราหนึ่งซ า้ๆ กัน
อยู่เป็นประจ า โดยผู้บริโภคจะทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งซึ่งอาจเกิดจากความ
เช่ือมัน่ หรือการตอบสนองได้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละธุรกิจผู้ผลิตสินค้าตา่งพยายามหาวิธีการ
สร้างความจงรักภกัดีให้กบัธุรกิจของตนแทบทัง้สิน้ เน่ืองจากความภกัดีตอ่ตราสินค้าเปรียบเสมือน
สิ่งท่ีรับประกนัความแนน่อนของการขายสินค้าในอนาคตได้ และยงัท าให้ผู้บริโภคเกิดการโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ์ หรือการบอกตอ่ ๆ กนัไปอีกด้วย 

ความภกัดีตอ่ตราสินค้า หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีตอ่ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ ง 
มีทศันคติในเชิงบวกต่อสินค้าหรือบริการ มีความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอและเกิดการซือ้ซ า้ต่อเน่ือง
ตลอดมา โดยบริษัทคู่แข่งจะไม่ถูกเลือกมาพิจารณาเลย เน่ืองจากผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่าตราสินค้า
นัน้สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งความภักดีของลกูค้าเกิดได้จากหลากหลาย
ปัจจยั เช่น การเรียนรู้ การประเมินของผู้บริโภค ความพึงพอใจ ความช่ืนชอบ ความเช่ือถือ และ
ความไว้วางใจ ในทางธุรกิจความภักดีต่อตราสินค้าถือเป็นอีกกลยุทธ์ส าคญั ท่ีผู้ประกอบกิจการ
ตา่งหนัมาให้ความส าคญัและพยายามค้นหาวิธีการสร้างกลยทุธ์ของตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่ง
ตรงใจลกูค้า และสามารถครองใจลกูค้าไว้ได้ในระยะยาว  อย่างไรก็ตาม ความภกัดีตอ่ตราสินค้าท่ี
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พิจารณาจากการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคอาจมีข้อจ ากดัและมีการแปลความหมายท่ีผิดพลาด เน่ืองจาก
ความภักดีในตราสินค้าอาจไม่ได้เป็นผลมาจากการท่ีผู้บริโภค เลือกซือ้ซ า้ก็เป็นได้ เช่น อาจเกิด
จากการท่ีผู้ บริโภคไม่มีตัวเลือกอ่ืน ท าให้ผู้ บริโภคต้องเลือกซือ้สินค้าอยู่เพียงตราสินค้าเดียว 
มุมมองในเชิงจิตวิทยา (Psychological) ความภักดีในตราสินค้า คือ ตราสินค้าท่ีท าให้ผู้บริโภค
เกิดทศันคติท่ีดีและรู้สึกพนัผกูด้วยเป็นอย่างมาก การท่ีผู้บริโภครักและศรัทธาในตราสินค้านัน้ จน
ยากท่ีจะเปล่ียนความคดิไปใช้ตราสินค้าอ่ืน เกิดจาก 3 ประการส าคญั คือ   

1) ความเช่ือมั่น (Confidence) ผู้บริโภคจะมีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าต่อเม่ือเกิด
ความเช่ือมัน่ หรือมีความมัน่ใจในตราสินค้านัน้ ในสถานการณ์ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้สินค้า หาก
ผู้บริโภคไมมี่ความ เช่ือมัน่ในตราสินค้าใดมาก่อน ผู้บริโภคมกัจะท าการค้นหาข้อมลูของตราสินค้า
นัน้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ก่อนการตดัสินใจซือ้ หากตราสินค้าใดท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค
ได้แล้ว เม่ือต้องการซือ้สินค้า ผู้บริโภคก็จะไมเ่สียเวลาในการค้นหาข้อมลูอีกตอ่ไป   

2) การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) ความภักดีตอ่ตราสินค้าเกิดขึน้ตอ่เม่ือ
ตราสินค้า สามารถเช่ือมโยงความรู้สึกนึกคิด และความเช่ือของผู้บริโภคได้ จนท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความศรัทธาและ ประทบัตราสินค้านัน้อยูใ่นใจ จนกลายเป็นความภกัดีในตราสินค้าได้  

3) ความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) ความภักดีในตราสินค้าจะเกิดขึน้โดยท่ี
ตราสินค้านัน้มี ความง่ายในการเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค เช่น เวลาท่ีผู้บริโภคต้องการ
ถ่ายเอกสารจะนกึถึง Xerox หรือเม่ือนกึถึงอาหารจานดว่นก็จะนกึถึงแมคโดนลัด์ เป็นต้น เน่ืองจาก
ตราสินค้านัน้ ๆ สามารถ หาซือ้ได้ง่าย และมีการติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้บริโภคอยู่เสมอ ตรา
สินค้าใดท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความ เช่ือมัน่ มีความง่ายตอ่การเข้าถึงจนเข้ามาอยู่กลางใจผู้บริโภค 
จะท าให้ผู้บริโภคไม่จ าป็นต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมลูเม่ือต้องการซือ้สินค้า ผู้บริโภคก็จะเลือก
ตราสินค้าท่ีสร้างทศันคติท่ีดีเหล่านัน้ และเกิด เป็นความภักดีในตราสินค้าในท่ีสุด นอกจากนี ้ยงั
อาจแนะน าหรือเพิ่มฐานลกูค้าให้มากขึน้ โดยการบอก ตอ่เพ่ือนฝงู คนรู้จกัหรือญาติสนิทอีกด้วย  

 

ประเภทของความภักดี  
Paul R. Gamble, Merlin Stone, and Neil Woodcock (2003) ได้กล่าวไว้ว่า ความ

ภกัดี สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ความภักดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) เกิดจากสภาวะจิตใจ การมี

ทศันคติ ความเช่ือ และความปรารถนาของลกูค้าท่ีมีตอ่องค์กร สินค้าหรือบริการของลกูค้าเอง โดย
เกิดจากความรู้สึกพิเศษภายในจิตใจของลูกค้า ซึ่งถือว่าบริษัทได้ประโยชน์จากความภักดีของ
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ลูกค้าประเภทนี ้ดังนัน้บริษัทควรตอบแทนและรักษาความภักดีของลูกค้าด้วยการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีด้วยการบริการอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  

2. ความภกัดีท่ีเกิดจากเหตผุล (Rational Loyalty) เกิดจากกระท าด้วยความชอบ
ใจ เต็มใจ หรือช่ืนชอบจากการได้รับการตอบสนองจากสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกัน
ไม่ให้ลูกค้าไปภักดีตอ่บริษัทอ่ืน ถึงแม้ว่าลูกค้าคนหนึ่งอาจมีความภกัดีได้มากกว่าหนึ่งสินค้าหรือ
บริการ หรือมากกวา่หนึง่บริษัทก็ตาม 

การวดัความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การวดัความจงรักภักดีของตราสินค้าจะแสดงให้
เห็นถึงความคิดของผู้ บริโภคทัง้ท่ีเป็นเหตุผลและอารมณ์ท่ีผู้ บริโภคมีต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) Bonding คิดว่าตราสินค้าเป็นของเรา (2) Advantage คิดว่าตราสินค้าของเรา
ดีกว่าตราสินค้า อ่ืน ๆ (3)Performance คิดว่า ตราสินค้ามีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับ (4) Relevance 
คดิว่า ตราสินค้านัน้สามารถตอบสนองความต้องการได้ (5) Presence เคยรู้วา่มีตราสินค้านัน้ (6) 
No presence ไม่เคยรู้ว่า มีตราสินค้านัน้ในตลาด Auken B. V (2004) อ้างถึงใน มีนา  อ่องบาง
น้อย (2553) 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดี 

ธีรพนัธ์  โลห์่ทองค า (2547) ได้กลา่วไว้วา่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดี มีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) เป็นสิ่งท่ีได้รับหลังจาก

การท่ีลูกค้าได้ซือ้สินค้าหรือใช้บริการแล้ว เป็นการประเมินผลหลังจากการซือ้สินค้าไปแล้ว โดย
ลกูค้าจะเปรียบเทียบผลจากความคาดหวงัก่อนซือ้กบัสิ่งท่ีได้รับจริง ซึ่งนกัการตลาดพยายามสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยการลดช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการกระท่าของ
สินค้านัน้ๆให้มีค่าน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามช่องว่างดงักล่าวของแต่ละบุคคลนัน้ก็มีความแตกต่าง
กนัไป 

2. ความเช่ือถือและความไว้วางใจ (Trust) เป็นปัจจัยท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกันและกันโดยเป็นความสมัพนัธ์ด้านอารมณ์ ความไว้วางใจจะยงัคงอยู่ก็ต่อเม่ือบคุคลมี
ความมั่นใจ ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ความเส่ียงและความระมัดระวังของ
กระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทนัใดท่ีมีต่อตราสินค้า ยกตวัอย่างเช่น ลูกค้า
เช่ือมัน่ในความจริงใจตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่คา่พดูของพนกังานขาย หรือ ลกูค้ามี
ความมั่นใจว่าการจดัส่งสินค้าจะถูกส่งมาถึงมือลูกค้าทันตามเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น ดงันัน้หาก
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ต้องการให้ลูกค้าเกิดความไว้ใจ นักการตลาดจะต้องรักษาและซ่ือสัตย์ต่อค าพูดของตนเอง 
ตลอดจนยดึมัน่ในคา่สญัญาท่ีมีตอ่ลกูค้าให้ได้  

3. ความเช่ือมโยงผูกพันกับอารมณ์ (Emotional bonding) การท่ีผู้ บริโภคมี
ทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า ซึ่งหมายถึงความผูกพันท่ีมีต่อสินค้าหรือมีการติดต่อเป็นประจ ากับ
องค์กร และท าให้เขาเหล่านัน้มีความช่ืนชอบต่อองค์กรนัน่เอง โดยสิ่งเหล่านีจ้ะสะสมเป็นคณุค่า
หรือทรัพย์สิน ของตราสินค้า (Brand equity) ซึ่งเกิดจากประโยชน์ของสินค้าหรือบริการท่ี
นอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีของตราสินค้าเพียงล าพงั ท าให้การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer 
Relationship Management: CRM) ต้องเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลเหนือจากความคิดของ
ผู้บริโภค และสร้างความรู้สกึท่ีใกล้ชิดผกูพนักบัลกูค้าผา่นความไว้วางใจ  

4. ลดทางเลือกและนิสัย (Choice reduction and habit) โดยปกติแล้วลูกค้ามี
แนวโน้มหรือมีธรรมชาติท่ีจะลดทางเลือก ซึ่งมักจะไม่เกิน 3 ทางเลือก เน่ืองจากคนมักรู้สึกมี
ความสขุกบัความคล้ายคลงึในเร่ืองของตราสินค้าและสถานการณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี ส่วนความภกัดี
ของลูกค้าเช่นการไม่เปล่ียนตราสินค้ามาจากพืน้ฐานของการสะสมประสบการณ์ตลอดเวลาด้วย
การกระท าซ า้ๆ กับตราสินค้าร้านค้าและบริษัท ซึ่งเป็นการช่วยพฒันานิสยัท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
เชน่ การซือ้สินค้าท่ีมีตราสินค้าเดมิบอ่ยครัง้ เป็นต้น การกระท าท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือแปลกใหมน่ัน้
จะน่ามาซึง่ต้นทนุและความเส่ียง โดยเฉพาะความเส่ียงอนัเกิดจากการซือ้สินค้าท่ีมีตราสินค้าท่ีไม่
คุ้นเคย โดยลกูค้าสว่นใหญ่มกัจะคดิวา่ตราสินค้าใหม่อาจไมดี่เทา่ตราเดมิท่ีเคยใช้มาก่อน  

5. ประวัติของบ ริษั ทผู้ ผลิตสิน ค้า (History with the company) การสร้าง
ลกัษณะท่ีแตกตา่งประกอบกบัสิ่งอ่ืนๆ ซึง่เกิดระหว่างพฤตกิรรมการซือ้สินค้าและประวตักิารติดตอ่
กับองค์กร เป็นภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าทัง้สิน้ โดยการรับรู้ของลูกค้าท่ี
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์และประวตัิขององค์กรจะมีผลตอ่ความตัง้ใจ ความภกัดี และการซือ้สินค้าของ
ลกูค้าหรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ ลกูค้าอาจมีความภกัดีจากการช่ืนชอบภาพลกัษณ์ในองค์กรของตรา
สินค้านัน้ได้  
 

ระดับของความภักดีต่อตราสินค้า 5 ระดับ  
Aaker D.A. (2000) ได้กล่าวไว้ว่า ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั ดงันี ้ 
ระดับท่ี 1 คือ ผู้ ซือ้ไม่มีความภักดีต่อตราสินค้า (Non-loyal buyer) เป็นความ

ภกัดีตอ่ตราสินค้าในระดบัต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากลกูค้าไมเ่ห็นความแตกตา่งระหวา่งตราสินค้า จงึท าให้
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สามารถเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนๆ ได้ง่าย จากความช่ืนชอบ ตามความสะดวก หรือการจัด
กิจกรรม ของตราสินค้าคูแ่ขง่  

ระดบัท่ี 2 คือ ผู้ ซือ้ซือ้จากความเคยชิน (Habitual buyer) เป็นกลุ่มลกูค้าท่ี พอใจ
ในระดบัต ่า หรือเร่ิมพึงพอใจกบัตราสินค้าท่ีใช้อยู่ แตค่ิดว่าไม่มีเหตผุลเพียงพอในการท่ีเปล่ียนไป
ใช้ตราสินค้าอ่ืน  

ระดบัท่ี 3 คือ ผู้ ซือ้ท่ีคิดถึงต้นทนุในการเปล่ียนตราสินค้า (Switching cost loyal) 
การท่ีผู้บริโภครู้สึกว่าเม่ือเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน อาจหมายถึงต้นทุนของเวลา (Cost in time) 
ต้นทุนทางการเงิน (Money) ต้นทุนในความเส่ียง (Risk) และต้นทุนในการกระท่าการค้นหา 
(Performance) หรือในการเปล่ียนตราสินค้า  

ระดบัท่ี 4 คือ ผู้ ซือ้รู้สึกเป็นมิตรกบัตราสินค้า (Friend of the brand) เป็นระดบัท่ี
ผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้าคือเพ่ือน โดยผู้บริโภคจะให้ความส าคัญของสัญลักษณ์ (Symbol) มี
ความช่ืนชอบต่อตราสินค้าอย่างแท้จริงจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับตราสินค้า (Set of use 
experiences) หรือมีการรับรู้ต่อคุณภาพของตราสินค้านัน้ๆในระดับสูง (A high perceived 
quality) คือผู้บริโภคมีการรับรู้วา่สินค้าจากตราสินค้านีมี้คณุภาพ และพร้อมท่ีจะซือ้หรือใช้บริการ  

ระดบัท่ี 5 คือผู้ ซือ้มีความผกูพนั (Committed buyer) เป็นระดบัสูงสุดของความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยผู้บริโภคกลุม่นีค้ดิวา่ตราสินค้ามีความผกูพนัและตราสินค้าท่ีตนใช้ สามารถ
สะท้อนถึงความเป็นตวัตนของเขาได้ จนผู้บริโภคเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ซือ้ตราสินค้านัน้ๆ 
ระดบัของความภกัดีของตราสินค้านัน้ สามารถวดัได้จากรูปแบบการซือ้ท่ีเกิดขึน้จริงของตราสินค้า 
หรือวดัจากอตัราในการซือ้ซ า้ (Repurchase rates) หรือวดัจากความน่าจะเป็นท่ีลกูค้ากลบัมาซือ้ 
(Percent of purchases) แล ะวัด ไ ด้ จ าก จ าน วน ต ราสิ น ค้ า ท่ี ถู ก ซื อ้  (Number of brand 
purchased)  
 

องค์ประกอบของความจงรักภักดีเชิงพฤตกิรรม 
Bourdeau L. B (2005) กล่าวว่า การวดัขีดความสามารถของการบริการในปัจจบุนั 

มีพัฒนาการเพิ่มขึน้จากอดีตเป็นอย่างมาก การใช้เพียงความพึงพอใจเบือ้งต้นมาวัดขีด
ความสามารถของการบริการ ไม่เพียงพอแล้วส าหรับการก าหนดแบบจ าลองความจงรักภกัดีของ
ลกูค้าท่ีมีอยู่ในอดีต องค์ประกอบท่ีส าคญัของกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกค้า ซึ่ง
ต้องวดัทัง้ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม เชน่ ความตัง้ใจซือ้ซ า้ และความตัง้ใจท่ีจะไม่เปล่ียนผู้ ให้บริการ 
รวมถึงการวดัผลได้เชิงพฤติกรรมหรือการกระท า ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การบอกต่อ ความ
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หนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ การแสดงตวั การมีส่วนร่วมในการปกปอ้ง และการไตร่ตรองเป็นพิเศษ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

การบอกต่อ (Word-of-Mouth) หรือการเป็นผู้ สนับสนุน (Advocacy) หมายถึง 
ความเต็มใจท่ีลกูค้าท่ีให้การสนบัสนนุสินค้าและบริการ มีการแนะน าสินค้าและบริการดงักล่าว ท่ี
ตนคิดว่ามีช่ือเสียงและยอมจ่ายเงินไปแล้ว ให้แกเ่พ่ือน ครอบครัว และบคุคลอ่ืนๆ การบอกตอ่และ
การสนับสนุนดงักล่าวจะช่วยลดความไม่แน่นอนลงไปได้ โดยเฉพาะบริการซึ่งเป็นสิ่งท่ีจับต้อง
ไมไ่ด้ 

ความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ (Strength of Preference) หมายถึง ความรู้สึกชอบ
สินค้าหรือธุรกิจแห่งใดแห่งหนึง่อย่างหนกัแน่น โดยพิจารณาจากการท่ีลกูค้าชอบซือ้หรือใช้บริการ
ประจ ามากกว่าแห่งอ่ืนๆ การจดัอนัดบัให้อยู่ในอนัดบัหนึ่งเม่ือเทียบกับแห่งอ่ืน การระบุว่าสินค้า
หรือธุรกิจนีดี้ท่ีสดุ และมีความชอบตอ่สินค้าหรือธุรกิจนีต้อ่ไปเร่ือยๆ 

การแสดงตัว (Identification) หมายถึง การท่ีลูกค้าเจาะจงกับธุรกิจแห่งนี ้
ต้องการเป็นเจ้าของบริการ หรือการเป็นสมาชิกกับธุรกิจแห่งนี ้หรือการมีส่วนร่วมในคณุค่าต่างๆ 
กบัธุรกิจโดยวดัจากการท่ีลกูค้าใช้บริการเกือบทกุชนิดของธุรกิจท่ีใช้บริการประจ า และการจ่ายเงิน
ทัง้หมดตามท่ีตัง้ใจไว้แตแ่รกเม่ือได้รับบริการไปแล้ว 

