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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาทัศนคติ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบบปากต่อปาก ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล จ านวนท้ังสิ้น 400 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. เจเนอเรช่ันวาย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 25-28 ปี 
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการตัดสินใจซื้อโดยรวม อยู่ในระดับมาก                
2. เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแตกต่างกัน             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3. ทัศนคติโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 4. ภาพลักษณ์โดยรวม            
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ระดับความสัมพันธ์สูง 5. การสื่อสารแบบปากต่อปากโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์สูง 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the attitude, brand image and word of mouth related 
to decisions to buy brand name bags among members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area. 
A total of 400 sets. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, an 
independent t-test, One-Way Analysis of Variance and the Pearson correlation coefficient. The results of 
this research are as follows: (1) the majority of members of Generation Y were female, aged 25 to 28 
years, single, occupied as company employees, held a Bachelor’s degree or equivalent and earned an 
average monthly income of 20,001 to 30,000 Baht. Most members of Generation Y had opinions about 
attitude, brand image, word of mouth and decisions to buy at a high level; (2) members of Generation Y 
of different ages, occupation and average monthly income with a significance of 0.05; (3) the factor of 
attitude positively correlated with the decision to buy brand name bags with a significance of 0.01 at a 
moderate level; (4) the brand image positively correlated with the decision to buy brand name bags with 
a significance of 0.01 at a high level; (5) the word of mouth positively correlated with the decision to buy 
brand name bags with a significance of 0.01 at a high level. 
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บทน า 
ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับวัยท างานที่ต้องการเข้า

สังคม เพราะสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋าเป็นสินค้าที่บุคคลมองว่าสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง เป็นตัวบ่งช้ีถึงการ
ได้รับการยอมรับ ความน่าเคารพนับถือ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ระดับรายได้ และถึงแม้สินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋าจะถูกจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ก็ไม่ได้ท าให้ผู้ที่ช่ืนชอบมองสินค้าไปในด้านลบหรือเป็นสินค้าอันตรายแต่อย่างใด และ
จากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด -19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลกไม่น้อย ท าให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้บริโภคตระหนักถึงการใช้จ่ายมากขึ้น เพราะกังวลในเรื่องของสถานะการเงิน 
สุขภาพ และความปลอดภัย จึงลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภทลง ซึ่งผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้เร็ว จะ
ได้เปรียบในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ควบคุมการใช้จ่าย แต่แบรนด์เนมช้ันน าระดับโลก อาทิเช่น Louis Vuitton, 
Chanel และ Christian Dior มีความคิดที่สวนทางกับเศรษฐกิจโลก โดยมีการประกาศขึ้นราคาสินค้าประเภทกระเป๋าในปี 
พ.ศ. 2563 ถึง 18-26 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ไม่ได้มีกระทบกับผู้ที่มีก าลังซื้อ เพราะผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมมองว่าการซื้อกระเป๋าแบ
รนด์เนมไม่ได้เป็นแค่การซื้อสินค้าเท่าน้ัน แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างหนึ่ง (Tianwei Zhang, 2021) 

