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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมจีุดหมายเพื่อศึกษา ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นมกับความภกัดตี่อตรา

สินค้าของผู ้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร             
ทีเ่คยซื้อกระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การหาค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 28 – 35 ปี สถานภาพโสด /  
แยกกันอยู่/หยาร้าง/หมา้ย มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ย           
ต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ 
คุณภาพผลิตภณัฑ ์ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ ราคาของผลิตภณัฑ ์ ชื่อเสยีงของตราสนิคา้ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์การรบัประกัน สขีองผลิตภณัฑ ์การใหบ้รกิาร วตัถุดบิทีใ่ช้ผลิต ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์มาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ ์ความเขา้กันไดข้องผลิตภณัฑ ์ คุณค่าของผลิตภณัฑ ์ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ โดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก ความภกัดตี่อตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่พศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มคีววามภกัดตี่อตราสนิคา้ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์               
ด้านราคาของผลิตภัณฑ ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์               
ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์และดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์มผีลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ อย่างมนัียส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมอีทิธพิลในการพยากรณ์ได้รอ้ยละ 37.2 ซึง่เขยีนสมการได้ คอื ความภกัดตี่อตรา
สนิค้า (Y1) = 3.665 + 0.184* (X2) - 0.200* (X3) – 0.155* (X5) - 0.271* (X7) + 0.128* (X10) 
 +0.535* (X13) + 0.228* (X14) 

 
ค าส าคญั: ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
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ABSTRACT 
 

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 distri buted to 
four hundred consumers who purchased brand name luggage. The statistics for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation, a t-test and a one-way analysis of variance for differential analysis 
and multiple regression analysis. 

The results of the research were as follows, most respondents were female, aged between twenty-
eight and thirty-five years of age, single, live alone, held an over of Bachelor’s degree, worked as employees 
at private company, and an average monthly income of over THB 60,001. The majority of the opinions of 
the respondents, on product factor was at a high level in affecting the brand loyalty of working age customers 
in the Bangkok metropolitan area. In the aspects of product qualities include the physical characte ristics 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 
regarding brand name luggage with a statistical significance of 0.05.  

Product factors in terms of the physical characteristics of goods, price, design, color, product safety 
product value and variety affected the brand loyalty of brand name luggage with a statistical significance of 
0.05 and the influenced forecast was 37.2%. which the equation is brand loyalty of brand name luggage 

(Y1) = 3.665 + 0.184* (X2) - 0.200* (X3) – 0.155* (X5) - 0.271* (X7) + 0.128* (X10)   +
0.535* (X13) + 0.228* (X14) 
 