การมีส่วนร่วมในการปกป้องหรือสัดส่วนของแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า 
(Share of Wallet) หมายถึง ความปรารถนาของลูกค้าท่ีจะปกป้องสินค้าและบริการต่างๆ ของ
ธุรกิจรายเดิม โดยวดัจากการท่ีลกูค้าระบวุ่าเป็นลกูค้า เพราะภาพลกัษณ์ท่ีดีของธุรกิจท่ีใช้บริการ
ประจ า ความมั่นใจและกล่าวได้ว่า  เป็นเสมือนธุรกิจประจ าตัวของลูกค้า มีลักษณะท่ีตรงกับ
รสนิยมของลกูค้า และสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการซือ้ในปัจจบุนักบัแนวโน้มการซือ้
ในอนาคต บางครัง้จงึมีการเรียกวา่สว่นแบง่ในกระเป๋าเงินของลกูค้า 

การไตร่ตรองเป็นพิเศษ (Exclusive Consideration) หมายถึง การท่ีลูกค้าระบุ
จ านวนชนิดสินค้าและบริการ ท่ีจะตดัสินใจซือ้ท่ีธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งในแต่ละอย่างรอบคอบ และ
ตดัจนเหลือเพียงรายเดียว โดยการวัดจากการนึกถึงธุรกิจท่ีใช้ประจ าเพียงแห่งเดียวเม่ือต้องใช้
บริการ ลกูค้าไมรู้่สกึวา่ต้องใสใ่จในรายละเอียดมาก หากใช้บริการจากธุรกิจแหง่นี ้

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าท่ีกล่าวมานัน้ ผู้วิจยัได้น าทฤษฎี
ของ Bourdeau L. B (2005) อ้างถึงใน เกศนภา  ไลซานดร้า  ยะเสน (2553) ความภักดีเชิง
พฤตกิรรม มาอ้างอิงในการวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบท่ีวดัองค์ประกอบจาก 5 ด้าน 
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ได้แก่ การแสดงตวั การไตร่ตรองเป็นพิเศษ การเป็นผู้สนบัสนุน ความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ และ
การมีสว่นร่วมในการปอ้งกนั 

 
ข้อมูลเก่ียวกับกระเป๋าเดนิทาง 

กระเป๋าเดินทางล้อลากเป็นหนึ่งในประเภทของกระเป๋าเดินทางท่ีมีผู้ นิยมใช้กันมาก 
เหตุผลหลักก็เป็นเพราะเราสามารถเคล่ือนย้ายกระเป๋าได้ด้วยการลากกระเป๋าแบบง่าย ๆ ไม่ว่า
กระเป๋าจะมีขนาดใหญ่โตสกัเพียงใดหรือมีน า้หนกัมากแคไ่หนก็ตาม ล้อท่ีตดิอยูก่บักระเป๋าจะช่วย
ให้กระเป๋าลากไปไหนต่อไหนได้ล่ืนสบายขึน้ นอกจากล้อท่ีติดอยู่กระเป๋าท่ีช่วยให้กระเป๋านัน้ล่ืน
และลากได้แบบสบายแล้ว กระเป๋าล้อลาก ส่วนใหญ่ยงัมกัจะมีด้ามจบัท่ีดงึยืดและหดเก็บได้เพ่ือ
ชว่ยให้มีท่ีจบัเวลาท่ีต้องลากกระเป๋า แตเ่ม่ือไม่ต้องการใช้ลากก็สามารถเก็บกลบัเข้าท่ีได้เพ่ือไม่ให้
เกะกะได้ด้วย โดยกระเป๋าเดนิทางล้อลากแบง่ประเภทได้ดงัตอ่ไปนี ้

แบ่งประเภทตามจ านวนล้อ 
กระเป๋าเดนิทางล้อลากแบบ 2 ล้อ 

กระเป๋าเดินทางแบบ 2 ล้อเป็นกระเป๋าล้อลากท่ีเม่ือจะลากต้องเอียงให้มุมกระเป๋าเฉียงเล็กน้อย

ก่อนจึงค่อยลากได้ เม่ือลากกระเป๋าในพืน้ท่ีคบัแคบอาจต้องมีการยกหรือหาเหล่ียมมมุเพ่ือช่วยให้

ลากกระเป๋าได้ แตก็่มีข้อดีตรงท่ีเม่ือวางกระเป๋าไว้เฉย ๆ กระเป๋าจะอยู่นิ่งไม่ไหลไปไหนได้เองส่วน

ใหญ่กระเป๋าแบบ 2 ล้อมกัมีราคาประหยดักวา่แบบอ่ืน 

กระเป๋าเดนิทางล้อลากแบบ 4 ล้อ 
กระเป๋าเดินทางแบบ 4 ล้อได้กลายมาเป็นกระเป๋าเดินทางล้อลากท่ีมีคนนิยมใช้กันมากขึน้ นัน่ก็

เป็นเพราะวา่กระเป๋าแบบ 4 ล้อช่วยให้ลากกระเป๋าได้ง่ายขึน้ ล่ืนกวา่ และสามารถลากได้ทกุทิศทกุ

ทาง แม้ตัง้กระเป๋าตรง ๆ ไม่ต้องเอียงก็สามารถลากกระเป๋าได้เช่นกนั จะเข็นจากด้านหลงักระเป๋า

ก็ยงัท าได้ แม้ว่าต้องเจอกับพืน้ท่ีคบัแคบก็ยงัสามารถลากกระเป๋าได้แบบสบาย ๆ โดยไม่ต้องยก 

แต่กระเป๋าเดินทางล้อลากแบบ 4 ล้อนีมี้ข้อควรระวงัในการใช้งานตรงท่ีเม่ือวางกระเป๋าไว้เฉย ๆ 

กระเป๋าสามารถล่ืนไหลไปได้เอง จงึไมค่วรปลอ่ยมือจากกระเป๋า โดยเฉพาะถ้าเป็นพืน้ท่ีตา่งระดบั 

กระเป๋าเดนิทางแบบล้อคูห่รือ Double-Wheels 
กระเป๋าเดินทางแบบล้อคูเ่ป็นกระเป๋าล้อลากแบบท่ีมีล้อ 2 ล้อท่ีแตล่ะมมุของกระเป๋า จึงท าให้การ

ลากกระเป๋านัน้ท าได้ง่ายยิ่งกว่ากระเป๋าแบบ 4 ล้อขึน้ไปอีก กระเป๋าเดินทางท่ีมีขนาดใหญ่มาก ๆ 

เช่น ขนาด 28 นิว้ ถ้าเป็นแบบล้อคู่ ก็จะช่วยให้การเคล่ือนย้ายนัน้ท าได้ง่ายขึน้ ใครท่ีมีขนาด

กระเป๋าขนาดใหญ่แบบนีจ้ะเข้าใจเลยวา่กระเป๋านัน้เม่ือใส่ของจนเตม็จะหนกัมากจริง ๆ 
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แบ่งประเภทตามวัสดุที่ใช้ผลิตกระเป๋า 
1 กระเป๋าล้อลากแบบ Soft Case 

เป็นกระเป๋าลากท่ีท าจากวสัดท่ีุมีความยืดหยุน่อยา่งผ้า หรือใยสงัเคราะห์ท่ีมีข้อดี
ตรงเร่ืองน า้หนักเบา ไม่เป็นรอยขีดข่วนง่าย ไม่แตกหัก และด้วยความยืดหยุ่นท าให้จุของได้
มากกว่า แต่ข้อเสียของกระเป๋าล้อลากแบบ Soft Case ก็คือไม่กนัน า้ เม่ือการเดินทางต้องลุยฝน
หรือลยุหิมะ อาจท าให้เสือ้ผ้าหรือข้าวของท่ีอยู่ในกระเป๋าเปียกได้ ข้อควรระวงัอีกข้อเม่ือใช้กระเป๋า
เดินทางแบบ Soft Case ก็คือตวักระเป๋าจะไม่ได้ช่วยปกป้องสิ่งของท่ีอยู่ข้างใน ของจึงมีโอกาส
แตกหกัได้หากมีการโยนกระเป๋าเกิดขึน้ 

Polyester เป็นผ้าใยสงัเคราะห์ท่ีใช้กนัมานานแล้ว มีความแข็งแรงทนทานใน
ระดับหนึ่ง บางครัง้ท่ีเราเห็นผ้าเบอร์ต่างๆเช่น  600D ตัว D มาจาก Denier (หน่วยวัดความ
หนาแนน่ของผ้า) เชน่ ผ้า 1000D จงึมีความหนาแนน่มากกวา่ผ้า 600D 

Nylon ไนลอนเป็นผ้าใยสงัเคราะห์ กระบวนการผลิตในปัจจุบนัท าให้ได้ผ้า
ไนลอนท่ีนุ่มและเหนียวทนทานกว่า polyester ผ้าไนลอนมีหน่วยวัดความหนาแน่นเป็น Denier 
เชน่กนั (แตจ่ะใช้เปรียบเทียบกบั polyester ท่ีคา่เดียวกนัไมไ่ด้)  

Ballistic Nylon ซึ่ ง เป็น ไนลอน ท่ีทนทานเป็นพิ เศษ  มี ท่ีมาว่าในสมัย
สงครามโลกมนัได้ถกูคดิค้นขึน้เพ่ือใช้ปอ้งกนัหรือลดความรุนแรงของเศษวสัดจุากการแตกกระจาย
ของกระสนุปืนหรือวตัถรุะเบิด (แตไ่ม่ถึงขัน้กนักระสนุได้แตอ่ยา่งใด) เม่ือน ามาท ากระเป๋าก็เลยทน
ตอ่การขีดขว่นฉีกขาดมากกวา่ไนลอนธรรมดา 

Cordura เป็นย่ีห้อหรือช่ือการค้าของผ้าไนลอนชนิดพิเศษท่ีทนทานต่อการ
กดักรอนหรือฉีกขาดได้ดีกวา่ปกติ และอาจผลิตโดยผสมกบัเส้นใยธรรมชาตอ่ืินๆ เข้าไปด้วยก็ได้ 

หนังแท้ เป็นวัสดุท่ีทนทาน แต่ข้อเสียคือ มีน า้หนักมาก ราคาแพง และการ
เก็บรักษาดแูลยากกวา่วสัดอ่ืุนๆ 

หนงัเทียม PU เป็นวสัดท่ีุดคูล้ายเคียงหนงั แตมี่ความทนทานน้อยกวา่ 
2 กระเป๋าล้อลากแบบ Hard Case 

เป็นกระเป๋าเดินทางล้อลากท่ีท าจากวสัดท่ีุแข็ง เช่น พลาสติกหรือไฟเบอร์ท าให้มี
ความแข็งแรง ช่วยปกป้องสิ่งของท่ีอยู่ในกระเป๋าได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน ปัจจุบนัมี
การพัฒนาให้วัสดุมีน า้หนักเบาขึน้ จึงไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองน า้หนักเหมือนสมัยก่อน ข้อดีของ
กระเป๋าล้อลากท่ีท าจากพลาสติกหรือไฟเบอร์ยงัมีในเร่ืองของการท าความสะอาดท่ีง่ายกว่าและ
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สามารถกันน า้ได้ด้วย แต่กระเป๋าลากแบบ Hard Case เม่ือใช้งานไปนาน ๆ จะเร่ิมไม่สวยงาม
เหมือนใหม ่เพราะจะเกิดรอยขีดขว่นได้ง่าย และมีโอกาสท่ีตวักระเป๋าจะแตกหกัได้ง่ายกวา่ 

ABS เป็นช่ือของพลาสติกสงัเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีการน ามาท ากระเป๋าเดนิทาง
กนัพอสมควร เพราะมีความแข็งแรงทนทานและน า้หนกัไม่มากนกั กระเป๋าทรงแข็งทัว่ๆ ไปท่ีราคา
ไมส่งูนกัมกัจะเป็นวสัดนีุ ้

PC (Polycarbonate) น่ีก็เป็นวัสดุสังเคราะอีกพวกหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรง
และมีน า้หนกัเบากว่า ABS จึงมีการใช้กนัแพร่หลายในงานท าปา้ยขนาดใหญ่ หลงัคา และรวมถึง
นิยมน ามาใช้ท ากระเป๋าเดินทางท่ีเบาและแพงขึน้มาอีกขัน้หนึ่งด้วย ซึ่งวสัดุนีมี้ทัง้แบบธรรมดา 
และแบบท่ีมีโครงสร้างหรือกรรมวิธีผลิตให้แข็งแรงและเบาเป็นพิเศษ โดยมีช่ือการค้าท่ีต่างกันไป
ตามแตล่ะย่ีห้อท่ีผู้ผลิตวสัดจุะตัง้ ท่ีนิยมน ามาท ากระเป๋าเดินทางก็เช่น Makrolon, Hyzog, Lexan, 
Texin และอ่ืนๆอีกมากมาย บางตวัก็มีคณุสมบตัพิิเศษผา่นมาตรฐานการกนัไฟ 

อลูมิเนียม (Aluminum) ซึ่งมีน า้หนกัเบาและแข็งแรงทนทานต่อการกระทบ
กระแทก แต่ราคาสูงและน า้หนักมากกว่า PC มีใช้ในกระเป๋าราคาแพงบางแบบท่ีต้องการความ
ทนทานเป็นหลกั วศนิ เปรมทรัพย์ (2559) 

โดยมลูค่าตลาดของกระเป๋าเดินทางมีการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีอตัราการ
เติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 15ต่อปี โดยในปีค.ศ 2016 พบว่ามลูคา่ของตลาดกระเป๋าเดินทางมี
มลูคา่ 5,700 ล้านบาทโดยประมาณ ดงัแสดงในตาราง 
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ตาราง 1 มลูคา่ของกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางในประเทศไทย ปี 2011 – 2016 
 
THB million  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bags 25,720.2 28,421.4 30,944.2 33,324.3 35,760.2 38,251.4 

- Backpacks 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 83.2 89.9 96.2 101.9 107.8 113.7 

THB million 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

- Handbags 13,451.4 14,931.1 16,349.5 17,821.0 19,335.8 20,786.0 

- Wallet and Coin Pouches 2,172.7 2,346.5 2,557.7 2,749.6 2,947.5 3,153.9 

- Other Small Bags 269.2 288.1 311.1 323.6 335.2 349.3 

Luggage 2,864.0 3,350.9 3,887.0 4,470.1 5,095.9 5,707.4 

Bags and Luggage 28,584.2 31,772.3 34,831.2 37,794.4 40,856.1 43,958.8 

 
ท่ีมา: รายงาน Bags and Luggage in Thailand, Euromonitor International 

 

อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแนวโน้มการตลาดของกระเป๋าเดินทางยังคงเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยคาดการณ์ว่า ในปี2021 ตลาดของกระเป๋าเดนิทางจะสงูถึงประมาณ 8,000 ล้านบาท 
และมีอตัราการเตบิโตเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 7 ตอ่ปี ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง 2 มลูคา่การคาดการณ์ของกระเป๋าเดนิทางในประเทศไทย ปี 2016-2021 
 
THB million 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 

Luggage 5,707 6,193 6,657 7,123 7,586 8,003 

 
ท่ีมา: รายงาน Bags and Luggage in Thailand, Euromonitor International 
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ปัจจุบันมีกระเป๋าเดินทางหลากหลายย่ีห้อทัง้ท่ีเป็นผู้ ผลิตในประไทยและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งย่ีห้อท่ีได้รับความนิยม เช่น BP world, Bonny และผู้ ผลิตในต่างประเทศ เช่น 
American Tourister, Tumi, Samsonite (อเม ริกา ), Delsey, Pierre Cardin (ฝ ร่ังเศส ), Swiss 
Gear (สวิสเซอร์แลนด์), Rimowa (เยอรมนั), Brics (อิตาลี), CARGO Airtrans (ญ่ีปุ่ น) เป็นต้น 

กระเป๋าเดนิทางล้อลากมีหลากหลายประเภทให้เลือกตามจ านวนล้อและวสัดท่ีุใช้ส าหรับ
ผลิตกระเป๋า ซึ่งแตล่ะแบบก็มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกตา่งกนัไป นอกจากนัน้กระเป๋าเดนิทางแบบล้อ
ลากยงัมีหลายขนาดให้เลือกใช้ด้วย ตัง้แต่กระเป๋าเดินทางล้อลาก 16 นิว้ซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทาง
ขนาดเล็กท่ีเหมาะกบัการเดินทางคนเดียวหรือการเดนิทางท่ีเป็นทริปสัน้ ๆ ไม่ก่ีวนั ไปจนถึงกระเป๋า
เดินทางขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่สุด 28 นิว้ท่ีหากเป็นแบบล้อลากด้วยแล้วก็จะยิ่งท าให้ง่าย
และสะดวกในการเข็น ลาก หรือเคล่ือนย้ายมาก  ซึ่งขึน้อยู่กับต้องต้องการของผู้ บ ริโภค 
Administrator Page (2560) 

อเมริกัน ทวัร์ริสเตอร์ (American Tourister) เป็นย่ีห้อของกระเป๋าเดินทางช่ือดงั เร่ิมแรก
นายโซล คอฟเลอร์ (Sol Koffler) เป็นผู้ก่อตัง้ American Luggage Works ในเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐ
โรดไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1932 ตอ่มากิจการก้าวหน้านายคอฟเลอร์จงึเปล่ียน
ช่ือเป็นอเมริกัน ทวัร์ริสเตอร์ ในปี ค.ศ. 1993 อเมริกันทวัร์ริสเตอร์ถกูซือ้กิจการจากบริษัท Astrum 
International ซึง่เป็นผู้ผลิตกระเป๋าเดนิทางแซมโซไนท์ และได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัทแซมโซไนท์ใน 2 
ปีต่อมา ปัจจุบนัอเมริกัน ทวัร์ริสเตอร์นับว่าเป็นบริษัทในเครือของแซมโซไนท์ แต่มีต้นทุนในการ
ผลิตต ่ากวา่ 