ตลาดสินค้าแบรนค์เนมมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 ตลาดระดับล่าง เป็นนักเรีย น 
นักศึกษา ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี จะใช้สินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาไม่สูงมากนัก เนื่องจากสามารถเก็บออมเพื่อซื้อ
สินค้าได้ อาทิเช่น Longchamp หรือ Coach และสนใจสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่มีราคาไม่สูงมากนัก มีพฤติกรรมซื้อสินค้า
ตามอินเทอร์เน็ตและในอนาคตมีโอกาสขึ้นไปอยู่ในตลาดระดับกลางถึง 50 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 2 ตลาดระดับกลาง อายุ
ระหว่าง 25-40 ปี ก าลังเข้าสู่วัยท างาน หรือท างานแล้ว ตลาดระดับนี้เริ่มหันมาสนใจสินค้าแบรนด์เนมฝั่งยุโรปเป็นหลัก 
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เนื่องจากเริ่มมีก าลังซื้อและมีรสนิยมที่เริ่มสูงขึ้น อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, Prada หรือ Balenciaga อีกท้ังยังมีโอกาส
ขยับไปอยู่ในตลาดระดับสูงในอนาคตถึง 70 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 3 ตลาดระดับสูง อายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป เป็นวัยท างาน มี
ครอบครัว และมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนในกลุ่มนี้จะซื้อตามความต้องการของตนเพราะมีก าลังซื้อสูง 
อาทิเช่น Hermes, Chanel หรือ Christian Dior ในตลาดระดับสูงนี้มีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังเป็นกลุ่มที่สร้างมูลค่า
ให้กับเศรษฐกิจอีกด้วย (กมล โสระเวช, 2558) จากกลุ่มลูกค้าตลาดแบรนด์เนมข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย อยู่
ในกลุ่มตลาดระดับกลาง เป็นวัยท่ีเริ่มมีก าลังการซื้อ เนื่องจากท างานมีเงินเดือนเป็นของตนเอง สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้
เป็นอย่างดี จึงต้องการสิ่งของบางอย่างมาตอบสนองความต้องการ เช่น การซื้อสินค้าแบรนด์ Gucci, Prada หรือ 
Balenciaga ที่ไม่เคยมีการจัดโปรโมช่ันลดราคาสินค้า เพราะนโยบายของแบรนด์ที่มีแต่การเพิ่มราคาสินค้า จึงท าให้สินค้าที่
ผู้บริโภคซื้อมาแล้วสามารถน ามาขายต่อได้ในราคาที่สูงขึ้น และยังเป็นการคงคุณค่าของสินค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่แปลกหากมีการ
วัดคุณค่าของคนจากการใช้สินค้าราคาสูง และไม่แปลกหากสินค้าที่ได้รับความนิยมจะมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ “สินค้าแบรนด์
เนม” ที่มีบทบาทอย่างมากในทุกเพศ (ก าพล ลิขิตกาญจนกุล, 2563)  

จากแนวโน้มปริมาณผู้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมทั่วโลกที่สูงขึ้น คนส่วนใหญ่ที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมักจะค านึงถึง
ภาพลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นหลักในการด าเนินชีวิต จะเห็นได้อย่างชัดเจนในกลุ่มวัยท างานที่มักสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อ
ไปท างาน หรือไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าช้ันน า และรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่แน่นอน ท าให้ผู้บริโภคตอบสนอง
ต่อสินค้าหรือบริการเปลี่ยนไป ซึ่งไม่ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ทัศนคติหรือความรู้สึกโดยรวมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากผู้บริโภครู้จักตราสินค้านั้นเป็นอย่างดี จึงอาศัยปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ มาประเมินผลเพื่อตอบสนองความต้องการจนน าไปสู่
กระบวนการการตัดสินใจซื้อ โดยบางกลุ่มอาจเริ่มจากการซื้อสินค้าช้ินเล็ก ๆ เนื่องจากมีราคาไม่สูงมากนัก สามารถจับต้องได้ 
ไปจนถึงกลุ่มที่มีก าลังซื้อมาก สามารถเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนเองต้องการ โดยในแต่ละแบรนด์จะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันใน
การดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งกลยุทธ์หลักท่ีใช้ในการดึงดูดผู้บริโภค คือ การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าในด้านคุณภาพ ราคา และการ
ออกแบบ ให้มีความทันสมัยและแตกต่างไปจากคู่แข่ง การสร้างความพึงพอใจและความภาคภูมิใจเมื่อผู้ใช้ได้ใช้สินค้าจนเกิด
การบอกต่อไปอีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ตลอดจนการสร้างความแตกต่างในด้านบุคลิกที่แสดงถึงตัวตนของแต่ละบุคคลอีกด้วย (อา
ยุวรรณ อัจฉริยวงศ์กุลม, 2547) อ้างถึงใน (ภาสวรรณ ธีรอรรถ, 2555)  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบบปากต่อปากท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อจะได้
น าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความต้องการ ความคิดเห็น การวางแผนก่อนการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์
เนมของผู้บริโภคในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ว่ามีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางใดกับสินค้าที่มีราคาสูง ตลอดจนหาแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับธุรกิจ เพื่อน าข้อดีหรือข้อเสียจากประสบการณ์ของผู้บริโภคไปปรับใช้เป็น
นวัตกรรมใหม่ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีไม่สิ้นสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน 
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอ
เรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารแบบปากต่อปากและการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภ ท
กระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. เจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า แตกต่างกัน 