Keywords: Product Factors, Brand Name Luggage, Brand Loyalty 
 
บทน า 

ในปจัจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีบทบาทส าคัญมากต่อเศรษฐกิจในประเทศ           
ซึ่งกระแสการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวคนไทยมมีากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งมาจากหลากหลายปจัจยั ไม่ว่าจะเป็นโซเชียล
มีเดียที่มีการแนะน าสถานที่เทีย่วต่างๆ ทัง้ต่างประเทศและในประเทศไทย หรือบริษัทน าเที่ยว ที่ท าการส่งเสรมิ
การตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้ซื้อบริการน าเทีย่ว รวมถึงสายการบนิตน้ทุนต ่า              
ทีม่มีากขึน้ซึ่งเป็นตวัเลือกในการลดตน้ทุนในการท่องเทีย่ว นอกจากนัน้สายการบนิปกตกิ็ยงัท าการตลาดโดยการลด
ราคาเพื่อแข่งขันและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น อีกทัง้รัฐบาลยังได้ให้ค วามส าคญั             
โดยสนับสนุนในการออกนโยบายต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยกระตุน้การท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นที่รูจ้กัและมีความ
แพร่หลายมากขึน้ เช่น มมีาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจ ทัง้บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล พรอ้มกันน้ีภาครฐัจะต้อง
กระตุน้การท่องเทีย่วในเมอืงรอง โดยประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วและการเดนิทางทีส่ะดวกสบายมากขึน้ อย่างไร 
ก็ตามเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตสูงขึน้การบรโิภคสนิคา้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการท่องเทีย่วจึงสูงขึ้นด้วย 
หน่ึงในธุรกิจที่เตบิโตควบคู่กับการท่องเทีย่วคอื ธุรกิจกระเป๋าเดินทาง ซึ่งกระเป๋าเดินทางนัน้เป็นส่วนส าคญัทีใ่ช้           
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ในการเดินทางทัง้น้ีในอตีตกระเป๋าเดนิทางไม่ไดม้ีให้เลือกหลากหลายนัก เน่ืองจากการท่องเที่ยวยังมีราคาทีสู่ง
นักท่องเที่ยวยังมีจ านวนน้อยและการเดินทางท่องเที่ยวไม่สะดวกเหมือนในยุคปจัจุบันเป็นผลให้นักท่องเทีย่ว                 
ไม่สามารถเดนิทางไดบ้่อยนัก ดว้ยปจัจยัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งตน้ท าใหต้ลาดของกระเป๋าเดนิทางมกีารขยายตวัเพิม่ขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยประมาณ รอ้ยละ15 ต่อปี จากปี ค.ศ. 2011 ถงึปี ค.ศ. 2016 พบว่ามูลค่า
ของตลาดกระเป๋าเดินทางมีมูลค่าจาก 2,800 ล้านบาท เพิ่มเป็น 5,700 ล้านบาทโดยประมาณอย่างไรก็ตาม                 
โดยภาพรวมแนวโน้มการตลาดของกระเป๋าเดนิทางยังคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2021 
ตลาดของกระเป๋าเดนิทางจะสูงถงึประมาณ 8,000 ล้านบาท และมอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยประมาณปีละรอ้ยละ 7 ต่อปี 
Euromonitor International (2016) อา้งถงึใน ปภภิาสรร  งามข าอคัรณี (2559) 

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปจัจุบัน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง               
เพื่อท าใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัก็เป็นส่วนทีจ่ าเป็นมากในการด าเนินธุรกิ จกระเป๋าเดนิทาง เพราะความ
ต้องการของผูบ้ริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทัง้การแข่งขันจากผู้ประกอบการในตลาด
กระป๋าเดนิทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่อียู่เป็นจ านวนมากทีเ่น้นการแข่งขนัทางดา้นราคาเพียงอย่างเดียว 
ท าให้ผู ้ประกอบการต้องค านึงถึงปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ,                  
ความแตกต่าง รวมถึงการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู ้บริโภค อาทิ เช่น การพัฒนากระเป๋าเดนิทาง               
ในอดตีทีม่ขีนาดใหญ่ น ้าหนักมาก ไม่สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นกระเป๋าทีท่ าจากวสัดุทีท่นทานมนี ้าหนักเบา การ
พัฒนาล้อลากกระเป๋าแบบ 2 ล้อ, 4 ล้อ และล้อคู่ หรือ การใช้วัสดุผลิตกระเป๋าหลากหลาย แบบ Soft Case และ 
Hard Case ขนาดกระเป๋าเดนิทาง, ส,ี ดไีซน์ และการรบัประกันสนิคา้ เป็นตน้ เพื่อ ทัง้หมดน้ีล้วนตอ้งอาศัยการวจิยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้รโิภค และท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจทีจ่ะท าใหธุ้รกิจเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ในปจัจุบันมกีระเป๋าเดนิทางจากหลายแบรนดท์ัง้ในและต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขัน โดยที่กระแสความ
นิยมในสินค้าแบรนด์เนม เพราะแบรนด์สามารถท าให้มัน่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอีกหลายปจัจัย                
ด้านผลิตภัณฑ์ของกระเป๋าเดินทางของแต่ละแบรนด์ และกลุ่มผู้บริโภควัยท างานซึ่งสามารถหาเงินไดเ้อง ท าให้               
มอี านาจในการเลือกซื้อกระเป๋าเดนิทางแบรนด์เนม ทีม่รีาคาค่อนขา้งแพง โดยกระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นมที่นิยม 
ไดแ้ก่ American Tourister, Rimowa, Samsonite, Caggioni, Tumi, Bric’s และ Ricardo เป็นตน้ 