แซมโซไนท์ (Samsonite) เป็นย่ีห้อกระเป๋าเดินทาง ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1910 โดยนายเจส
ซี ซเวย์เดอร์ เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทท่ีรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ภายใต้สโลแกนท่ีว่า “Life’s a 
Journey” ซึ่งคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างสรรค์กระเป๋าท่ีดีเย่ียมยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็น “Ultralite” 
กระเป๋าเดินทางน า้หนักเบาใน ยุค 1950, กระเป๋าเดินทางท่ีมีล้อลากในยุค 1970 และ “Oyster” 
กระเป๋าเดินทางท่ีขายดีท่ีสุดในโลกของยุค 1980 โดยไม่ได้เน้นเร่ืองของคุณภาพของกระเป๋า
เดนิทางเทา่นัน้ แตย่งัมาพร้อมกบัดีไซน์ท่ีทนัสมยัและภมูิฐาน 

ริโมว่า (Rimowa) เป็นย่ีห้อกระเป๋าเดินทางท่ีมีประวัติศาสตร์ โดยก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 
1898 โดยนาย Paul Morszech ท่ีเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความเช่ียวชาญเร่ือง
กระเป๋าเดนิทางท่ีท าจากไม้และหนงัท าการผลิตกระเป๋าคณุภาพสงู ตอ่มาในทศวรรษท่ี 30 โรงงาน
เกิดไฟไหม้ และเหลือเพียงโลหะเงิน ท าให้เกิดไอเดีย และผลิตกระเป๋าเดินทางท่ีมีน า้หนกัเปาจาก
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วสัดอุลูมิเนียมในลกัษณะหีบ และได้ผลิตกระเป๋าเดินทางท่ีมีพืน้ผิวแบบกรู๊ฟไลน์ ซึ่งเป็นต้นแบบ
ของรูปลกัษณ์ของ ริโมวา่จนถึงปัจจบุนั 

คาจิโอน่ี (Caggioni) เป็นย่ีห้อกระเป๋าเดินทางท่ีผลิตในประเทศไทย ภายใต้บริษัท บลู
ไล้ท์  อตุสาหกรรม จ ากดั เดิมใช้ช่ือว่า “ศิริศิลป์” ได้ก่อตัง้ขึน้ พ.ศ. 2496 เป็นธุรกิจเล็กๆ ท่ีรับผลิต
กระเป๋าเดินทาง ด้วยฝีมือและความประณีตในการตดัเย็บผลิตสินค้าท่ีมีความทนัสมยั และ เป็น
ผู้ น าในด้าน ดีไซต์ความเป็นแฟชั่น โดยมีการขยายตลาดทัง้ในไทยและต่างประเทศ เป็นผู้ น า
ทางด้านอุตสาหกรรมผู้ผลิตกระเป๋าเดินทางแบบครบวงจร ได้คิดค้นนวตักรรมใหม่เพ่ือการผลิต
กระเป๋าเดินทาง ท าจากวัสดุ ABS และวัสดุ PC (Polycarbonate) โดยได้น าวัสดุท่ีมีคุณภาพ
ทัง้หมดนีม้าประกอบเป็นกระเป๋าเดนิทางท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

ทูม่ี (Tumi) เป็นย่ีห้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการเดินทางและไลฟ์
สไตล์ของนักธุรกิจชัน้น า ก่อตัง้เม่ือ ค.ศ. 1975 โดยนายชาร์ลี คลิฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้น าเข้ากระเป๋าหนงัจากอเมริกาใต้ ในปี ค.ศ. 1980 ได้ผลิตกระเป๋าเดินทางแบบอ่อน ท าจาก
ไนลอนท่ีเบาสีด า ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะจนถึงปัจจบุนัของย่ีห้อนี ้

บริคส์ (Bric’s) กระเป๋าเดินทางเกรดพรีเม่ียมสญัชาติอิตาลี ท่ีมีดีไซน์หรูหรา ตวักระเป๋า
จะเน้นการออกแบบให้ความรู้สึกคลาสสิค ท่ีได้ไอเดียมาจากยุค 50 และ ยคุ 60 มีหลากหลายรุ่น
ยอดนิยมท่ีควรค่าแต่การลากไปเท่ียวรอบโลกไม่ว่าจะเป็น Magellano, Sintesis และรุ่น XBAG-
XTRAVEL ท่ีมีประสิทธิภาพกนัน า้อีกด้วย น าเข้าไทย โดย บริษัท คอนนอนเซอร์ ไลฟ์สไตล์ จ ากดั 

ริคาร์โด้เบเวอร์ล่ีฮิลส์ (Ricardo Beverly Hills) เป็นย่ีห้อกระเป๋าและอปุกรณ์เสริมส าหรับ
การเดินทาง ก่อตัง้โดย Richard "Ricardo" Gibbs ในปี ค.ศ. 1978 ในเมืองเบเวอร์ล่ีฮิลส์รัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ปภิภาสรร  งามข าอัครณี (2559) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋า
เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้
กระเป๋าเดินทางในประเทศไทยมีทัง้หมด 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านดารเข้าถึง ปัจจยัด้านราคาและความสะดวก และปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ในส่วนปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพและรายได้
ท่ีแตกตา่งกนั พบว่า การเลือกซือ้กระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศไทย ไม่แตกตา่งกัน
ในกลุ่มคนท่ีมีอายุแตกต่างกัน ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีอาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกัน จะมีการเลือกซือ้
กระเป๋าเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกตา่งกนั โดยผู้ ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั
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จะมีการเลือกซือ้ท่ีแตกต่างจากอาชีพอ่ืนๆ และผู้ ท่ีมีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท จะมีการเลือก
ซือ้กระเป๋าเดนิทางเพื่อการทอ่งเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสดุ 

สภุชัชา  วิทยาคง (2559) ได้ศกึษาวิจยั ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของสาย
การบนิ ต้นทนุต่า่ของผู้ใช้บริการชาวไทย จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่ตรา
สินค้าของสายการบินต้นทุนต่่า ของผู้ ใช้บริการชาวไทย โดยเรียงล่าดับตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ
ความภักดีจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัย ด้านเคร่ืองแต่งกายของพนักงานและลักษณะทาง
กายภาพของเคร่ืองบิน, ปัจจัยด้านราคาสินค้าและ บริการเสริม, ปัจจยัด้านพนักงานและความ
เช่ือมัน่ในสายการบนิ, ปัจจยัด้านชอ่งทางและกระบวนการ ในการจดัจา่หนา่ยตัว๋โดยสารและชา่ระ
เงิน, ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ และ ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้าของสายการบินต้นทนุต่า่ ของผู้ ใช้บริการ ชาวไทย ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการและลกัษณะของท่ีนัง่ผู้ โดยสารและท่ีเก็บสมัภาระ และ ปัจจยัด้านราคาตัว๋โดยสารและ
ช่ือเสียงของพรีเซ็นเตอร์ไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของ สายการบินต้นทุนต่่า นอกจากนี ้
ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ เพศ, ระดบัการศึกษา และ รายได้ตอ่เดือน ไม่ส่งผลต่อ
ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของสายการบนิต้นทนุต่า่ภายในประเทศ 

อาภัสรา  เหล่าตระกลู (2557) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
และความจงรักภกัดีของผู้บริโภคในการซือ้ผลิตภณัฑ์จากร้านภฟู้าในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี
กลุ่มตยัอย่างในการ วิจยัเป็นผู้บริโภคท่ีซือ้ผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้าท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลสูถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลปูระ
กอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะ
หว่าง 31-40 ปี และมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์ของสินค้าร้านภูฟ้าโดย รวมอยู่ในระดบัดี และมีความคิดเห็นต่อปัจจยัผลิตภัณฑ์ด้าน
คณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก ในด้านพฤตกิรรมการซือ้สินค้า ณ ร้านภูฟ้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ซือ้ผลิตภณัฑ์จากร้านภูฟ้า โดยเฉล่ีย 21 ครัง้ตอ่ปี มีคา่ใช้จ่ายในการซือ้โดยเฉล่ียตอ่ครัง้ 378 บาท 
มีความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑ์ประเภท อาหารและเคร่ืองด่ืมของร้านภูฟ้าระดบัมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้าด้านความถ่ีในการซือ้ โดยเฉล่ีย แตกต่างกัน 2) ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
ตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์จากร้านภฟู้าด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้โดยเฉล่ีย ด้านความถ่ีใน
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การซือ้โดยเฉล่ีย และด้านประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกซือ้ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์จากภาพวาดฝีพระหตัถ์ 
สินค้าหตัถกรรม สินค้าอ่ืนๆเช่นเคร่ืองใช้และของท่ีระลกึแตกตา่งกนั 3) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑจ์ากร้านภูฟ้าไม่แตกต่างกัน 4) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพัฤติกรรมของผู้บริโภคในการซือ้ผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้าตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สินค้าหัตถกรรม สินค้าอ่ืนๆเช่น
เคร่ืองใช้และของท่ีระลึก 5) พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์จากร้านภูฟ้า ด้านคา่ใช้จ่ายในการซือ้โดย
เฉล่ียโดยรวม และตามประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้ทุกด้าน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีในตรา
สินค้าร้านภฟู้า 

นฤมล  เกิดประทุม (2556) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ ก  Sumdex ของผู้ บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีชว่งอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีวฒุิการศกึษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ เจ้าของกิจการ และมีรายได้ตอ่เดือนตัง้แต ่40,001 บาท
ขึน้ไป ผู้ บริโภคมีทัศนคติต่อป้จจัยในด้านผลิตภัณฑ์ของกระเป๋าโน้ตบุ๊ ก Sumdex ได้แก่ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่ือเสียงตราสินค้า ลักษณะเฉพาะ ความหลากหลาย คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ราคาอยู่ในระดับดี ด้านการให้บริการ และการรับประกัน อยู่ในระดับดีมาก ผู้ บริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex 
โดยเฉล่ีย 1.96 วัน ด้านจ านวนเงินท่ีซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ กต่อครัง้โดยเฉล่ีย 2,032 บาท ด้าน
ระยะเวลาในการใช้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปล่ียนใบใหม่โดยเฉล่ีย 13.74 เดือน และด็านข
นาดของกระเป๋าส าหรับหน้าจอโน้ตบุ๊ กท่ีซือ้คือ 13” นิว้ ผู้ บริโภคท่ีมีเพศ อายุระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ในด้าน
เหตผุลท่ีซือ้ ด้านบคุคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ และด้านแบบของกระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex 
ท่ีใช้ในปัจจุบัน ท่ีแตกต่างกัน ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่าง มีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ ก 
Sumdex ในด้านระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (วนั) ด้านจ านวน
เงินท่ีใช้โดยประมาณในการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ตอ่ครัง้ (บาท) และด้านขนาดของกระเป๋า
ส าหรับหน้าจอโน้ตบุ๊ก (นิว้) ท่ีแตกต่างกนั ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋า
โน้ตบุ๊ก Sumdex ในด้านจ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณในการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ 
(บาท) ท่ีแตกต่างกันผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก 
Sumdex ในด้านระยะเวลาในการใช้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปล่ียนใบใหม่ (เดือน) ด้าน
จ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณในการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ตอ่ครัง้ (บาท) และด้านขนาดของ
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กระเป๋าส าหรับหน้าจอโน้ตบุ๊ก (นิว้) ท่ีแตกตา่งกนั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
ซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ในด้านระยะเวลาในการใช้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปล่ียนใบ
ใหม่ (เดือน) ท่ีแตกตา่งกนั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋า
โน้ตบุ๊กSumdex ในด้านระยะเวลาในการใช้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ก่อนเปล่ียนใบใหม่(เดือน) 
และด้านจ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณในการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ตอ่ครัง้ (บาท) ท่ีแตกตา่ง
กัน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางท่ีตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซือ้
กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้
กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ต่อครัง้ (วัน) และ ด้านจ านวนเงินท่ีใช้โดยประมาณในการซือ้กระเป๋า
โน้ตบุ๊ก Sumdex ตอ่ครัง้ (บาท) 

อคัร์วิชญ์  เชือ้อารย์ และ ณักษ์  กลุิสร์ (2556) ได้ศกึษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
ความภักดีในแบรนด์ “Greyhound” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาคณุลกัษณะด้าน
ปัจจยัส่วนบคุคล ภาพลกัษณ์ ตราสินค้า การรับรู้ตราสินค้า ความตัง้ใจในการซือ้ คณุคา่ตราสินค้า 
และความภกัดีในตราสินค้า ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ  การศึกษา ส่วนใหญ่  มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ บริโภคมีการรับรู้ตราสินค้า Greyhound โดยรวมอยู่ใน  ระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้ว่า 
Greyhound เป็นสินค้าแฟชั่นมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภค  มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า Greyhound โดยรวม อยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกบั ความตัง้ใจในการซือ้สินค้า Greyhound คณุคา่ตราสินค้า Greyhound และความ
ภักดีในตราสินค้า Greyhound โดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างผู้ บ ริโภคท่ีมี
คณุลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ระดบัการศกึษา  อาชีพ รายได้ตอ่เดือน แตกตา่งกนัมี
ความภักดีในตราสินค้า Greyhound แตกต่างกันการรับรู้ ตราสินค้า Greyhound ของผู้บริโภคมี 
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินค้า Greyhound ในทิศทางเดียวกนัโดยมีระดบัความสมัพนัธ์
ในระดบัปานกลาง ภาพลกัษณ์ตราสินค้า Greyhound ของผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดี
ในตราสินค้า Greyhound ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดบัความสัมพันธ์ในระดบัปานกลางความ
ตัง้ใจในการซือ้สินค้า Greyhound ของผู้ บริโภคมีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้า 
Greyhound ในทิศทางเดียวกัน  โดยมีระดับความสัมพัน ธ์ ในระดับสูง คุณค่าตราสินค้า 
Greyhound ของผู้ บริโภคมีความสัมพันธ์ กับความภักดีในตราสินค้า Greyhound ในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ในระดบัสงู 
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สพุรรณี  จนัทร์รัสมี (2550) ได้ศกึษาวิจยั ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดี
ในตราสินค้าของเคร่ืองส าอางระดบับน ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-37,500 บาท และมีสถานภาพโสด ข้อมูล
เก่ียวกับประเภทของเค ร่ืองส าอางท่ี ใช้  พบว่า ผู้ บ ริโภค ท่ี ซื อ้ เค ร่ืองส าอางระดับบนใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองส าอาง
ประเภทบ ารุงรักษาผิวกาย เช่น ครีมและโลชัน่ส าหรับทามือ – เล็บ ครีมปอ้งกนัแสงแดด ครีมบ ารุง
ผิวกาย ฯลฯ จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.25 ภาพรวมของผู้ บริโภคท่ีซือ้เคร่ืองส าอาง
ระดบับนในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบภามมีจ านวนเงินท่ีใช้
ในการซือ้เคร่ืองส าอางเฉล่ีย 6,396.25 บาท/ครัง้ สงูสุด 15,000 บาท/ครัง้ และต ่าสุด 1,500 บาท/
ครัง้ การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านคุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 3 ตรา 
จากสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านจ านวนเงินท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอาง
ระดบับนท่ีแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป มี
จ านวนเงินท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอางระดับบนมากกว่าผู้ บริโภคกลุ่มอ่ืน ระดับการศึกษาท่ี
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมด้านจ านวนเงินท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอางระดบับนท่ีแตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีจ านวนเงิน
ท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอางระดบับนมากกวา่ผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน สถานภาพท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
ด้านจ านวนเงินท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอางระดบับนท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 รายได้ท่ีแตกต่างกัน พฤติกรรมด้านจ านวนเงินท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอางระดบับนท่ี
แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 15,000-37,500 บาท 
มีพฤตกิรรมด้านจ านวนเงินท่ีใช้ในการซือ้เคร่ืองส าอางระดบับนท่ีแตกตา่งเป็นรายคูก่บัผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ 37,501-60,000 บาท ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของตรา
สินค้า Sisley ในด้านประโยชน์หลกั มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินค้า Sisley ในระดบัค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์
ของตราสินค้า Sisley ในด้านคณุภาพ มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า Sisley ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้า Sisley ในด้านการรู้จกัตราสินค้า มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดี
ตอ่ตราสินค้า Sisley ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ของ
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ตราสินค้า Sisley ในด้านคณุภาพท่ีรับรู้ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินค้า Sisley ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้า Sisley ในด้านความผูกพันกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
จงรักภกัดีตอ่ตราสินค้า Sisley ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

ชิโนรส  กรีธาด ารงเดช (2548) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมตา่งประเทศ ของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาปริญญาตรีซือ้กระเป๋าแบรน์เนมต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ศึกษกอยู่ชัน้ปีท่ี 3 คณะสงัคมศาสตร์  มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียเท่ากับ6,707 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษกท่ีไม่มีรายได้พิเศษ หากมีรายได้พิเศษ รายได้พิเศษส่วนใหญ่มาจากการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง โดยบิดาประกอบอาชีพค้าขายมากท่ีสุด และมารดาเป็นแม่บ้านมากท่ีสดั 
กระเป๋าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุคือ ย่ีห้อ LOUIS VUITTON และเพ่ือนเป็นบคุคลท่ีมีอิทธพลตอ่
การซือ้มากท่ีสดุ และพบวา่ ด้านพฤตกิรรมซือ้กระเป๋าแบรน์เนมตา่งประเทศของนกัศกึษาปริญญา
ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร นิสิต นกัศกึษาท่ีคณะแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าแบรน์เนม
ต่างประเทศในด้านจ านวนกระเป๋าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 นิสิต 
นกัศึกษาท่ีบิดา มารดามีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้กระเป๋าแบรน์เนมต่างประเทศใน
ด้านจ านวนกระเป๋าแตกตา่งกนั  รายได้ตอ่เดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรน์
เนมต่างประเทศในด้านจ านวนกระเป๋าในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือ
นักศึกษามีรายได้ต่อเดือนมากขึ่นจะท าให้พฤติกรรมการซือ้ในด้านจ านวนกระเป๋าเพิ่มขึน้ปาน
กลาง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย คณุภาพสินค้า รูปร่างลักษณะ รูปแบบสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ ภาพพจน์ตราสินค้าและคุณสมบตัิอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า คุณภาพสินค้าและ
รูปแบบสินค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าแบรน์เนมตา่งประเทศในทิศทางเดียวกนั 
แต่ความสัมพันธ์มีระดับต ่า กล่าวคือ เม่ือคุณภาพสินค้าและรูปแบบสินค้ามีมากขึน้ จะท าให้
พฤติกรรมการซือ้ในด้านจ านวนกระเป๋าเพิ่มขึน้เล็กน้อย ภาพพจน์ตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้กระเป๋าแบรน์เนมตา่งประเทศในด้านจ านวนกระเป๋า โดยความสมัพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั แตค่วามสมัพนัธ์มีระดบัปานกลาง กลา่วคือ เมือภาพพจน์ตราสินค้าดีขึน้จะท าให้
พฤติกรรมการซือ้ในด้านจ านวนกระเป๋าเพิ่มขึน้ปานกลาง พฤติกรรมการซึอ้กระเป๋าแบรน์เนม
ตา่งประเทศมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกันโดยความสมัพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง พฤติกรรมการซึอ้กระเป๋าแบรน์เนมต่างประเทศในด้านจ านวนกระเป๋ามี
ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตในทิศทางเดียวกนั โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบั
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ปานกลาง กล่าวคือ เม่ือพฤติกรรมการซือ้ในด้านจ านวนกระเป๋าเพิ่มมากขึน้ จะท าให้พฤติกรรม
การซือ้ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ปานกลาง ความพึงพอใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมในอนาคนในทิศทางเดียวดันในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
กล่าวคือ เม่ือความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มมากขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซือ้ในอนาคตมีแนวโน้ม
เพิ่มสงูขึน้ปานกลาง 