2. ทัศนคติต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ได้แก่ จุดแข็ง ความนิยม และความเป็น
เอกลักษณ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การสื่อสารแบบปากต่อปากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ได้แก่ การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแบบปากต่อปากแบบให้ค าแนะน า และการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบบอก
เล่าประสบการณ์ส่วนตัว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2558) และ พิชศาล พันธุ์วัฒนา (2562) มาใช้ในการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีผลต่อทัศนคติ ภาพลักษณ์ การด าเนินชีวิต รวมถึงการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างทางเพศในสังคมจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่
แตกต่างกัน เพราะมีรสนิยม หรือความชอบที่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มคนที่อยู่ในวัยท างานและมีรายได้เป็นของตนเอง จะมีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันกับผู้ที่อยู่ในวัยเด็ก ท่ีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจซื้อของผู้ปกครอง เป็นต้น โดยการศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถน าข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
และทันสมัยที่สุด 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Kotler (2015) อ้างถึงใน Simo Liikka (2016) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า ทัศนคติสามารถศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบและน าความเห็นของผู้บริโภคมา
ปรับใช้กับสินค้าและบริการในอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ  

1. ประโยชน์หลัก หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานท่ีผู้บริโภคควรจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการโดยตรง 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ เป็นส่วนเสริมของ

ผลิตภัณฑ์ท าให้หน้าท่ีของผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น อาจเป็นคุณภาพ, รูปร่างลักษณะ, รูปแบบ, การบรรจุภัณฑ์, ตรา
สินค้า หรือลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ 

3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีผู้ซื้อคาดหวังและเป็นข้อตกลงในการซื้อสินค้าหรือบริการ 
ซึ่งการเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

4. ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชน์หรือบริการเสริมที่ผู้ซื้อควรจะได้รับควบคู่กับการซื้อสินค้าประกอบกับ
บริการก่อนและหลังการขาย 

5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา เพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านภาพลักษณ์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Keller (2003) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคจะอาศัยความเชื่อ หรือประสบการณ์ตรงมาพิจารณา ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบ
ด้านภาพลักษณ์ไว ้3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. จุดแข็ง คือ จุดแข็งของตราที่สามารถท าให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับตราสินค้ามากกว่าเดิม รวมถึงคุณภาพของ
กระบวนการรับข้อมูลข่าวสาร จ านวนหรือปริมาณข้อมูลของตราสินค้า 

2. ความนิยมที่ คือ บริโภคเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งที่ช่ืนชอบ โดยทั่วไปความชอบของผู้บริโภคจะถูกสร้างขึ้นจาก
ความเชื่อมั่นในกระบวนการสร้างตราสินค้าที่มีคุณประโยชน์และคุณลักษณะตรงตามความชอบ ท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึง
ใจและสนองตอบต่อความต้องการได้ 

3. ความเป็นเอกลักษณ์ คือ การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้าให้มีความแตกต่างออกไปจากคู่แข่ง โดยจะเป็นข้อ
ได้เปรียบจากการแข่งขัน ที่ท าจะให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าและเกิดความน่าเชื่อถือในตราสินค้า 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบปากต่อปาก ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Richins & Root-Shaffer (1988) อ้างถึง
ใน อานนท์ เพ็ชรมณี (2557) ได้กล่าวว่า เป็นการบอกต่อในทิศทางเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ การบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง หรือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

2. การสื่อสารแบบปากต่อปากแบบให้ค าแนะน า คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3. การสื่อสารแบบปากต่อปากแบบบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว  คือ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค ที่เป็นเหตุผลว่าท าไมถึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ 
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Kotler (1997) ซึ่งการตัดสินใจซื้อสามารถแบ่งออกเป็น 

5 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 
1. การรับรู้ปัญหา คือ ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างและความต้องการของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองจากการ

ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายในและภายนอก 
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2. การค้นหาข้อมูล คือ ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหา ซึ่งอาจถูกกระตุ้นให้เกิดเป็นความต้องการ ผู้บริโภคจะเริ่มค้นหา
ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ 

3. การประเมินผลทางเลือก คือ ผู้บริโภคได้รับข้อมูล จึงเกิดการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจเลือกสินค้าหรือ
บริการมาเปรียบเทียบกัน 

4. การตัดสินใจซื้อ คือ ผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกแล้วจึงเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เพื่อให้ได้
สินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ คือ ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจมีความพอใจหรือไม่
พอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้นก็ได้ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-40 ปี (นลินรัตน์ เจริญสุ

พงษ,์ 2564) ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนแน่ชัด โดย
ค านวณจากการใช้สูตรของ Cochran (Cochran, 1977) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 385 คน และผู้วิจัยได้ท าการส ารอง
แบบสอบถามเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากความไม่ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามจ านวน 5% รวมแล้วได้
จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) คือ เจาะจงไปที่กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 25-40 ปี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบ
เลือกเพียงข้อเดียว รวมจ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า 
ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถามจ านวน 21 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ จุดแข็ง ความนิยม และความเป็น
เอกลักษณ์ โดยเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถามจ านวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารแบบปาก
ต่อปากเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแบบปากต่อปากแบบให้ค าแนะน า และการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบ
บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว โดยเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถามจ านวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วยค าถามจ านวน 20 ข้อ 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลจากตารางเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การสื่อสารแบบปาก

ต่อปาก ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของงานวิจัย  

3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม 
5. น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย มาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
6. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - 
Coefficient of Alpha) ของ Cronbach ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ 

α ≤ 1 หากค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.800 หมายความว่า มีความเช่ือมั่นสูง 

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อออกแบบงานวิจัย และสร้างแบบสอบถามในการวิจัย 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 400 

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รบักลับคนืมาตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามแลว้ ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มลู 

โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ภาพลักษณ์ การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์

เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-Way 
ANOVA) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 82.53 อายุ 25 ปี – 28 ปี จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 61.72 สถานภาพ
โสด จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 92.91 อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 238 คน คดิเป็นร้อยละ 60.25 ระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 69.37 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14  
 ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ ใช้สินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.18 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ประโยชน์หลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความเป็นเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.22 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ จุดแข็งและความนิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากแบบบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ การสื่อสารแบบปากต่อปากแบบให้ค าแนะน า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 เท่ากัน ตามล าดับ 
 ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การค้นหา
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 การรับรู้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ การ
ประเมินผลทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ  

ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 สมมติฐานที่ 1 เจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีเพศ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีอายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.3 เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทกระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 1.5 เจเนอเรช่ัน วาย ท่ีมีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทกระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์
เนมประเภทกระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และ
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของ
เจเนอเรช่ัน วาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ ได้แก่ จุดแข็ง ความนิยม และความเป็นเอกลักษณ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 4 การสื่อสารแบบปากต่อปาก ได้แก่ การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
สื่อสารแบบปากต่อปากแบบให้ค าแนะน า และการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การ
สื่อสารแบบปากต่อปากโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย 
อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบบปากต่อปากท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 เจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า 
แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจเนอเรช่ัน วาย ท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเนื่องจาก เจเนอเรช่ัน วาย ในปัจจุบันไม่
ว่าจะอยู่ในเพศสภาพ สถานภาพใด หรือระดับการศึกษาสูงขนาดไหนก็มีการใช้ชีวิต มีความชอบ รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็นที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ก็ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งทุกเพศสภาพหรือทุกช่วงวัย การเลือกใช้สินค้าหรือ
บริการจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของผู้บริโภค ณ เวลานั้น ๆ ว่าต้องการสินค้าหรือบริการรูปแบบใดมาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรไพลิน เสียงล้ าเลิศ (2563) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการ
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ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ เจเนอเรชั่น วาย ท่ีมีอายุ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 อาจเนื่องจาก เจเนอเรช่ัน วาย ที่มีอายุมากขึ้น มักมีอาชีพที่มั่นคงม รวมถึงรายได้ก็มากขึ้นตามประสบการณ์ จึง
จ าเป็นต้องสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องมีการเข้าสังคม มีการเจรจาในด้านการงาน จึงต้องการ
หาสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดให้กับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล และ ณักษ์ กุสิสร์ (2557) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และ
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภท
กระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อาจเนื่องจากผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมมีการค้นหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ โดยเปรียบเทียบกับตราสินค้าที่ช่ืนชอบว่าตราสินค้าไหนมคีวามคุ้มค่าที่สุดเมื่อเกิดการตัดสินใจซื้อไปแล้ว และตรา
สินค้าไหนมีการรับประกันสินค้าอย่างไรบ้างกับสินค้าที่มีราคาสูง รวมถึงขั้นตอนการช าระเงินท่ีปลอดภัย เพราะพฤติกรรมการ
จับจ่ายของคน เจเนอเรช่ัน วาย มักใช้บัตรเครดิตในการจับจ่ายมากกว่าใช้เงินสด ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการร่วมมือกับ
ตราสินค้าในการท าโปรโมช่ันและเสนอขายผลิตภัณท์ให้ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภคยังค านึงถึงช่องทาง
ติดต่อสื่อสารหรือการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการจับจ่ายตลอด 24 
ช่ัวโมง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริสา กันจินะ (2561) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ความสวยความงาม แบรนด์ บีซีเคร็ท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม แบรนด์ บีซีเคร็ท โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ ได้แก่ จุดแข็ง ความนิยม และความเป็นเอกลักษณ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทกระเป๋า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อาจเพราะผู้ที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมมองว่าการออกแบบสินค้ารวมถึงวัสดุที่
เลือกใช้ในการผลิตมีความแตกต่างกันที่สามารถมองเห็นชัดเจนได้ด้วยตาเปล่า สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าประเภทนี้เป็นของ
ตราสินค้าใด เพราะมีการออกแบบท่ีมีความเฉพาะ มีลิขสิทธ์ิด้านลวดลายในแต่ละตราสินค้า อีกทั้งยังตรงตามกับบุคคลิกของ
ตนเอง สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์  ความรู้สึกของตนเองได้ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ 
โอวาท และ สุมาลี สว่าง (2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ภาพลักษณ์ ด้านเอกลักษณ์ของการเช่ือมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 4 การสื่อสารแบบปากต่อปาก ได้แก่ การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
สื่อสารแบบปากต่อปากแบบให้ค าแนะน า และการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากโดยรวมมคีวามสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อาจเพราะก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
มักมีการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ หรือการเป็นสมาชิกของ
แต่ละตราสินค้าก็จะได้รับข่าวสารอยู่เป็นประจ า ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้ไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้ออยู่เสมอเพื่อให้ได้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการสูงสุด จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ 
เนื้อนิ่มวัฒนา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ปากต่อปากท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน าเข้าจากต่างประเทศ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก ด้านข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของเจเนอเรช่ัน วาย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋าแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้น ในแต่ละตราสินค้าอาจต้อง
ค านึงถึงการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์กับภาพลักษณ์บุคคลและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภค เจเนอเรช่ัน วาย 
ส าหรับในช่วงอายุ 25-28 ปี ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทเท่านั้น เพราะเป็น
ช่วงที่มีการตัดสินใจซื้อสูง เริ่มมีการเข้าสังคมมากขึ้น และมีการลองผิดลองถูก รวมถึง เจเนอเรชั่น วาย ในกลุ่มดังกล่าว มักมี
การค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตนเองและคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นควรเปิดช่องทาง
รับฟังข้อคิดเห็นท้ังดีหรือไม่ดีของผู้ใช้มาปรับปรุงในการขั้นตอนการผลิต เช่น อาจน านวัตกรรมการผลติสมัยใหม่มาท าให้สินค้า
มีความคงทนต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าและอยากใช้
สินค้าของตนเองต่อไปในระยะยาว 

2. จากการศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรช่ัน วาย 
บางด้านมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า คือ ด้านประโยชน์หลัก เนื่องจากผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
สินค้าอยู่แล้ว ว่าสินค้าแบรนด์เนมเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียง มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก และเป็นสินค้าที่เป็นมาตรฐานระดับ
สากล ดังนั้นในแต่ละตราสินค้าควรให้ความส าคัญประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้สินค้า เช่น อ าจใช้นวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI (Artificial-intelligence) เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจกระเป๋าแบรนด์เนม โดยการ
ใส่ภาพถ่ายหรือเปิดวิดีโอตนเองผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้ทราบว่าสไตล์การแต่งตัวตนเองเหมาะกับกระเป๋า
รูปแบบไหน หรือ อาจมีการขายประกันสินค้าเพิ่ม ในกรณีที่สินค้าเกิดการช ารุด เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบายใจ และปลอดภัยใน
การซ่อมหากสินค้าช ารุด ซึ่งอาจจะไม่ต้องจ่ายแพงกว่าตอนไม่ท าประกัน หรือไม่ไปเข้าใช้บริการร้านซ่อมกระเป๋าอื่น เพื่อ
ป้องกันการท าสินค้าเสียหายเพิ่ม 

3. จากการศึกษาภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า ของเจเนอเรชั่น 
วาย อยากในแต่ละตราสินค้าไม่เพียงแต่ค านึงถึงการการออกแบบสินค้า หรือความแปลกใหม่ แต่ควรค านึงถึงนวัตกรรมการ
ผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า เพราะในปัจจุบันผู้ใช้สินค้ามีความคิดเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมโลก ซึ่งมี
ความคิดที่อยากจะอนุรักษ์โลก และไม่ใช่แค่ผู้ใช้อย่างเดียว รวมถึงองค์กรระดับโลกก็ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
และยิ่งองค์กรนั้นลดกระบวนการผลิตที่ท าลายสิ่งแวดล้อมได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งในด้านต้นทุนและการขาย 
เช่น ในแต่ละตราสินค้าอาจน าการออกแบบในรูปแบบ Eco Design ที่เป็นการออกแบบโดยยึดกับทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
การลดทอนสิ่งที่ไม่จ าเป็นที่ท าให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมออกไป หรืออาจเป็นการให้ผู้ใช้น าสินค้าที่ช ารุดที่ไม่สามารถ



12 
 

 
 

น ามาใช้ประโยชน์ได้น ามารีไซเคิลเพื่อน าไปเข้าสู่กระบวนการการผลิตใหม่และออกสู่การจ าหน่ายเป็นคอลเลกชันสินค้ารี
ไซเคิล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และลดการเกิดคาร์บอนในขั้นตอนการผลิต อีกท้ังยังสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและองค์กร
อีกด้วย 

4.  จากการศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋า 
ของเจเนอเรช่ัน วาย จากการศึกษา พบว่า การสร้างความสัมพันธ์จากผู้ขายสู่ผู้ซื้อในตลาดแบรนด์เนมปัจจุบันมีไม่มากนัก ซึ่ง
ผู้ใดที่ท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่มีความแปลกใหม่ที่สุดจะได้เปรียบในด้านการแข่งขัน เพราะจะท าให้เกิดการบอกต่อไปยัง
กลุ่มบุคคลได้มาก ซึ่งในแต่ละตราสินค้าอาจมีการสร้างแรงจูงใจและความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้สินค้า ซึ่งอาจใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างบล็อกเชนเข้ามาให้ผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจเข้ามามีอารมณ์ร่วมกับตราสินค้า อย่างเช่นการใช้เมตาเวิร์ส หรือ NFT (Non-
Fungible Token) ในการท าการตลาด เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสนุก และสามารถจดจ าตราสินค้าได้ เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล และ
ได้รับประสบการณท์ี่แตกตา่งจะท าให้ผูใ้ช้เกิดความสนใจ และท าให้ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น จึงส่งผลต่อความคิดเชิง
บวกที่มีต่อตราสินค้า และช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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คุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งหลายจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้ครอบครัว ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก
ท่านที่คอยช่วยเหลือ และให้ก าลังใจในทุกด้าน ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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