ความภักดีต่อตราสินค้าก็เป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการสร้างกระบวนการที่จะส่งเสริม                    
ใหผู้บ้รโิภคเกิดความเชื่อมัน่และความพงึพอใจทีจ่ะเลือกใช้สนิคา้และบรกิารต่อไปในระยะยาว ความภกัดขีองลูกค้า
ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญัอย่างหน่ึงของธุรกิจ ส่งผลใหธุ้รกิจสามารถลดตน้ทุนในการประชาสมัพนัธห์รือการท าตลาด
การสร้างลูกคา้ใหม่ เกศนภา  ไลซานดร้า  ยะเสน (2553) การรักษาฐานลูกคา้ไวไ้ดนั้ ้นยังเป็นส่วนส าคญัในการ
สนับสนุน และแพร่กระจายข่าวสารแก่บุคคลอื่น ๆ  ใหก้ับธุรกิจไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ท าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ 
ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เมื่อผู ้บริโภคมีทศันคติทีด่ ีต่อตราสนิคา้ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมการใช้บริการ และ              
หากเกิดความพงึพอใจก็จะน่าไปสู่พฤตกิรรมการใช้บรกิารซ ้า ส่งผลใหเ้กิดความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้จนกลายเป็น
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกและกลับมาใช้บรกิารอย่างสม ่าเสมอดว้ยความยนิด ี 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษาเรื่อง “ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นมกับความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้ของผูบ้รโิภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร” ทัง้น้ีผลการศึกษาทีไ่ดจ้ะสามารถเป็นแนวทางให้กับ
บรษิัททีป่ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าเดนิทาง พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายไดอ้ย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยเพิม่โอกาสทางการแข่งขนักับคู่แข่งทัง้รายเก่าและรายใหม่ไดม้ากขึน้และที่ส าคัญ
เพื่อเป็นแนวทางใหก้ับงานวจิยัอื่นๆทีส่นใจศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าเดนิทางในอนาคตต่อไป 
 



4 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบลักษณะประชากรศาสตร ์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาปจัจยัดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ดา้นลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ดา้นชื่อเสยีงตราสนิคา้ ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
รับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์               
ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความ
หลากหลายของผลิตภณัฑท์ีม่ผีลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้กระเป๋าเดนิทางแตกต่างกัน 

2. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะ                 
ทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ดา้นชื่อเสยีงตราสนิคา้ ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
รับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์                
ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์มผีลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ )2550(  มาอา้งองิในการวจิยั เพื่อเป็น
แนวทางในการคน้หาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต้่อเดอืน เน่ืองจากความแตกต่างเหล่าน้ีมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อกระเป๋าเดนิทางของผูบ้รโิภค 
 แนวคิดเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ )2552(  มาอ้างอิงในการวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยใช้คุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ ได้แก่                  
ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ดา้นลักษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ดา้นชื่อเสยีงตราสนิคา้ 
ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดา้นการรบัประกัน ดา้นสขีองผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นวตัถุดบิทีใ่ช้ผลิต        
ดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ดา้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ดา้นความเขา้กันไดข้องผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ ์และดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และเน่ืองจากระเป๋าเดนิทางไม่มบีรรจุภณัฑ ์จงึไม่ไดน้ ามาใช้ใน
การวจิยั 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า Bourdeau L. B (2005) อ้างถึงใน เกศนภา               
ไลซานดรา้ ยะเสน (2553) ความภกัดเีชิงพฤตกิรรม มาอา้งองิในการวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบที่วัด
องค์ประกอบจาก 5 ด้าน ได้แก่ การแสดงตวั การไตร่ตรองเป็นพิเศษ การเป็นผูส้นับสนุน ความหนักแน่นในสิง่ที่
ชอบ และการมสี่วนร่วมในการป้องกัน 