 
แนวคดิและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในงานวิจยั 
 จากงานวิจยัดงักลา่ว ผู้วิจยัสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยกุต์ใช้ในการสร้าง

แบบสอบถามทางด้านปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภคกระเป๋าเดินทางกับความภักดีต่อ
ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างาน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ท่ี
กล่าวมา น ามาใช้เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม
ผู้บริโภคกระเป๋าเดนิทางกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการวิจยัครัง้นีเ้กิดจากการศกึษาทฤษฎีและแนวคิดตา่งๆ ดงันี ้

1. ทฤษฎีท่ีน ามาอ้างอิงในเร่ือง ลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เป็น เกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบง่ส่วนตลาด 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญซึ่งผู้ วิจัยได้น ามาใช้ในการวิจัย  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

2. ทฤษฎีท่ีน ามาอ้างอิงในเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคดิและทฤษฎี
ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) มาอ้างอิงในการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหา
ค าตอบเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ โดยใช้คณุสมบตัท่ีิส าคญัของผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มา
ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเน่ืองจากระเป๋าเดินทางไม่มีบรรจุภัณฑ์ ผู้ วิจยัจึงไม่ได้น ามาใช้ในการ
วิจยั 
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3. ทฤษฎีท่ีน ามาอ้างอิงในเร่ืองความภักดีต่อตราสินค้า ผู้ วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีของ Bourdeau L. B (2005) อ้างถึงใน เกศนภา  ไลซานดร้า  ยะเสน (2553) มาอ้างอิงใน
การวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับความภักดีในตราสินค้า 5 ด้าน ได้แก่ การ
แสดงตวั การไตร่ตรองเป็นพิเศษ การเป็นผู้สนบัสนุน ความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ และการมีส่วน
ร่วมในการปอ้งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  40 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับ
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร " โดยผู้ วิจยัได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

  

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้บริโภควยัท างานอายรุะหวา่ง 20-60 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้บริโภควยัท างานอายรุะหวา่ง 20-60 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม โดยใช้สูตรค านวนแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยใช้สตูร Taro Yamane กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) และได้ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 
95% ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คนและเผ่ือการ
สญูเสียแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากับ 
400 คนซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

2

2

4e

Z
n    

โดยท่ี n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
e = ระดบัความคลาดเคล่ือน เทา่กบั 0.05 
Z = คา่มาตรฐานซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ 



  41 

P = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเทา่กบั 50% = 0.5 
q = 1-p  

  

แทนคา่  n  =    1.962 (0.5) (0.5) 
  (0.05) 

=     385 

ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ 385 คน โดยเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 
15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุม่ตวัอยา่งส าหรับงานวิจยั ผู้วิจยัใช้หลกัการสุม่ตวัอยา่ง 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือก
จากกลุ่มพืน้ท่ีเขตตามนโยบายการพัฒนาเมืองในผงัเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพืน้ท่ีเขต
ออกเป็น 6 กลุ่มพืน้ท่ี ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ รวมจ านวน 50 เขต โดยผู้ วิจัยได้ท าการสุ่มตวัอย่าง
โดยท าการจบัสลากการสุ่มตวัอย่างแบบไมใ่ส่คืน ได้จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตดอนเมือง 
เขตวฒันา เขตดนิแดง และเขตปทมุวนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนด
สดัส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน 
ในแตล่ะเขตดงันี ้ 

ยา่นอาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม     เขตบางรัก   จ านวน 80 ชดุ 
บริเวณสนามบนิดอนเมือง      เขตดอนเมือง   จ านวน 80 ชดุ 
ยา่นอาคารมิดทาวน์อโศก      เขตวฒันา   จ านวน 80 ชดุ 
ยา่นอาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์     เขตดนิแดง   จ านวน 80 ชดุ 
ยา่นอาคารออลซีซนัส์ เพลส      เขตปทมุวนั   จ านวน 80 ชดุ 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท า
การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 2 ให้ครบตาม
แบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามซึ่งผู้ วิจัยได้จัดท าขึน้เพ่ือศึกษา 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นประกอบด้วยกนัคือ 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ี
เก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุรายได้ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบให้เลือกตอบจ านวน 6  ข้อ ดงันี ้

1. เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close ended Question) โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ เป็นระดับการวัดข้อมลูประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) จิรัญญา  
เกษรสคุนธ์ (2559) โดยการแสดงเกณฑ์ช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในแบบสอบถามข้อมลูจาก
การส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสท่ี 2/2558 จ านวนผู้ มีอายุตัง้แต่ 15-60 ปี ศนูย์
ข้อมลูแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน (2561) แตเ่น่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 19 ระบวุ่า บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้ เยาว์และบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุครบ 20 ปีบริบรูณ์ 
ดงันัน้การวิจัยครัง้นีจ้ึงได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วงอายุ โดยแบ่งช่วงอาย ุ
ออกเป็น 5 ชว่ง ดงันี ้

 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ – คา่ต ่าสดุ  

จ านวนชัน้  

                                      = 
60 – 20 

=  8 
5 

 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึก าหนดชว่งอาย ุดงันี ้

2.1 20 - 27 ปี 
2.2 28 - 35 ปี 
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2.3 36 – 43 ปี 
2.4 44 – 51 ปี 
2.5 52 – 60 ปี 

3. สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) พนิตสิริ  ศิลประเสริฐ (2555) โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

3.1 โสด   
3.2 สมรส/ อยูด้่วยกนั    
3.3 แยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง /หม้าย 

4. ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) จิรัญญา  เกษรสุคนธ์ 
(2559) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
4.3 ปริญญาตรี  
4.2 สงูกวา่ปริญญาตรี    

5. อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choices Question) จิรัญญา  เกษรสุคนธ์ (2559) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

5.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ    
5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.3 ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ / ค้าขาย 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ลกัษณะ ค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) ภาณุพงษ์  พรหมวานิช 
(2552) การวิจยัครัง้นีไ้ด้แบง่ชว่งรายได้ตอ่เดือนออกเป็น 5 ชว่ง ดงันี ้ 

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 บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เดินทางแบรนด์เนม(7 ย่ีห้อ คือ American Tourister, Rimowa, Samsonite, Caggioni, Tumi, 
Bric’s และ Ricardo) ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกัน 
ด้านสีของผลิตภณัฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถุดิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ 
ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุค่าของผลิตภัณฑ์ และ
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ลักษณะของค าถามเป็นแบบการวัดระดบัข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 41 ข้อ ซึง่แบง่ออกเป็นรายด้านดงันี ้

1. ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์   จ านวน 4 ข้อ 
2. ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์  จ านวน 3 ข้อ 
3. ด้านราคาของผลิตภณัฑ์    จ านวน 3 ข้อ 
4. ด้านช่ือเสียงตราสินค้า    จ านวน 3 ข้อ 
5. ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์   จ านวน 3 ข้อ 
6. ด้านการรับประกนั    จ านวน 2 ข้อ 
7. ด้านสีของผลิตภณัฑ์    จ านวน 2 ข้อ 
8. ด้านการให้บริการ    จ านวน 3 ข้อ 
9. ด้านวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต    จ านวน 4 ข้อ 
10. ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  จ านวน 3 ข้อ 
11. ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์   จ านวน 2 ข้อ 
12. ด้านความเข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์  จ านวน 3 ข้อ 
13. ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์   จ านวน 3 ข้อ 
14. ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  จ านวน 3 ข้อ 
 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดบัความคดิเห็น เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

5 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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ผู้วิจยัใช้เกณฑ์คา่เฉล่ียในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้มลัลิกา  บนุนาค (2544) 

 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ – คา่ต ่าสดุ  

จ านวนชัน้  

                                    = 
5 – 1 

                     =  0.8 
5 

การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ ระดบัการวดัข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน 
ดงันี ้

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคดิเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคดิเห็นในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคดิเห็นในระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคดิเห็นนระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความภกัดีในตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะของค าถามเป็นการวดัระดบัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) จ านวน 15 ข้อ ซึง่แบง่ออกเป็นรายด้านดงันี ้

1.ด้านการแสดงตวั   จ านวน 3 ข้อ 
2.ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ  จ านวน 3 ข้อ 
3.ด้านการเป็นผู้สนบัสนนุ  จ านวน 3 ข้อ 
4.ด้านความหนกัแนน่ในสิ่งท่ีชอบ  จ านวน 4 ข้อ 
5.ด้านการมีสว่นร่วมในการปอ้งกนั จ านวน 2 ข้อ 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความภกัดีตอ่ตราสินค้าเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
5 หมายถึง สงูมาก 
4 หมายถึง สงู 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง ต ่า 
1 หมายถึง ต ่ามาก 



  46 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์คา่เฉล่ียในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้มลัลิกา  บนุนาค (2544) 

 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ – คา่ต ่าสดุ  

จ านวนชัน้  

 = 
5 – 1 

=  0.8 
5 

การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ ระดบัการวดัข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน 
ดงันี ้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความภกัดีในตราสินค้าในระดบัสงูมาก 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดบัความภกัดีในตราสินค้าในระดบัสงู 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดบัความภกัดีในตราสินค้าในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัความภกัดีในตราสินค้าในระดบัต ่า 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดบัความภกัดีในตราสินค้าในระดบัต ่ามาก 

 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศกึษาข้อมลูทตุิยภูมิจากต ารา เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น 

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง

แบรน์เนมกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
3. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสม และขอค าเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม 

4. น าแบบสอบถามไปท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปท าการทดสอบ (Tryout) กับ
ประชากรท่ี ไม่ใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ได้ข้อค าถามท่ีสมบรูณ์ 



  47 

5. น าแบบสอบถามนัน้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของชุดค าถาม 

โดย ใช้ สัม ป ระสิ ท ธ์ิ  Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้ วิ ธี สัม ป ระสิ ท ธ์ิ แอล ฟ่ า (α - 
Coefficient) สตูรของคอนบาค (Cronbach) เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของชดุค าถาม คา่แอลฟ่าท่ีได้

จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของชดุค าถาม โดยมีคา่ระหวา่ง 0 < α < 1 ซึ่งคา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 มาก 

แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงูซึ่งในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้คา่ α ท่ียอมรับได้ท่ี 0.70 กลัยา  วานิชย์บญัชา 
(2560) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เดินทางแบรนด์เนมและส่วนท่ี 3 ความภักดีต่อตราสินค้า โดยแบง่ผลการทดสอบคา่ความเช่ือมัน่
ดงันี ้

สว่นท่ี 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม 
1. ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์   คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.745 
2. ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.761 
3. ด้านราคาของผลิตภณัฑ์    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.882 
4. ด้านช่ือเสียงตราสินค้า    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.816 
5. ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์   คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.947 
6. ด้านการรับประกนั    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.956 
7. ด้านสีของผลิตภณัฑ์    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.723 
8. ด้านการให้บริการ    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.726 
9. ด้านวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.907 
10.ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.834 
11.ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์   คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.739 
12.ด้านความเข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.769 
13.ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์   คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.715 
14.ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.825 
สว่นท่ี 3 ความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
1.ด้านการแสดงตวั    คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.717 
2.ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.881 
3.ด้านการเป็นผู้สนบัสนนุ   คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.714 
4.ด้านความหนกัแนน่ในสิ่งท่ีชอบ  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.941 
5.ด้านการมีสว่นร่วมในการปอ้งกนั  คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.737 
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6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศกึษา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม

กับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร  โดยมีแหล่งข้อมูลใน
การศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

1. แหล่งข้อมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมลูท่ีมีผู้
รวบรวมไว้ทัง้หนว่ยงานของรัฐและเอกชน ดงันี ้

1) หนงัสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารตา่งๆ  
2) ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต  
3) หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
4) เอกสารภายในองค์กร  

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันีคื้อ ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถาม
ให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการเก็บรวบรวม โดยผู้ วิจัยจะท าการชีแ้จงให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม 
และรอเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 400 ชุด และน าข้อมูลฉบับท่ีมีค าตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัส เพ่ือน าไปวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติต่อไป  โดย
แบบสอบถามมีทัง้หมด 4 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   6 ข้อ 
สว่นท่ี 2 ระดบัความคดิเห็นด้านปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ จ านวน 41 ข้อ 
สว่นท่ี 3 ระดบัความภกัดีตอ่ตราสินค้า   จ านวน 15 ข้อ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 

น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบแล้ว มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้จัดกระท าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป กัลยา  วานิชย์บัญชา 
(2559) มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบ สอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การบนัทึกข้อมลูลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมา
ลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ล่วงหน้า ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) 
ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้ วิจยัได้จดักลุ่มค าตอบแล้วจึงนบัคะแนนใส่
รหสั โดยลงในแบบบนัทกึข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามล าดบั 

3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วได้น ามาบันทึกเข้า File โดยใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือท าการประมวลผล และการแจกแจงความถ่ีของทกุตวัแปรแล้วค านวณคา่ร้อยละ 
(Percentage) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ

อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 หาค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน 

1.2 หาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 

1.3 หาค่าเฉล่ีย  (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาของผลิตภณัฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกนั ด้านสี
ของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถุดิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้าน
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภัณฑ์ และด้าน
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และความภกัดีตอ่ตราสินค้า 

1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการ
รับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และความภกัดีตอ่ตราสินค้า 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน ดังนี ้

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความภกัดีใน
ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางแตกต่างกันจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มส าหรับตวัแปรด้านเพศ และใช้สถิติ
แบบ One-Way Analysis of Variance เพ่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ี
มากกวา่ 2 กลุม่ส าหรับตวัแปร ด้าน อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน พบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
ท่ีระดบันัยส าคัญ 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ใช้ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นรายคู่เพ่ือดูว่ามีคู่ใดแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 

2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถุดิบท่ีใช้
ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความภกัดี
ในตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติโดยใช้สถิติ
ความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมตฐิาน  
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉ ล่ีย  (Mean) ค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ม า
วิเคราะห์ ดงันี ้

1. คา่ร้อยละ (Percentage) กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) 
 

𝑃 =  
𝑓 × 100

𝑛
 

เม่ือ P แทน คา่ร้อยละ 

 แทน ความถ่ีของคะแนน 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

2. การหาค่าเฉล่ีย ( Mean หรือ х̅ ) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูด้านต่างๆโดย
ใช้สตูรดงันี ้กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560)  

х̅ =      
∑𝑥

𝑛
 

เม่ือ х̅ แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

Σx  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

3. การห าค่ า เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน  (Standard Deviation: S.D.) เพ่ื อ ใ ช้ แป ล
ความหมายของข้อมลูด้านตา่งๆ โดยใช้สตูรดงันี ้กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) 

 

S.D. =          √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
เม่ือ  S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
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х2  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

(𝐱)𝟐 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

สถติทิี่ใช้หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test)  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ 

Cronbach’s Alpha  Coefficient วิธีสัมประสิทธิแอลฟ่า ( - Coefficient) สูตรของครอนบาค 
(Cronbach) กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) 

สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เป็นค่าท่ีใช้ความเช่ือถือได้ หรือเป็นค่าท่ีใช้วัดความ
สอดคล้องภายในของค าตอบสัมประสิทธ์ิ Alpha ท่ีได้รับความนิยมมาก เพราะไม่ต้องวดั 2 ครัง้ 
หรือไม่ต้องมีการแบ่งคร่ึง โดย ค่า Cronbach’s Alpha เป็นค่าท่ีเกิดจากค่าเฉล่ียของสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของค าถามทกุค าถาม โดยท่ี 

 

Cronbach’s Alpha :   =    
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เม่ือ  α แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

𝒌 แทน จ านวนค าถาม 
𝐂𝐨𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่ง ๆ 
𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 

 

ในกรณีท่ีมีการ Standardized แตล่ะค าถาม คา่ Cronbach’s Alpha จะกลายเป็น 

Cronbach’s Alpha :   =   
𝑘𝑟

1+𝑟(𝑘−1)
 

 

𝒓  แทน   คา่เฉล่ียของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของทกุค าถาม 
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 

1. สถิติ Independent t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตุฐิาน หลกั (H0) เม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความ 
แตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม ให้ 
ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบค่าความ 
แปรปรวนของของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s Test 

 
กรณีท่ีมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั   

 

 

เม่ือ  t     แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

𝑺𝑷
𝟐  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 

 
กรณีความแปรปรวนทัง้ 2 ทัง้สองกลุม่ไมเ่ทา่กนั  

 

)S(S 2

2

2

1 

21

P

21

n

1

n

1
S

XX
t






1X

2X

1n

1n

2nn

1)S(n1)S(n
S

21

2

22

2

112

P





)S(S 2

2

2

1 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t








  54 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ t มีองศาความเป็นอิสระ df = n1 + n2 – 2 

 

 

เม่ือ    t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

df แทน องศาความเป็นอิสระ 
 

2. สถิติ One-Way Analysis of Variance ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ีย
ของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง 
Homogeneity of Variances ถ้าพบว่าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่าง
ด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างด้วย (Brown 
Forsythe จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) เม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 และ
ปฏิเสธสมมตุฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่มากกว่า 0.05  

ถ้าพบว่าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test สามารถ
เขียนได้ดงันี ้กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) 

 

𝐹 =
MSBetween

MSWithin
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เม่ือ F แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงเพ่ือ
ทราบนยัส าคญั 

MSBetween แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม (Mean Square) 

MSWithin  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square) 
 

โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df) ดงันี ้

df = n – 1 
dfB = p – 1 
dfW= n - p 
เม่ือ n แทน จ านวนตวัอยา่งรวมทัง้หมด (คน) 
p แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบเป็นรายคู ่ท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียประชากร กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560)  

 

𝐿𝑆𝐷    =     𝑡
1−

∝
2;𝑛−𝑘

√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

 

โดยท่ี n = ∑ 𝒏𝒊
𝒌
𝒊=𝟏  

ni ≠ n 
r = n – k 
 

เม่ือ     𝒕𝟏−
∝

𝟐
;𝒏−𝒌     แทนค่าท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ 



  56 

 

𝑴𝑺𝑬  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝐧𝐢  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ท่ี i 

𝐧𝐣  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ท่ี j 

  แทน ระดบัความส าคญั 
 

ถ้าพบความแปรปรวนไม่เท่ากนัจะท าการทดสอบด้วย (Brown-Forsythe)(B) กลัยา  
วานิชย์บญัชา (2560) สตูรดงันี ้

𝐵          =       
𝑀𝑆𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛

𝑀𝑆𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛
 

 

โดยคา่    𝑀𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛  =     [1 −
𝑛1

𝑁
] 𝑆𝑖

2 

 

เม่ือ B แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
𝐌𝐒𝐁𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

𝐌𝐒𝐖𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
N  แทน ขนาดประชากร 

𝐒 𝐢
𝟐  แทน คา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น
รายคู ่เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett T3 กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560)  
 

d̅D =
√2(𝑀𝑆

𝑆
𝐴

)
𝑃𝐷

√2
 



  57 

เม่ือ 𝐝�̅� แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาในDunnett test 
PD แทน คา่จากตาราง Critical values of the Dunnett test      

𝐌𝐒
𝐒

𝐀
 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่      

S แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

3. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม มีผลต่อความภักดีต่อตรา

สินค้า โดยถ้ามีตวัแปรอิสระ k ตวั (𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑘 ) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
Y โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นเชิงเส้น จะได้สมการเชิงถดถอยเชิงพหนุาม ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ ดงันี ้
กลัยา  วานิชย์บญัชา (2560) 

  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑒 

 

โดยท่ี 𝑋 = ตวัแปรตาม 

𝑌 = ตวัแปรต้น 

𝛽0 = สว่นตดัแกน 𝑌 เม่ือก าหนดให้ 𝑋1 = 𝑋2 =. . . 𝑋𝑘 = 0 
 

สว่น  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘  เป็นสัมประสิทธ์ความถดถอยเชิงส่วน 

(Partial Regression Coefficient) โดยท่ี 𝛽1 เป็นค่าท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม 

𝑌 เม่ือตัวแปรอิสระ 𝑋𝑖 เปล่ียนไปหนึ่งหน่วย โดยท่ีตัวแปรอิสระ 𝑋 อ่ืนๆ มีค่าคงท่ี เช่น 𝑋𝑖 

เปล่ียนไปหนึง่หนว่ย คา่ 𝑌จะเปล่ียนไป 𝛽1หนว่ยโดยท่ี 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑘 มีคา่คงท่ี 
เง่ือนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุมีดงันี ้

1.ความคาดเคล่ือน 𝑒 เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
2. คา่เฉล่ียของความคาดเคล่ือนเป็นศนูย์ นัน่คือ 𝐸(𝑒) = 0 
3. คา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นคา่คงท่ีท่ีไมท่ราบคา่ 𝑉(𝑒) = 𝜎𝑒

2  

4. 𝑒𝑖  และ 𝑒𝑗 เป็นอิสระตอ่กนั ; 𝑖 = 𝑗 นัน่คือ covariance (𝑒𝑖 และ 𝑒𝑗) = 0 

5. ตวัแปรอิสระ 𝑋𝑖  และ 𝑋𝑗  ต้องเป็นอิสระตอ่กนั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับความ
ภกัดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยก าหนดสญัลกัษณ์และตวัแปรตา่งๆท่ีใช้วิเคราะห์ ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

H0 แทน สมมตฐิานหลกั 

H1 แทน สมมตฐิานรอง 
n แทน จ านวนหรือกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑋 แทน คา่เฉล่ีย 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t-Distribution 
F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-Distribution 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบท่ี 
 B แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

RAdj
2  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิตวิิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

S.E. แทน คา่คลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
* แทน คา่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

Y1 แทน ความภกัดีตอ่ตราสินค้า กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม 

X1 แทน ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ 

X2 แทน ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ 

X3 แทน ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ 

X4 แทน ด้านช่ือเสียงของตราสินค้า 

X5 แทน ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
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X6 แทน ด้านการรับประกนั 

X7 แทน ด้านสีของผลิตภณัฑ์ 

X8 แทน ด้านการให้บริการ 

X9 แทน ด้านวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต 

X10 แทน ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 

X11 แทน ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 

X12 แทน ด้านความเข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ 

X13 แทน ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ 

X14 แทน ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัในครัง้
นี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ตามล าดบัของแบบสอบถาม ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรน์เนม ได้แก่ ด้านคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

3.การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าแบรน์เนม  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
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สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผล
ตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วยผลการ
วิเคราะห์ 3 สว่น ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 3 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 120 30.00 
หญิง 280 70.00 

รวม 400 100.00 

2. อายุ   
20 – 27 ปี 48 12.00 
28 – 35 ปี 186 46.50 
36 – 43 ปี 112 28.00 
44 – 51 ปี 41 10.25 
52 – 60 ปี 13 3.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพ   
โสด 238 59.50 
สมรส/อยู่ด้วยกนั 145 36.25 
แยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง /หม้าย 17 4.25 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 82 20.50 
ปริญญาตรี 99 24.75 
สงูกวา่ปริญญาตรี 219 54.75 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพ   
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 117 29.25 
พนกังานบริษัทเอกชน 247 61.75 
ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 36 9.00 

รวม 400 100.00 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
20,001 – 30,000 บาท 61 15.25 
30,001 – 40,000 บาท 47 11.75 
40,001 – 50,000 บาท 
50,001 – 60,000บาท 

105 
70 

26.25 
17.50 

60,001 บาทขึน้ไป 117 29.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  ของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบวา่ 
เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

และ เพศชาย จ านวน 120 คน  คดิเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั 
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อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายตุัง้แต ่28-35 ปี จ านวน 186 คน  คิดเป็นร้อยละ 
46.5 รองลงมาคืออาย ุ36 - 43 ปี จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 28  และล าดบัสุดท้ายคือ อาย ุ
52 - 60 ปี จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.50 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 145 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.25  และล าดบัสดุท้ายคือ หม้าย 
/ หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.25 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
219 คน คดิเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 99 คน คดิเป็นร้อยละ 24.75 
และล าดบัสดุท้ายคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพพนกังาน จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.75 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.25 และ
ล าดบัสดุท้ายคือ ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายได้ตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้
ไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 105 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.25 และล าดบัสดุท้ายคือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ  และสถานภาพ มีความถ่ีของข้อมูล
กระจายตวัอย่างไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีน้อยเกินไป ผู้ วิจัยจึงได้ท าการรวบรวมกลุ่ม
ข้อมลูใหม่เพ่ือให้การกระจายของข้อมลูมีความสม ่าเสมอ และเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้
กลุม่ใหม ่ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงจ านวน และร้อยละ เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการจดักลุม่ใหม ่ในข้ออายุและสถานภาพ 
 

ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อาย ุ   
20 – 27 ปี 48 12.00 
28 – 35 ปี 186 46.50 
36 – 43 ปี 112 28.00 
44 – 60 ปี 54 13.50 

รวม 400 100.00 
3. สถานภาพ   
โสด/แยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง /หม้าย 255 63.75 
สมรส/อยูด้่วยกนั 145 36.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีใช้
เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการจดักลุม่ใหม ่ในข้ออาย ุจ านวน 400 คน พบวา่ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 28-35 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.50 รองลงมา คือ อายุ 36-43 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุ 44-60 ปี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และอายุ 20-27 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้าง /หม้าย
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 145 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 36.25   
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ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม 
 
ตาราง 5แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม 

𝑋 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์    
1.ตวักระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีความทนทาน 4.51 .575 มากท่ีสดุ 

2. หหูิว้และท่ีลากของกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้แข็งแรง 4.49 .500 มากท่ีสดุ 

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีซือ้สามารถปกปอ้งสมัภาระของทา่น 
ไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 

4.39 .662 มากท่ีสดุ 

4. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้สามารถใสส่มัภาระของท่านได้
ครบถ้วน 

4.43 .496 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.45 .413 มากท่ีสดุ 
ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีล้อลากท่ีลากง่าย 4.67 .471 มากท่ีสดุ 
2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีหลากหลายขนาดให้เลือก 4.45 .498 มากท่ีสดุ 
3. ภายในกระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีการแบง่ชอ่งเป็นสดัเป็น
สว่น 

4.59 .602 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.57 .420 มากท่ีสดุ 
ด้านราคาของผลิตภัณฑ์    
1. ราคากระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ ราคาถกูเม่ือเทียบกบั
คณุภาพ 

4.22 .556 มากท่ีสดุ 

2. ย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีราคาหลากหลายให้เลือก 4.16 .657 มาก 
3. ราคากระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ ราคาถกูเม่ือเทียบกบัย่ีห้อ
อ่ืน 

4.27 .637 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.21 .549 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม 

𝑋 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านช่ือเสียงของตราสินค้า    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้เป็นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ี
โดดเดน่ของย่ีห้อ 

3.99 .645 มาก 

2. ย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของ
นกัทอ่งเท่ียว 

3.97 .977 มาก 

3. ย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีความนา่เช่ือถือ เป็นท่ี
ยอมรับของนกัทอ่งเท่ียว 

3.95 .886 มาก 

โดยรวม 3.97 .741 มาก 
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์    
1. ลวดลายกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีความโดดเดน่จาก
ย่ีห้ออ่ืน 

3.26 1.285 ปานกลาง 

2. รูปทรงกระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ มีความโดดเดน่จากย่ีห้อ
อ่ืน 

3.24 1.169 ปานกลาง 

3. อปุกรณ์ท่ีประกอบกระเป๋า เชน่ ตวัล๊อค ล้อลาก หหูิว้และ
หลูาก มีความโดดเดน่จากย่ีห้ออ่ืน 

3.30 1.033 ปานกลาง 

โดยรวม 3.27 1.108 ปานกลาง 
ด้านการรับประกัน    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการมีซ่อมฟรี ภายใน
ระยะเวลาประกนั 

4.16 .876 มาก 

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการเปล่ียนฟรี ภายใน
ระยะเวลาประกนั 

4.10 .927 มาก 

โดยรวม 4.13 .888 มาก 
ด้านสีของผลิตภัณฑ์    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 4.54 .499 มากท่ีสดุ 
2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ให้เลือกหลากหลาย 4.42 .604 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.48 .484 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม 

𝑋 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านการให้บริการ    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการจดัสง่สินค้าให้ถึงท่ี 3.88 .843 มาก 
2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านเคยซือ้มีศนูย์ให้บริการสาขาท่ีทัว่ถึง 4.05 .685 มาก 
3. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการรับสง่สินค้าท่ีมีปัญหา
ถึงท่ี 

3.69 .818 มาก 

โดยรวม 3.87 .619 มาก 
ด้านวัตถุดบิที่ใช้ผลิต    
1. วสัดท่ีุใช้ท าตวักระเป๋าเดนิทาง มีความแข็งแรง คงทน 4.38 .600 มากท่ีสดุ 
2. วสัดท่ีุใช้ท าล้อลาก มีความแข็งแรง ล่ืน ลากง่าย 4.28 .600 มากท่ีสดุ 
3. วสัดท่ีุใช้ท าหลูาก มีความแข็งแรง ไมห่กัง่าย 4.34 .592 มากท่ีสดุ 
4. วสัดท่ีุใช้ท าตวัล๊อกหรือซิป มีความแข็งแรง 4.33 .650 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.33 .548 มากท่ีสดุ 
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์    

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุทนความร้อนได้ เชน่ 
PC, อลมูิเนียม เป็นต้น 

4.07 .597 มาก 

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุ Recycle ได้ เชน่ PC, 
อลมูิเนียม เป็นต้น 

3.84 .699 มาก 

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุเหนียว/ทนตอ่การขีด
ขวน ฉีกขาด เช่น ไนลอน เป็นต้น 

4.16 .578 มาก 

โดยรวม 4.02 .523 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม 

𝑋 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์    
1. กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนมของทา่น มีมาตรรฐานการล๊อ
คระบบTSA Lock (Transportation Security 
Administration - หน่วยงานด้านความปลอดภยัในการ
เดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็นกญุแจระบบ
ล็อค 

4.16 .735 มาก 

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัด ุ(ผ้า, ไนลอน, พลาสติก, 
อลมูิเนียม และ หนงั) ท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง 

4.40 .557 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.28 .587 มากท่ีสดุ 
ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีความสะดวกและง่ายตอ่การ
ใช้งาน 

4.11 .672 มาก 

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้สามารถดแูลและเก็บรักษาได้
ง่าย ไมยุ่ง่ยาก 

4.37 .529 มากท่ีสดุ 

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้สามารถดท าความสะอาดได้ง่าย 
ไมยุ่ง่ยาก 

4.46 .574 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.32 .464 มากท่ีสดุ 
ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์    
1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้  ใช้วสัดท่ีุสามารถคืนรูปได้ เม่ือ
โดนกระแทก 

4.38 .708 มากท่ีสดุ 

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีน า้หนกัเบาเม่ือเทียบกบั
กระเป๋าเดนิทางย่ีห้ออ่ืน 

4.13 .620 มาก 

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีซือ้ สามารถปอ้งกนัน า้เข้าได้เป็นอยา่งดี 3.94 .589 มาก 
โดยรวม 4.15 .504 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม 

𝑋 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์    
1. ย่ีห้อท่ีทา่นซือ้ มีวสัดท่ีุท ากระเป๋าหลากหลาย เชน่ ทรงออ่น 
(ท าจากผ้า,ไนลอน, หนงั) และ ทรงแข็ง (ท าจากพลาสติก, 
อลมูิเนียม) 

4.10 .655 มาก 

2. ย่ีห้อท่ีทา่นซือ้ มีกระเป๋าหลากหลายขนาดให้เลือกสรร 4.25 .532 มากท่ีสดุ 
3. ย่ีห้อท่ีทา่นซือ้ มีกระเป๋าหลากหลายรุ่นให้เลือกสรร 4.26 .488 มากท่ีสดุ 

โดยรวม 4.20 .477 มาก 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนมโดยรวม 4.16 .325 มาก 

 
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์
เนมของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวักระเป๋าเดินทางท่ี
ท่านซือ้มีความทนทาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.51 รองลงมาคือ หูหิว้และท่ีลากของกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้แข็งแรง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49  และล าดับสุดท้ายคือ กระเป๋าเดินทางท่ีซือ้
สามารถปกปอ้งสมัภาระของทา่น ไมใ่ห้เกิดความเสียหาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์   ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 4.57 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้ มีล้อลากท่ีลากง่าย ไม่ฝืด มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ภายใน
กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีการแบง่ช่องเป็นสดัเป็นส่วน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.59 และล าดบัสุดท้าย
คือ กระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีหลากหลายขนาดให้เลือก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.45 

ด้านราคาของผลิตภัณฑ์   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคากระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ 
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัย่ีห้ออ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงสดุเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ราคากระเป๋าเดินทางท่ี
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ทา่นซือ้ เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคณุภาพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.22  และล าดบัสดุท้ายคือ ย่ีห้อกระเป๋า
เดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีราคาหลากหลายให้เลือก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 

ด้านช่ือเสียงของตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้เป็นมี
เอกลักษณ์เฉพาะตวั ท่ีโดดเด่นของย่ีห้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ย่ีห้อกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้มี ช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และล าดับ
สุดท้ายคือ ย่ีห้อกระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียว มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.95 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั 3.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อปุกรณ์ท่ีประกอบกระเป๋า เช่น 
ตัวล๊อค ล้อลาก หูหิ ว้และหูลาก มีความโดดเด่นจากย่ีห้ออ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ  3.30 
รองลงมาคือ ลวดลายกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีความโดดเดน่จากย่ีห้ออ่ืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.26 
และล าดับสุดท้ายคือ รูปทรงกระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ มีความโดดเด่นจากย่ีห้ออ่ืน มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.24 

ด้านการรับประกัน ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก เทา่กบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการมีซ่อมฟรี 
ภายในระยะเวลาประกัน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มี
บริการเปล่ียนฟรี ภายในระยะเวลาประกนั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 

ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุเท่ากบั 4.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีสีสัน ให้เลือก
หลากหลาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.42  

ด้านการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก เท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านเคยซือ้ มีศนูย์ให้บริการ
สาขาท่ีทัว่ถึง มีคา่เฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ มีบริการจดัส่ง
สินค้าให้ถึงท่ี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 และล าดบัสดุท้ายคือ กระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีบริการรับส่ง
สินค้าท่ีมีปัญหาถึงท่ี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 

ด้านวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุเท่ากบั 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ วสัดท่ีุใช้ท าตวักระเป๋าเดินทาง มีความ
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แข็งแรง คงทน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ วสัดท่ีุใช้ท าหลูาก มีความแข็งแรง ไม่หกั
ง่าย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.34  และล าดบัสดุท้ายคือ วสัดท่ีุใช้ท าล้อลาก มีความแข็งแรง ล่ืน ลากง่าย 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.28 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ ใช้
วัสดุท่ีเหนียว/ทนต่อการขีดขวน ฉีกขาด เช่น ไนลอน เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ  4.16 
รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ ใช้วัสดุท่ีทนความร้อนได้ เช่น PC, อลูมิเนียม เป็นต้น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07  และล าดบัสุดท้ายคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุ Recycle ได้ เช่น 
PC, อลมูิเนียม เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.84 

ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากับ 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่าน
ซือ้ ใช้วสัด ุ(ผ้า, ไนลอน, พลาสตกิ, อลมูิเนียม และ หนงั) ท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง มีคา่เฉล่ียสงูสดุ
เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมของท่าน มีมาตรรฐานการล๊อคระบบTSA 
Lock (Transportation Security Administration - หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็นกญุแจระบบล็อค มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 

ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากับ 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่าน
ซือ้สามารถดท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีคา่เฉล่ียสงูสุดเท่ากบั 4.46 รองลงมาคือ กระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้สามารถดแูลและเก็บรักษาได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และล าดบั
สดุท้ายคือ กระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีความสะดวกและง่ายตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.11 

ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่
ในระดับมากเท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้  ใช้วัสดุท่ี
สามารถคืนรูปได้ เม่ือโดนกระแทก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ี
ทา่นซือ้ มีน า้หนกัเบาเม่ือเทียบกบักระเป๋าเดนิทางย่ีห้ออ่ืน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.13 และล าดบั
สดุท้ายคือ กระเป๋าเดนิทางท่ีซือ้ สามารถปอ้งกนัน า้เข้าได้เป็นอยา่งดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มีกระเป๋า
หลากหลายรุ่นให้เลือกสรร มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มีกระเป๋า
หลากหลายขนาดให้เลือกสรร มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.25 และล าดบัสดุท้ายคือ ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มี
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วัสดุท่ีท ากระเป๋าหลากหลาย เช่น ทรงอ่อน (ท าจากผ้า ,ไนลอน, หนัง) และ ทรงแข็ง (ท าจาก
พลาสตกิ, อลมูิเนียม) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง 
 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง 
 

ความภักดีต่อตราสินค้า 𝑋 S.D. ระดับความภักดี 
ด้านการแสดงตัว    
1. ท่านยินดีบอกทกุคนวา่ท่านใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้ 4.12 0.658 สงู 
2. ท่านสมคัรเป็นสมาชิกของกระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้ 3.06 0.718 ปานกลาง 
3. ท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีท้กุครัง้ท่ีเดินทาง 3.75 0.774 สงู 
โดยรวม 3.64 0.543 สงู 
ด้านการไตร่ตรองเป็นพเิศษ    
1. ท่านยินดีบอกทกุคนวา่ท่านใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้ 4.12 0.658 สงู 
2. ท่านสมคัรเป็นสมาชิกของกระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้
3. ท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีท้กุครัง้ท่ีเดินทาง 

3.06 
3.75 

0.718 
0.774 

สงู 
สงู 

โดยรวม 4.03 0.692 สงู 
ด้านการเป็นผู้สนับสนุน    
1. เม่ือมีโอกาสทา่นจะแนะน าให้คนท่ีรู้จกั ใช้กระเป๋า
เดนิทางย่ีห้อเดียวกบัท่ีท่านใช้ 

4.11 0.660 สงู 

2. เม่ือมีโอกาสทา่นจะพดูสิ่งดีๆ ของย่ีห้อกระเป๋า
เดนิทางท่ีท่านใช้ ให้คนท่ีรู้จกัฟัง 

4.45 0.706 สงูมาก 

3. ท่านติตตามขา่วสารใน Social Media ของกระเป๋า
เดนิทางย่ีห้อนีท้กุชอ่งทาง เช่น Facebook, Instagram 

3.62 0.856 สงู 

โดยรวม 4.06 0.540 สงู 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ความภักดีต่อตราสินค้า 𝑋 S.D. ระดับความภักดี 
ด้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ    
1. ท่านจะไมเ่ปล่ียนใจเม่ือมีคนมาชวนให้ทา่นเปล่ียนไป
ใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้ออ่ืน 

4.38 .708 สงู 

2. ท่านจะยงัคงใช้กระเป๋าเดินทางแบรนด์นี ้แม้วา่จะมี
การเปล่ียนแปลงเร่ืองราคา 

4.13 .620 สงู 

3. ถ้ากระเป๋าเดนิทางรุ่นท่ีท่านต้องการหมด ทา่นก็ยงัซือ้
ย่ีห้อนีอ้ยูใ่นรุ่นอ่ืนแทน 
4. ในอนาคตถ้าต้องซือ้กระเป๋าเดนิทาง ทา่นจะซือ้ย่ีห้อ
นีอ้ยา่งแน่นอน 

3.94 
 

3.65 

.589 
 

0.978 

สงู 
สงู 

โดยรวม 3.61 0.884 สงู 
ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน    
1. ท่านจะวิเคราะห์ข้อดีของย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีท่าน
ซือ้ ให้กบัผู้ อ่ืนท่ีมีข้อสงสยัเร่ืองคณุภาพและการใช้งาน) 

3.97 0.675 สงู 

2. ท่านจะโต้แย้งและปกปอ้ง เม่ือมีคนมาบอกวา่
กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนีไ้มดี่ 

3.63 0.600 สงู 

โดยรวม 3.80 0.557 สงู 
ความภักดีในตราสินค้าโดยรวม 3.82 0.450 สูง 

 
จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความภกัดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง พบว่า 
ผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงูเท่ากบั 3.82 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.450 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่า ด้านการเป็น
ผู้สนับสนุน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.03 และล าดบัสดุท้ายคือ ด้านความหนกัแนน่ในสิ่งท่ีชอบ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 

ด้านการแสดงตัว ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงูเท่ากบั 3.64 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านยินดีบอกทุกคนว่าท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี ้มีค่าเฉล่ีย
สงูสดุเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีทุ้กครัง้ท่ีเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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3.75 และล าดบัสุดท้ายคือ ท่านสมัครเป็นสมาชิกของกระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี  ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.06 

ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง 
เท่ากับ 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีในการตดัสินใจเลือก
กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี ้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ ท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี ้
เพราะมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และล าดับสุดท้ายคือ ท่านภูมิใจท่ีได้ใช้กระเป๋า
เดนิทางย่ีห้อนี ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 

ด้านการเป็นผู้สนับสนุน ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู  (x̄ = 
4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เม่ือมีโอกาสท่านจะพดูสิ่งดีๆ ของย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่น
ใช้ ให้คนท่ีรู้จกัฟัง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ เม่ือมีโอกาสท่านจะแนะน าให้คนท่ี
รู้จกั ใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อเดียวกบัท่ีท่านใช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และล าดบัสดุท้ายคือ ท่านติ
ตตามข่าวสารใน Social Media ของกระเป๋าเดินทางย่ี ห้อนี ทุ้กช่องทาง เช่น  Facebook, 
Instagram มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.62 

ด้านความหนักแน่นในสิ่ งที่ชอบ  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงู เทา่กบั 3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ในอนาคตถ้าต้องซือ้กระเป๋าเดินทาง ทา่นจะ
ซือ้ย่ีห้อนีอ้ย่างแน่นอน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ3.65 รองลงมาคือ ถ้ากระเป๋าเดินทางรุ่นท่ีท่าน
ต้องการหมด ท่านก็ยงัซือ้ย่ีห้อนีอ้ยู่ในรุ่นอ่ืนแทน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั3.62 และล าดบัสดุท้ายคือ ท่าน
จะไม่เปล่ียนใจเม่ือมีคนมาชวนให้ท่านเปล่ียนไปใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้ออ่ืน  และ ท่านจะยงัคงใช้
กระเป๋าเดนิทางแบรนด์นี ้แม้วา่จะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองราคามีคา่เฉล่ียเทา่กบั3.59 

ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ผู้ ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เท่ากับ 3.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านจะวิเคราะห์ข้อดีของย่ีห้อกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้ ให้กบัผู้ อ่ืนท่ีมีข้อสงสยัเร่ืองคณุภาพและการใช้งาน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั3.97 
รองลงมาคือ ท่านจะโต้แย้งและปกป้อง เม่ือมีคนมาบอกว่ากระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีไ้ม่ดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.63   
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั โดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : เพศแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เพศแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบคา่ t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรต้น 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 

H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
 
ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เพศ ใช้การทดสอบ Levene’s test 
 

ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง Levene’s test  Sig. 
ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 36.730 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 7 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวน ของความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง 
จ าแนกตามเพศ พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามเพศ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง

มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า คา่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดงันัน้จึงพิจารณาผลการทดสอบค่า t กรณีคา่ความ
แปรปรวนไมเ่ทา่กนั (Equal variances not assumed) 
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง จ าแนกตามเพศ 
 

ความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทาง 

t-test for Equality of Means 
เพศ 𝑋 S.D. t df Sig. 

ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
จ าแนกตามเพศ โดยรวม 

ชาย 3.85 .309 .702* 355.174 .000 
หญิง 3.82 .475    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง จ าแนกตามเพศ พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามเพศ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินโดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยเพศชายมี
ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง โดยรวม มากกวา่เพศหญิง 

สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : อายแุตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : อายแุตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of 
Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 

ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะ
ท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ

ค่านัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งน้อยหนึง่คู ่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 

H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาย ุใช้การทดสอบ Levene’s test 
for Equality for Mean 
 

ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง Levene’stest Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 5.931* 3 396 .001 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 9 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวน ของความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง 
จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามอายุ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั ดงันัน้จงึใช้ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Brown-Forsyth 
 

Brown-Forsyth Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภค 
จ าแนกตามอาย ุโดยรวม 

10.559* 3 212.036 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางของผู้บริโภค จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ โดยรวม มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกัน มีความภักดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดิน
ทางด้านการเป็นผู้ สนับสนุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิาน ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้สถิต ิDunnett’s T3  
 
ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จ าแนกตามอาย ุคา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
 

อายุ  20 – 27 ปี 28 – 35 ปี 36 – 43 ปี 44 – 60 ปี 

 𝑿 3.91 3.89 3.63 3.94 

20 – 27 ปี 3.91  0.021 0.277* -0.029 

   (0.999) (0.000) (1.000) 

28 – 35 ปี 3.89   0.256* -0.050 

    (0.000) (0.985) 

36 – 43 ปี 3.63         -0.306* 

     (0.003) 

44 – 60 ปี 3.94     

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางของผู้ บริโภค โดยรวม จ าแนกตามอายุ ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ20 – 27 ปี กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ36 - 43 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของ
ผู้บริโภคโดยรวม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ20 – 27 
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ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36 - 
43 ปี และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.277 

ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ28 – 35 ปี กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ36 - 43 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของ
ผู้บริโภคโดยรวม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ28 – 35 
ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36 - 
43 ปี และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0. 256 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36 - 43 ปี กบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ44 – 60 ปีมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของ
ผู้บริโภคโดยรวม แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ36 - 43 
ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภคโดยรวม น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 44 -
60 ปี และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.306 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : สถานภาพแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : สถานภาพแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบคา่ t (Independent Sample t-test) ซึ่งใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรต้น 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั H0 เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 

H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่สถานภาพ ใช้การทดสอบ 
Levene’s test 
 

ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง Levene’s test Sig. 
ความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยภาพรวม 10.074 0.002* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน  ของความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงพิจารณาผลการทดสอบคา่ t กรณีค่า
ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั (Equal variances not assumed) 
 
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง ของผู้บริโภค จ าแนก
ตามสถานภาพ 
 

ความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทาง 

t-test for Equality of Means 
สถานภาพ 𝑋 S.D. t df Sig. 

ด้านความภกัดีตอ่ตรา
สินค้า จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยรวม 

โสด/แยกกนัอยู่ / 
หยา่ร้าง /หม้าย 

3.86 .459 2.123* 350.899 .034 

สมรส/อยู่ด้วยกนั 3.77 .374    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง จ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 

.034ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดิน โดย
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ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดย
สถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้าง /หม้าย  มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางโดย
ภาพรวม มากกวา่สถานภาพสมรส/อยูด้่วยกนั 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of 
Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 

ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะ
ท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ

ค่านัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งน้อยหนึง่คู ่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 

H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ระดบัการศกึษา ใช้การทดสอบ 
Levene’s test for Equality for Mean 
 
ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง Levene’s test Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยภาพรวม 39.301* 2 397 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน  ของความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม  มีค่า Sig. 

เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดงันัน้จึงใช้ Brown-Forsyth ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้ Brown-Forsyth 
 

Brown-Forsyth Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 7.363* 2 317.586 .001 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางของผู้บริโภค จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้าโดยรวม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้สถิติ Dunnett’s 
T3  
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศกึษา คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
 

ระดับการศึกษา  ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

 𝑿 3.76 3.75 3.90 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.76  0.005 -0.148* 
   (0.999) (0.002) 
ปริญญาตรี 3.75   -0.153* 

    (0.020) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.90    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางของผู้ บริโภค โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบ 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มี
ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี และ
มีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.148 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กับผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญา
ตรี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.020 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภกัดี
ตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของ
ผู้บริโภค โดยรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 0.153 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางแตกตา่งกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : อาชีพแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : อาชีพแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of 
Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 

ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะ
ท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ

ค่านัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งน้อยหนึง่คู ่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 

H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาชีพ ใช้การทดสอบ Levene’s 
test for Equality for Mean 
 

ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง 

Levene’s test Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 22.695* 2 397 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน  ของความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่ง

มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั ดงันัน้จงึใช้ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsyth 
 

Brown-Forsyth Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 13.119* 2 282.125 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่ง

มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดิน โดยรวม 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้จะท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้สถิต ิDunnett’s T3 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ  ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ 

 𝑿 3.73 3.84 4.05 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.73  -0.109* -0.316* 

   (0.033) (0.000) 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.84   -0.207* 

    (0.000) 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ 

4.05    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางของผู้บริโภค โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
พบวา่ 

ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กับผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.033 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มี
ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีความภกัดีตอ่ตราสินค้า
กระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.109 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กับผู้บริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของ
กิจการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความ
ภกัดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความภักดีต่อตราสินค้า
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กระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ และมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.316 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผู้บริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ/
อาชีพอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มี
ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีความภักดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางของผู้บริโภค โดยรวม น้อยกว่าผู้ บริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ และมีผลต่าง
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.207 
 

สมมติฐานข้อที่  1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง
แตกตา่งกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ One Way Analysis of 
Variance : ANOVA โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 

ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะ
ท าการทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ

ค่านัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งน้อยหนึง่คู ่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คูเ่ฉล่ียใดบ้างแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
โดยท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 

H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ

ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ใช้การ
ทดสอบ Levene’s test for Equality for Mean 
 

ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง 

Levene’s test Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 12.261* 4 395 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน  ของความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทาง จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยรวม มีคา่ Sig. 

เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดงันัน้จึงใช้ Brown-Forsyth ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Brown-Forsyth 
 

Brown-Forsyth Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม 7.894* 4 289.752 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยรวม มีคา่ Sig. 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ากระเป๋าเดินทางด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ดังนัน้จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อโดยใช้สถิต ิ
Dunnett’s T3  
 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
ของผู้บริโภค โดยรวม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s 
T3 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

 20,000-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001-
60,000 
บาท 

60,001 
บาทขึน้ไป 

 𝑿 3.60 3.74 3.84 3.91 3.92 

20,000-30,000 
บาท 

3.60  -0.144 -0.245* -0.317* -0.323* 

   (0.449) (0.033) (0.001) (0.001) 
30,001-40,000 
บาท 

3.74        -0.101 -0.173* -0.179* 

    (0.549) (0.007) (0.007) 

40,001-50,000 
บาท 

3.84    -0.073 -0.078 

     (0.911) (0.884) 

50,001-60,000 
บาท 

3.91     -0.005 
(1.000) 

60,001 บาท
ขึน้ไป 

3.92      

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางของผู้ บริโภค โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธี
ทดสอบ Dunnett’s T3 พบวา่ 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 40,001-50,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภกัดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 
บาท มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001-50,000 บาท และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.245 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 50,001-60,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภกัดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 
บาท มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 50,001-60,000 บาท และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.317 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภค
ทัง้ 2 กลุ่ม มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม แตกตา่งกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท มี
ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.323 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 50,001-60,000 บาท  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่ม มีความภกัดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 
บาท มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 50,001-60,000 บาท และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.173 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท กับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภค
ทัง้ 2 กลุ่ม มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม แตกตา่งกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี



  90 

ความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภค โดยภาพรวม น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป และมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.179 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผล
ต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้

H0 : ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้าน
การออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกนั ด้านสีของผลิตภณัฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถดุิบท่ี
ใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความเข้ากนัได้ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านคณุค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลตอ่ความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้าน
การออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกนั ด้านสีของผลิตภณัฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถดุิบท่ี
ใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความภกัดี
ตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1): ก็
ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงั ตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทาง 
แบรนด์เนม มีผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 29.317 14 2.094 17.857* .000 

Residual 45.149 385 .117   

Total 74.467 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
กระเป๋าเดินทางแบรนด์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ บ ริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่

น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายตวัแปรตามได้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์กความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเชิงพหคุณู ของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทาง
แบรนด์เนม มีผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. Tolerance VIF 

คา่คงท่ี (Constant) 3.665 .321  11.412* 0.000   

ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ (X1) .077 .067 .073 1.138 .256 .381 2.625 

ด้านลกัษณะทางกายภาพของ

ผลิตภณัฑ์ (X2) 

.184* .056 .179 3.274* .001 .525 1.906 

ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ 

(X3) 

-.200* .047 -.254 -4.301* .000 .450 2.223 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

หมายเหต ุ: คา่ VIF ท่ีเหมาะสมไมค่วรเกิน 5.00; คา่ Tolerance ไมค่วรน้อยกวา่ 0.200 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ท าการทดสอบความไมส่มัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์พบวา่ คา่ Variance inflation factor (VIF) สงูสดุมีคา่เท่ากบั 4.573 และคา่ต ่าสดุมีคา่
เทา่กบั 1.280 ซึง่มีคา่ไมเ่กิน 5 และคา่ Tolerance สงูสดุมีคา่เทา่กบั 0.781 และคา่ต ่าสดุมีคา่
เทา่กบั 0.219 ซึง่ไมน้่อยกว่า 0.200 แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรอิสระท่ีได้ท าการวิเคราะห์ไมมี่

ตัวแปร B SE Beta t Sig. Tolerance VIF 

ด้านช่ือเสียงตราสินค้า(X4) .006 .031 .011 0.199 .843 .546 1.830 

ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

(X5) 

-.115* .018 -.296 -6.402* .000 .739 1.353 

ด้านการรับประกนั  (X6) .007 .035 .014 0.193 .847 .304 3.290 

ด้านสีของผลิตภณัฑ์  (X7) -.271* .040 -.303 -6.752* .000 .781 1.280 

ด้านการให้บริการ (X8) -.049 .049 -.070 -0.999 .318 .316 3.160 

ด้านวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต  (X9) .011 .049 .014 0.227 .820 .430 2.326 

ด้านความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ์ (X10) 

.128* .051 .156 2.496* .013 .405 2.468 

ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 

(X11) 

-.036 .054 -.049 -0.661 .509 .290 3.448 

ด้านความเข้ากนัได้ของ

ผลิตภณัฑ์ (X12) 

-.081 .050 -.087 -1.616 .107 .541 1.850 

ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ 

(X13) 

.535* .073 .624 7.357* .000 .219 4.573 

ด้านควาหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ์(X14) 

.228* .053 .252 4.310* .000 .463 2.162 

r  =  .627       R2  =  .394      Adjusted R2  =  .372      SE  =  .342 
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ความสมัพนัธ์กนั ซึง่ไมก่่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ข้อมลูดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการ
วิเคราะห์ (Hair, J.F. et al., 2010) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความภกัดีตอ่ตราสินค้าโดยรวม (Y1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง 

เชิงลบกับ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ (X3) ด้าน

การออกแบบผลิตภณัฑ์ (X5) ด้านสีของผลิตภณัฑ์ (X7) และมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง เชิงบวก
กับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 

(X2)  ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ (X10) ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ (X13) และด้านควา

หลากหลายของผลิตภัณฑ์(X14) ซึ่งสามารถพยากรณ์ความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวม (Y1) ได้

ร้อยละ 37.2 (Adjusted R2) 
เม่ือพิจารณาหาค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วน

ของ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (X2) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 

0.184 หน่วย ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -0.200 

หน่วย ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ (X5) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั -0.115 หน่วย 

ด้านสีของผลิตภัณฑ์  (X7) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -0.271 หน่วย ด้านความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (X10) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 0.128 หน่วย ด้าน

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (X13) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 0.535 หน่วย และด้าน

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์(X14) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เทา่กบั 0.228 หนว่ย 
ซึ่งหมายความว่า เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้าน

ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่
ตราสินค้า เพิ่มขึน้ 0.184 หน่วย เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ

ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ (X10) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภกัดีต่อ
ตราสินค้า เพิ่มขึน้ 0.128 หน่วย เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ

ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ (X13) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่ตราสินค้า 
เพิ่มขึน้ 0.535 หน่วย และเม่ือผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้าน

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (X14) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อ
ตราสินค้า เพิ่มขึน้ 0.228 หนว่ย 

และในทางตรงข้าม เม่ือผู้บริโภคมีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในสว่นของด้าน

ราคาของผลิตภณัฑ์ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่ตราสินค้า ลดลง 
0.200 หน่วย หน่วย เม่ือผู้ บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของด้านการ
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ออกแบบผลิตภณัฑ์ (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่ตราสินค้า ลดลง 
0.115 หนว่ย เม่ือผู้บริโภคมีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในส่วนของด้านสีของผลิตภณัฑ์  

(X7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า ลดลง 0.271 หน่วย ทัง้นี ้
เม่ือก าหนดให้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อีก 7 ด้านมีคา่คงท่ี 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมมี 7 ตัวแปร ได้แก่ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในส่วนของด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ (X1) ด้านช่ือเสียงตราสินค้า(X4) ด้าน

การรับประกัน  (X6) ด้านการให้บริการ (X8) ด้านวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต  (X9) ด้านมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ (X11) และในส่วนของด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ (X12) ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ทัง้ 14 ด้าน ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
โดยรวม จะพบวา่ ความภกัดีตอ่ตราสินค้าโดยรวม มีคา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั 3.665 หนว่ย 
สามารถเขียนสมการได้ ดงันี ้

ความภกัดีตอ่ตราสินค้า โดยรวม (Y1) = 3.665 + 0.184* (X2) - 0.200* (X3) – 0.155* 

(X5) - 0.271* (X7) + 0.128* (X10) + 0.535* (X13) + 0.228* (X14) 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปผลเพ่ือตอบสมมติฐานได้ว่า สมมติฐานข้อท่ี 2 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ 
ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้า พบว่า ปัจจัยมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า  ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านสีของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์  และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ตาราง 25 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน ผลการ
ทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ 

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดนิทางแตกตา่งกนั 

  

สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

t-test 

สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สอดคล้อง 
กบัสมมตฐิาน 

Brown-
Forsyth 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดี
ตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิาน 

t-test 

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สอดคล้อง 
กบัสมมตฐิาน 

Brown-
Forsyth 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตรา
สินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สอดคล้อง 
กบัสมมตฐิาน 

Brown-
Forsyth 

สมมติฐานข้อที่  1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สอดคล้อง 
กบัสมมตฐิาน 

Brown-
Forsyth 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม ได้แก่ 
ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคาของผลิตภณัฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกนั ด้านสีของผลิตภณัฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุบิท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ์ ด้านความเข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของ
ผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความภกัดี
ตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 
กบัสมมตฐิาน 

Multiple 
Linear 

Regression 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับความ

ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย ทัง้กลุ่มผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบนรด์ 
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต และก าหนดกลยุทธ์ทางตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความภกัดีตอ่ตราสินค้าให้มาก
ยิ่งขึน้ตอ่ไป  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีตอ่ตรา
สินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างโดยวิเคราะห์ตามล าดับของ
แบบสอบถาม  

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
และ เพศชาย จ านวน 120 คน  คดิเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 28-35 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50 รองลงมา คือ อายุ 36-43 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุ 44-60 ปี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และอายุ 20-27 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้าง /
หม้ายจ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 145 คน  คิด
เป็นร้อยละ 36.25   

ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 24.75 และล าดับสุดท้ายคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 
ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพพนกังาน จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.75 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.25 
และล าดับสุดท้ายคือ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9  
ตามล าดบั  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายได้ตอ่เดือน 60,001 บาท
ขึน้ไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 105 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.25 และล าดบัสดุท้ายคือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.25 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋า
เดนิทางแบรนด์เนม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้มีความทนทาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.51 รองลงมาคือ หูหิว้และท่ีลากของ
กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้แข็งแรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49  และล าดบัสดุท้ายคือ กระเป๋าเดินทางท่ี
ซือ้สามารถปกปอ้งสมัภาระของทา่น ไมใ่ห้เกิดความเสียหาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากับ 4.57 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้ มีล้อลากท่ีลากง่าย ไม่ฝืด มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ภายใน
กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีการแบง่ช่องเป็นสดัเป็นส่วน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.59 และล าดบัสุดท้าย
คือ กระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีหลากหลายขนาดให้เลือก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.45 

ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคากระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ 
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัย่ีห้ออ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงสดุเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ราคากระเป๋าเดินทางท่ี
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ทา่นซือ้ เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคณุภาพ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 และล าดบัสดุท้ายคือ ย่ีห้อกระเป๋า
เดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีราคาหลากหลายให้เลือก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 

ด้านช่ือเสียงของตราสินค้า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้เป็น
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีโดดเด่นของย่ีห้อ มีค่าเฉล่ียสูงสดุเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือ ย่ีห้อกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และล าดับ
สุดท้ายคือ ย่ีห้อกระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียว มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.95 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อุปกรณ์ท่ีประกอบ
กระเป๋า เช่น ตวัล๊อค ล้อลาก หูหิว้และหูลาก มีความโดดเดน่จากย่ีห้ออ่ืน มีคา่เฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
3.30 รองลงมาคือ ลวดลายกระเป๋าเดินทางท่ีทา่นซือ้ มีความโดดเดน่จากย่ีห้ออ่ืน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.26 และล าดบัสดุท้ายคือ รูปทรงกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีความโดดเดน่จากย่ีห้ออ่ืน มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.24 

ด้านการรับประกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก เทา่กบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีบริการมีซ่อมฟรี 
ภายในระยะเวลาประกัน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มี
บริการเปล่ียนฟรี ภายในระยะเวลาประกนั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 

ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากับ 4.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 4.54 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ให้เลือก
หลากหลาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.42  

ด้านการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านเคยซือ้ มีศูนย์
ให้บริการสาขาท่ีทั่วถึง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ มี
บริการจดัส่งสินค้าให้ถึงท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และล าดบัสดุท้ายคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ 
มีบริการรับสง่สินค้าท่ีมีปัญหาถึงท่ี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 

ด้านวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากับ 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วสัดุท่ีใช้ท าตวักระเป๋าเดินทาง มี
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ความแข็งแรง คงทน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ วสัดท่ีุใช้ท าหลูาก มีความแข็งแรง 
ไม่หกัง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34  และล าดบัสุดท้ายคือ วสัดท่ีุใช้ท าล้อลาก มีความแข็งแรง ล่ืน 
ลากง่าย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.28 

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ 
ใช้วัสดุท่ีเหนียว/ทนต่อการขีดขวน ฉีกขาด เช่น ไนลอน เป็นต้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.16 
รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ ใช้วัสดุท่ีทนความร้อนได้ เช่น PC, อลูมิเนียม เป็นต้น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07  และล าดบัสุดท้ายคือ กระเป๋าเดินทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุ Recycle ได้ เช่น 
PC, อลมูิเนียม เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.84 

ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากับ 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่าน
ซือ้ ใช้วสัด ุ(ผ้า, ไนลอน, พลาสตกิ, อลมูิเนียม และ หนงั) ท่ีได้รับมาตรฐานรับรอง มีคา่เฉล่ียสงูสดุ
เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมของท่าน มีมาตรรฐานการล๊อคระบบTSA 
Lock (Transportation Security Administration - หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็นกญุแจระบบล็อค มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 

ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในภาพรวม
มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุเท่ากบั 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางท่ีท่าน
ซือ้สามารถดท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีคา่เฉล่ียสงูสุดเท่ากบั 4.46 รองลงมาคือ กระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้สามารถดแูลและเก็บรักษาได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และล าดบั
สดุท้ายคือ กระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีความสะดวกและง่ายตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.11 

ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ กระเป๋าเดินทางท่ีทา่นซือ้  ใช้
วัสดุท่ีสามารถคืนรูปได้ เม่ือโดนกระแทก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ กระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้ มีน า้หนกัเบาเม่ือเทียบกับกระเป๋าเดินทางย่ีห้ออ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงสดุ เท่ากบั 4.13 
และล าดบัสดุท้ายคือ กระเป๋าเดินทางท่ีซือ้ สามารถปอ้งกันน า้เข้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.94 

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มี
กระเป๋าหลากหลายรุ่นให้เลือกสรร มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มี
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กระเป๋าหลากหลายขนาดให้เลือกสรร มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.25 และล าดบัสุดท้ายคือ ย่ีห้อท่ี
ท่านซือ้ มีวสัดท่ีุท ากระเป๋าหลากหลาย เช่น ทรงอ่อน (ท าจากผ้า ,ไนลอน, หนงั) และ ทรงแข็ง (ท า
จากพลาสตกิ, อลมูิเนียม) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ บริโภควัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัความภกัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 

ด้านการแสดงตัว ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเทา่กบั 
3.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านยินดีบอกทุกคนว่าท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี ้มี
คา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ท่านใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีท้กุครัง้ท่ีเดินทาง มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.75 และล าดบัสุดท้ายคือ ท่านสมัครเป็นสมาชิกของกระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี  ้มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.06 

ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เท่ากับ 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีในการตดัสินใจ
เลือกกระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี ้มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 4.19 รองลงมาคือ ทา่นใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อ
นีเ้พราะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และล าดบัสุดท้ายคือ ท่านภูมิใจท่ีได้ใช้กระเป๋า
เดนิทางย่ีห้อนี ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 

ด้านการเป็นผู้สนับสนุน ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(x̄ = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เม่ือมีโอกาสท่านจะพดูสิ่งดีๆ ของย่ีห้อกระเป๋าเดินทาง
ท่ีท่านใช้ ให้คนท่ีรู้จกัฟัง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ เม่ือมีโอกาสท่านจะแนะน าให้
คนท่ีรู้จัก ใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อเดียวกับท่ีท่านใช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และล าดบัสุดท้ายคือ 
ท่านติตตามข่าวสารใน Social Media ของกระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีทุ้กช่องทาง เช่น Facebook, 
Instagram มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.62 

ด้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในอนาคตถ้าต้องซือ้กระเป๋าเดินทาง ท่าน
จะซือ้ย่ีห้อนีอ้ย่างแน่นอน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ3.65 รองลงมาคือ ถ้ากระเป๋าเดินทางรุ่นท่ีท่าน
ต้องการหมด ท่านก็ยงัซือ้ย่ีห้อนีอ้ยู่ในรุ่นอ่ืนแทน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั3.62 และล าดบัสดุท้ายคือ ท่าน
จะไม่เปล่ียนใจเม่ือมีคนมาชวนให้ท่านเปล่ียนไปใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้ออ่ืน  และ ท่านจะยงัคงใช้
กระเป๋าเดนิทางแบรนด์นี ้แม้วา่จะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองราคามีคา่เฉล่ียเทา่กบั3.59 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีคา่เฉล่ียในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากเท่ากับ 3.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านจะวิเคราะห์ข้อดีของย่ีห้อกระเป๋า
เดินทางท่ีท่านซือ้ ให้กบัผู้ อ่ืนท่ีมีข้อสงสยัเร่ืองคณุภาพและการใช้งาน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั3.97 
รองลงมาคือ ท่านจะโต้แย้งและปกป้อง เม่ือมีคนมาบอกว่ากระเป๋าเดินทางย่ีห้อนีไ้ม่ดี  มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.63   
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินโดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยเพศชายมี
ความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง โดยรวม มากกวา่เพศหญิง 
 

สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางด้านการ
เป็นผู้สนบัสนนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินโดย
ภาพรวม  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดย
สถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่าร้าง /หม้าย มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางโดย
ภาพรวม มากกวา่สถานภาพสมรส/อยูด้่วยกนั 

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
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ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดิน
ทางด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานไว้  

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดิน โดยรวม 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน  

สมมติฐานข้อที่  1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกัน มีความภักดี
ตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

 
สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้าน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกนั ด้านสีของผลิตภณัฑ์ ด้านการ
ให้บริการ ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 
ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ มีผลตอ่ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตราสินค้า ด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวตัถุดิบท่ีใช้
ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความภกัดี
ตอ่ตราสินค้า  ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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อภปิรายผล 

จากผลการศกึษาเร่ืองปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกบัความภกัดีตอ่
ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็อภิปรายผล ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้ บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้า
กระเป๋าเดนิทางแตกตา่งกนั ผลการศกึษา พบวา่ 

เพศ ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง แตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยเพศชายมีความภักดี
ต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง โดยรวม มากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากเพศชาย มีความใส่ใจ และมี
ความตระหนกั ย่ีห้อกระเป๋าเดินทางท่ีจะซือ้ เพราะเพศชายจะพิจารณาจากประโยชน์ท่ีได้รับจาก
ย่ีห้อนัน้ และเม่ือมีความเช่ือมัน่ในย่ีห้อไหนแล้วจะไม่คอ่ยเปล่ียนย่ีห้อ ซึ่งแตกตา่งกบัเพศหญิง ท่ีมี
ความอ่อนไหวตอ่ปัจจยัหลายอย่างและมีโอกาสเปล่ียนย่ีห้อได้ง่ายกว่าเพศชาย เช่น ใช้อารมณ์ใน
การตดัสินใจซือ้จากรูปลกัษณ์ภายนอก มีโปรโมชัน่ โดยไม่สนใจย่ีห้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
นฤมล  เกิดประทุม (2556) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้กระเป๋า
โน้ตบุ๊ ก Sumdex ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการซือ้กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีซือ้ซือ้
กระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 

อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง แตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ44-60 
ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง โดยรวม มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้ บริโภคในช่วงอายุ
ดงักล่าว มีอาชีพท่ีมัน่คง และมีรายได้ท่ีสงู ท าให้สามารถซือ้กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมท่ีมีราคา
สูงกว่ากระเป๋าเดินทางทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปภิภาสรร  งามข าอัครณี (2559) ได้
ศกึษาวิจยั ปัจจยัท่ีผลตอ่การเลือกซือ้กระเป๋าเดนิทางเพ่ือการท่องเท่ียวภายในประเทศ ผลการวิจยั
พบว่า ประชากรในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี ขึน้ไป จะมีการตดัสินใจซือ้กระเป๋าเดินทาง
เพ่ือการทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทยท่ีมากกวา่ช่วงอายอ่ืุน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

สถานภาพ ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋า
เดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดย
ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด/แยกกนัอยู่ / หย่าร้าง /หม้าย มีความภกัดีตอ่ตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง
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โดยรวม มากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / 
หย่าร้าง /หม้าย เป็นกลุม่ท่ีไม่มีภาระผกูพนัเหมือนผู้บริโภคท่ีแตง่งานแล้ว ท าให้มีโอกาสท่องเท่ียว
ได้บอ่ยและรู้จกักระเป๋าเดินทางหลายย่ีห้อ ท าให้มีความรู้ว่าย่ีห้อไหนท่ีมีคณุภาพดี และเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้ามากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุพรรณี  จนัทร์รัสมี (2550) ได้ศึกษาวิจัย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของเคร่ืองส าอางระดับบน ใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพท่ีตา่งกนักนัจะมีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองส าอางท่ีแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ระดับการศึกษา ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่ตราสินค้า
กระเป๋าเดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง
โดยรวม มากท่ีสุด เน่ืองจาก ผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะมีความรู้ ความคิด และ
การค้นคว้าหาข้อมลู ตลอดจนประเมินทางเลือก เพราะผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบันีจ้ะใช้สินค้าท่ี
สามารถบงบอกสถานะทางสงัคม เช่น ใช้สินค้าแบรนด์เนม ท่ีแสดงออกถึงบคุลิกของเจ้าตวั ท าให้
ยึดติดกับสินค้าย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 
41) ท่ีได้กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกตา่งกนั ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงู มีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพท่ีดีกว่า และมีราคาสงู
กว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการสนใจในการหาข้อมูลจากหลายๆ 
แหล่งข้อมูล และจะพิจารณาคุณสมบตัิของสินค้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพสูง และท าให้ เกิด
ความภกัดีตอ่ตราสินค้านัน้ๆ 

อาชีพ ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผู้บริโภคท่ีมีธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางโดยรวม มากท่ีสุด เน่ืองจาก 
ผู้บริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ มีการพบปะติดต่องานกับผู้คนหลากหลาย และเพ่ือให้
เกิดความน่าเช่ือถือ จึงเลือกใช้สินค้าแบรนด์เนม เพราะเป็นเคร่ืองแสดงฐานะทางธุรกิจ และจะ
เลือกย่ีห้อท่ีมีเอกลกัษณ์ บอกความเป็นตวัตน ท าให้เกิดความภกัดีตอ่ตราสินค้านัน้ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41) ท่ีได้กลา่ววา่ อาชีพ ผู้บริโภคในแตล่ะสาขา
อาชีพ จะมีความจ าเป็นและความต้องการในสินค้าและบริการท่ีตา่งกนั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความภักดีตอ่
ตราสินค้ากระเป๋าเดินทางแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป มีความภักดีต่อตราสินค้า
กระเป๋าเดินทางโดยรวม มากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสงู เป็นกลุ่มคนท่ีมีก าลงัใน
การเข้าถึงสินค้าแบรนด์เนมง่าย และมีความสนใจในสินค้าแบรนด์เนมอยู่แล้ว มีความรู้เก่ียวกับ
สินค้าและเมื่อคนกลุม่นีถ้กูใจในย่ีห้อไหนแล้ว ก็จะไม่คอ่ยเปล่ียนย่ีห้อถึงแม้วา่จะมีราคาสงู ท าให้มี
การซือ้ซ า้จึงเกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้มากกว่ากลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อยกว่า สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อคัร์วิชญ์  เชือ้อารย์ และ ณักษ์  กุลิสร์ (2556) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ภักดีในแบรนด์ "Greyhound" ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือแตกตา่งกนั มีพฤติความภกัดีตอ่ตราสินค้า "Greyhound" ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 : ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านช่ือเสียงตรา
สินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ 
ด้านวตัถดุิบท่ีใช้ผลิต ด้านความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ด้านความ
เข้ากนัได้ของผลิตภณัฑ์ ด้านคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ และด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีผล
ต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลตอ่ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก การใช้งานกระเป๋าเดินทางจะสมบกุสมบนักว่ากระเป๋าทัว่ไป ท า
ให้เกิดรอยขีดขวน หรือบุบ และบางครัง้การขนย้ายอาจเกิดความเสียหายได้ เพราะฉะนัน้จึงควร
ค านึงถึงวสัดทุ าน ามาท ากระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าเดนิทางลากง่าย มีหลากหลายขนาดให้เลือกและ
ควรมีการแบ่งช่องเป็นสัดส่วน เพ่ือให้ผู้ บริโภคใช้งานได้สะดวก  ในขณะเดียวกัน ราคา การ
ออกแบบและสีสนัชองกระเป๋าเดินทาง มีผลต่อความความภักดีต่อตราสินค้าในทางตรงกันข้าม 
นัน้คือ ราคากระเป๋าไม่จ าเป็นต้องถูก การออกแบบไม่ต้องโดดเด่นและสีสนัของกระเป๋าไม่ต้องมี
เยอะ เพราะผู้ บริโภคท่ีใช้กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมนัน้ ให้ความสนใจในตัวย่ีห้ออยู่แล้ว ซึ่ง
อย่างไรก็ตามผู้ บริโภคจะซือ้และมีความภักดีต่อย่ีห้อท่ีใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัชชา  
วิทยาคง (2559) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความภักดีตอ่ตราสินค้าของสายการบินต้นทนุต ่า
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ของผู้ ใช้บริการชาวไทย ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลความภกัดีตอ่ตราสินค้าของ
สายการบนิ ต้นทนุต่า่ภายในประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ผู้ประกอบการท่ีด าเนินการเก่ียวกับสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมาย โดยให้ความส าคญักบักลุ่มผู้บริโภคเพศชาย และผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความภักดีตอ่ตราสินค้ามาก
ท่ีสดุ 

2. ผู้ประกอบการท่ีด าเนินการเก่ียวกับสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
สามารถควรให้ความส าคญักับลักษณะของกระเป๋าเดินทางให้สามารถลากง่าย มีหลากหลาย
ขนาดให้เลือกและควรมีการแบ่งช่องเป็นสดัส่วน เพ่ือให้ผู้บริโภคใช้งานได้สะดวกและเหมาะกับ
บคุคลิกของผู้ใช้งาน 

3. ผู้ประกอบการไมจ่ าเป็นต้องตัง้ราคากระเป๋าให้ถกู เพราะผู้บริโภคท่ีใช้กระเป๋าเดินทาง
แบรนด์นัน้ มีก าลงัพอท่ีจะซือ้ในราคาท่ีแพงได้ แตไ่มจ่ าเป็นต้องตัง้ราคาให้หลากหลายเยอะเกินไป 

4. ผู้ประกอบการไม่ต้องเน้นการออกแบบให้โดดเด่น หรือมีสีสันท่ีหลากหลายให้เลือก
เยอะ เพราะผู้บริโภคนัน้ ชอบในย่ีห้อของกระเป๋าและมีความภักดีอยูแ่ล้ว  

5. ผู้ประกอบการควรเน้นท่ีวสัดท่ีุน ามาท ากระเป๋าเดินทาง และมีคณุสมบตัิท่ีควรค่ากับ
ราคากระเป๋า เช่น วสัดท่ีุใช้ทนความร้อนได้ระดบัหนึ่ง มีความเหนียวและทนต่อการขีดขวน /ขาด 
น า้หนกัเบา คืนรูปได้เม่ือโดนกระแทก กนัน า้ เน่ืองจากการใช้งานกระเป๋าเดินทางจะสมบุกสมบนั
กว่ากระเป๋าทัว่ไป ท าให้เกิดรอยขีดขวน หรือบุบ และบางครัง้การขนย้ายอาจเกิดความเสียหายได้ 
เพราะฉะนัน้จึงควรค านึงถึงวสัดุท าน ามาท ากระเป๋าเดินทาง โดยผู้ประกอบการต้องท ากระเป๋า
เดินทางท่ีท าอย่างวสัดท่ีุหลากหลาย ให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความชอบ การใช้งาน เช่น ทรงอ่อน 
ท่ีท าจากผ้า ไนลอน และทรงแข็ง ท่ีท าจากพลาสติก อลูมิเนียม เพ่ือให้ครอบคลุมตามความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสดุ 

6. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการพัฒนาปัจจัยด้านความภักดีในตราสินค้า
กระเป๋าเดินทาง เพ่ือให้ผู้บริโภคไม่เปล่ียนไปใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้ออ่ืน และ ยงัคงใช้กระเป๋าแบ
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รนด์เนมย่ีห้อนีแ้ม้มีการเปล่ียนแปลงในด้านราคา กล่าวคือ ผู้ผลิตควรให้ความส าคญัในด้านความ
ภกัดีในตราสินค้าสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัรวมถึงการสร้างคณุภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์
นัน้ๆ ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
ผลจากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมกับความภักดีต่อ

ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ดงันี ้

1. การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผู้บริโภควยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปจึงควรกบักลุ่มประชากร/ กลุ่มตวัอย่างกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกันเพราะจะท าให้ได้งานวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ เช่น ได้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีแตกต่างออกไป กลุ่มสถานภาพ รายได้ อายุ ซึ่งจะท าให้บริษัทหรือธุรกิจท่ีเก่ียว ข้อง
สามารถท่ีจะน าข้อมูลของงานวิจยัท่ีได้นัน้ไปปรับใช้กับตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนม เพ่ือท าให้
องค์กรหรือบริษัทมีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายกบัลูกค้าต่อไปในอนาคต เพ่ือจะได้ทราบถึง
แรงจูงใจและมูลเหตุในการเลือกซือ้ซ า้ และน าข้อมูลดงักล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใ ห้ดี
ยิ่งขึน้ใช้ในการท าการตลาด และเพิ่มยอดขายให้สงูมากขึน้ 

2. ควรศกึษากับตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวข้องกับตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่นี  ้เช่น ตวั
แปรด้านภาพลักษณ์ ตวัแปรความพึงพอใจ และตวัแปรความไว้เนือ้เช่ือใจท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ใน
การวางแผน และก าหนดกลยทุธ์ทางตลาดได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม และตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภคมากย่ิงขึน้ 

3. ควรท าการศกึษาวิจยัอย่างตอ่เน่ือง เพราะในปัจจบุนัสภาวะของตลาดมีการแข่งขนักนั
สงู ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสามารถเปล่ียนย่ีห้อได้ตลอดเวลา เพระ
ฉะนัน้ต้องวิจยัเพ่ือให้ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมซือ้ซ า้ จนเกิดความภกัดีตอ่ตราสินค้าให้มากท่ีสดุ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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เร่ือง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนมกับความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 
ค าชีแ้จ้ง 

แบบสอบถามฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์
เนมกับความภักดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ส าหรับใช้ประกอบ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท ของนิสิตปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ส าหรับ
ผู้บริหาร) สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามฉบบันีมี้ 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภค 
สว่นท่ี 2  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม 
ส่วนที่ 3  ความคดิเห็นเกี่ยวกบัความภกัดีในตราสนิค้ากระเป๋าเดนิทาง 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย “  ” หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

 

1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 

2. อาย ุ

 1. 20 - 27 ปี    2. 28 - 35 ปี 

 3. 36 - 43 ปี    4. 44 - 51 ปี 

 5. 52 - 60 ปี 

3. สถานภาพ 

 1. โสด 

 2. สมรส/อยูด้่วยกนั 

 3. หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

 

4. ระดบัการศกึษา 
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 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 2. ปริญญาตรี 

 3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

 

5. อาชีพ 

 1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 2. พนกังานบริษัทเอกชน 

 3. ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 

 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 1. 20,001 – 30,000 บาท 

 2. 30,001 – 40,000 บาท 

 3. 40,001 – 50,000 บาท 

 4. 60,001 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 14 ด้าน 

ค าชีแ้จง ท่านให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับใด โปรดท าเคร่ืองหมาย “” ลงที่ช่อง 
“ระดับความส าคัญ” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว ในมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยแต่ละระดับม ี

ความหมายดังนี ้

5 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น มากที่สุด 
4 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น มาก 

3 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น ปานกลาง 

2 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น น้อย 

1 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น น้อยที่สุด 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม(7 ระดับความคิดเหน็ 
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ยี่ห้อ ดังนี ้American Tourister, Rimowa, Samsonite, 
Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo) 

(5
) ม
าก
ที่ส
ดุ 

  
(4
) ม
าก

 
 

(3
) ป
าน
กล
าง

 

(2
) น้
อย

 
 

(1
) น้

อย
ที่ส
ดุ 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

1. ตวักระเป๋าเดินทางท่ีทา่นซือ้มีความทนทาน      

2. หหูิว้และท่ีลากของกระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้แข็งแรง      

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีซือ้สามารถปกปอ้งสมัภาระของ

ทา่น ไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 

     

4. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้สามารถใสส่มัภาระของ

ทา่นได้ครบถ้วน 

     

ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีล้อลากท่ีลากง่าย       

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีหลากหลายขนาดให้เลือก      

3. ภายในกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้มีการแบง่ชอ่งเป็น

สดัเป็นสว่น 

     

ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ 

1. ราคากระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ ราคาถกูเม่ือเทียบกบั

คณุภาพ 

     

2. ย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีราคาหลากหลายให้

เลือก 

     

3. ราคากระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ ราคาถกูเม่ือเทียบกบั

ย่ีห้ออ่ืน 

     

ด้านช่ือเสียงของตราสินค้า 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม(7 
ยี่ห้อ ดังนี ้American Tourister, Rimowa, Samsonite, 

Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo) 

ระดับความคิดเหน็ 
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1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้เป็นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ท่ีโดดเดน่ของย่ีห้อ 

     

2. ย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ

ของนกัท่องเท่ียว 

     

3. ย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีความนา่เช่ือถือ เป็นท่ี

ยอมรับของนกัทอ่งเท่ียว 

     

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1. ลวดลายกระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีความโดดเดน่

จากย่ีห้ออ่ืน 

     

2. รูปทรงกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่นซือ้ มีความโดดเดน่จาก

ย่ีห้ออ่ืน 

     

3. อปุกรณ์ท่ีประกอบกระเป๋า เชน่ ตวัล๊อค ล้อลาก หหูิว้

และหลูาก มีความโดดเดน่จากย่ีห้ออ่ืน 

     

ด้านการรับประกัน 

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการมีซอ่มฟรี ภายใน

ระยะเวลาประกนั 

     

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีบริการเปล่ียนฟรี ภายใน

ระยะเวลาประกนั 

     

ด้านสีของผลิตภัณฑ์ 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม(7 
ยี่ห้อ ดังนี ้American Tourister, Rimowa, Samsonite, 

Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo) 

ระดับความคิดเหน็ 
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1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ท่ีเป็นเอกลกัษณ์      

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้มีสีสนั ให้เลือกหลากหลาย      

ด้านการให้บริการ 

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีบริการจดัสง่สินค้าให้ถึงท่ี      

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านเคยซือ้ มีศนูย์ให้บริการสาขาท่ี

ทัว่ถึง 

     

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีบริการรับสง่สินค้าท่ีมี

ปัญหาถึงท่ี 

     

ด้านวัตถุดบิที่ใช้ผลิต 

1. วสัดท่ีุใช้ท าตวักระเป๋าเดนิทาง มีความแข็งแรง คงทน       

2. วสัดท่ีุใช้ท าล้อลาก มีความแข็งแรง ล่ืน ลากง่าย      

3. วสัดท่ีุใช้ท าหลูาก มีความแข็งแรง ไมห่กัง่าย      

4. วสัดท่ีุใช้ท าตวัล๊อกหรือซิป มีความแข็งแรง      

ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์      

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุทนความร้อนได้ 

เชน่ PC, อลมูิเนียม เป็นต้น 

     

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุ Recycle ได้ เชน่ 

PC, อลมูิเนียม เป็นต้น 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม(7 
ยี่ห้อ ดังนี ้American Tourister, Rimowa, Samsonite, 

Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo) 

ระดับความคิดเหน็ 
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3. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัดท่ีุเหนียว/ทนตอ่การ

ขีดขวน ฉีกขาด เชน่ ไนลอน เป็นต้น 

     

ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

1. กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนมของทา่น มีมาตรรฐาน

การล๊อคระบบTSA Lock (Transportation Security 

Administration - หน่วยงานด้านความปลอดภยัใน

การเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมริกา) ผลิตเป็น

กญุแจระบบล็อค 

     

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ ใช้วสัด ุ(ผ้า, ไนลอน, 

พลาสตกิ, อลมูิเนียม และ หนงั) ท่ีได้รับมาตรฐาน

รับรอง 

     

ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ 

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีความสะดวกและง่ายตอ่

การใช้งาน 

     

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้สามารถดแูลและเก็บรักษา

ได้ง่าย ไมยุ่ง่ยาก 

     

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้สามารถดท าความสะอาด

ได้ง่าย ไมยุ่ง่ยาก 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม(7 
ยี่ห้อ ดังนี ้American Tourister, Rimowa, Samsonite, 

Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo) 
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ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

1. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้  ใช้วสัดท่ีุสามารถคืนรูปได้ 

เม่ือโดนกระแทก 

     

2. กระเป๋าเดนิทางท่ีท่านซือ้ มีน า้หนกัเบาเม่ือเทียบกบั

กระเป๋าเดนิทางย่ีห้ออ่ืน 

     

3. กระเป๋าเดนิทางท่ีซือ้ สามารถปอ้งกนัน า้เข้าได้เป็น

อยา่งดี 

     

ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

1. ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มีวสัดท่ีุท ากระเป๋าหลากหลาย เชน่ 

ทรงออ่น (ท าจากผ้า,ไนลอน, หนงั) และ ทรงแข็ง 

(ท าจากพลาสตกิ, อลมูิเนียม) 

     

2. ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มีกระเป๋าหลากหลายขนาดให้

เลือกสรร 

     

3. ย่ีห้อท่ีท่านซือ้ มีกระเป๋าหลากหลายรุ่นให้เลือกสรร      
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ส่วนที่ 3  ความคดิเห็นเกี่ยวกบัความภกัดีในตราสนิค้ากระเป๋า 

ค าชีแ้จง ท่านให้ความส าคัญกับการรับรู้โฆษณาตรงอยู่ในระดับใด  โปรดท าเคร่ืองหมาย “”ลงที่ ช่อง 
“ระดับความภกัดีต่อตราสินค้า” ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว ในมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ รายละเอียดดังข้างต้น 
 

ความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง 

ระดับความภักดีต่อตราสินค้า 
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าก

 

ด้านการแสดงตัว 

1. ทา่นยินดีบอกทกุคนวา่ทา่นใช้กระเป๋าเดินทางย่ีห้อนี ้      

2. ทา่นสมคัรเป็นสมาชิกของกระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้      

3. ทา่นใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนีท้กุครัง้ท่ีเดนิทาง      

ด้านการไตร่ตรองเป็นพเิศษ 

1. ทา่นใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนีเ้พราะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี      

2. ทา่นไตร่ตรองมาเป็นอยา่งดีในการตดัสินใจเลือก

กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้

     

3. ทา่นภมูิใจท่ีได้ใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้อนี ้      

ด้านการเป็นผู้สนับสนุน 

1. เม่ือมีโอกาสทา่นจะแนะน าให้คนท่ีรู้จกั ใช้กระเป๋า

เดนิทางย่ีห้อเดียวกบัท่ีท่านใช้ 

     

2. เม่ือมีโอกาสทา่นจะพดูสิ่งดีๆ ของย่ีห้อกระเป๋า

เดนิทางท่ีท่านใช้ ให้คนท่ีรู้จกัฟัง 

     

3. ทา่นติตตามขา่วสารใน Social Media ของกระเป๋า

เดนิทางย่ีห้อนีท้กุชอ่งทาง เช่น Facebook, 

Instagram 
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ความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง 

ระดับความภักดีต่อตราสินค้า 
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ด้านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ 

1. ทา่นจะไมเ่ปล่ียนใจเม่ือมีคนมาชวนให้ทา่นเปล่ียนไป

ใช้กระเป๋าเดนิทางย่ีห้ออ่ืน 

     

2. ทา่นจะยงัคงใช้กระเป๋าเดินทางแบรนด์นี ้แม้ว่าจะมี

การเปล่ียนแปลงเร่ืองราคา 

     

3. ถ้ากระเป๋าเดนิทางรุ่นท่ีทา่นต้องการหมด ทา่นก็ยงัซือ้

ย่ีห้อนีอ้ยูใ่นรุ่นอ่ืนแทน 

     

4. ในอนาคตถ้าต้องซือ้กระเป๋าเดนิทาง ท่านจะซือ้ย่ีห้อนี ้

อยา่งแนน่อน 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

1. ทา่นจะวิเคราะห์ข้อดีของย่ีห้อกระเป๋าเดนิทางท่ีทา่น

ซือ้ ให้กบัผู้ อ่ืนท่ีมีข้อสงสยัเร่ืองคณุภาพและการใช้

งาน 

     

2. ทา่นจะโต้แย้งและปกปอ้ง เม่ือมีคนมาบอกวา่กระเป๋า

เดนิทางย่ีห้อนีไ้มดี่ 

     

 
 
 
 

 
 

 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ค่ะ  
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