ข้อมูลเกี่ยวกบักระเป๋าเดินทาง  
กระเป๋าเดินทางล้อลากเป็นหน่ึงในประเภทของกระเป๋าเดนิทางที่มีผู ้นิยมใช้กันมาก เหตุผลหลักก็เป็น

เพราะเราสามารถเคลื่อนยา้ยกระเป๋าไดด้้วยการลากกระเป๋าแบบง่าย ๆ ไม่ว่ากระเป๋าจะมขีนาดใหญ่โตสกัเพียงใด
หรือมีน ้ าหนักมากแค่ไหนก็ตาม ล้อที่ติดอยู่กับกระเป๋าจะช่วยให้กระเป๋าลากไปไหนต่อไหนได้ลื่ นสบายขึ้น               
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นอกจากล้อที่ติดอยู่กระเป๋าที่ช่วยให้กระเป๋านัน้ลื่นและลากได้แบบสบายแล้ว กระเป๋าล้อลาก ส่วนใหญ่ยังมักจะ               
มดีา้มจบัทีด่งึยดืและหดเก็บไดเ้พื่อช่วยใหม้ทีีจ่บัเวลาทีต่อ้งลากกระเป๋า แต่เมื่อไม่ตอ้งการใช้ลากก็สามารถเก็บกลับ
เขา้ทีไ่ดเ้พื่อไม่ใหเ้กะกะไดด้ว้ย โดยกระเป๋าเดนิทางล้อลากแบ่งประเภทไดด้งัน้ี 

กระเป๋าเดนิทางล้อลากแบบ 2 ล้อ คอื เป็นกระเป๋าล้อลากทีเ่มื่อจะลากตอ้งเอยีงใหมุ้มกระเป๋าเฉียงเล็กน้อย
ก่อนจึงค่อยลากได้ เมื่อลากกระเป๋าในพื้นทีค่ ับแคบอาจต้องมีการยกหรือหาเหลี่ยมมุมเพื่อช่วยใหล้ากกระเป๋าได้             
แต่ก็มขีอ้ดตีรงทีเ่มื่อวางกระเป๋าไวเ้ฉยๆ กระเป๋าจะอยู่น่ิงไม่ไหลไปไหนไดเ้องส่วนใหญ่กระเป๋าแบบ 2 ล้อมกัมรีาคา

ประหยัดกว่าแบบอื่น กระเป๋าเดินทางล้อลากแบบ 4 ล้อ เป็นกระเป๋าเดินทางล้อลากที่มีคนนิยมใช้กันมาก ขึน้               
นัน่ก็เป็นเพราะว่ากระเป๋าแบบ 4 ล้อช่วยให้ลากกระเป๋าได้ง่ายขึ้น ลื่นกว่า และสามารถลากได ้้ทุกทิศทุกทาง               
แมต้ัง้กระเป๋าตรงๆ ไม่ตอ้งเอยีงก็สามารถลากกระเป๋าไดเ้ช่นกัน จะเขน็จากดา้นหลังกระเป๋าก็ยงัท าได ้แมว้่าตอ้งเจอ
กับพืน้ทีค่บัแคบก็ยงัสามารถลากกระเป๋าไดแ้บบสบายๆ โดยไม่ตอ้งยก แต่กระเป๋าเดนิทางล้อลากแบบ 4 ล้อน้ีมขีอ้
ควรระวังในการใช้้งานตรงที่เมื่อวางกระเป๋าไว้เฉยๆ กระเป๋าสามารถลื่นไหลไปไดเ้อง จึงไม่ควรปล่อยมือจาก
กระเป๋า โดยเฉพาะถา้เป็นพืน้ทีต่่างระดบั กระเป๋าเดนิทางแบบล้อคู่เป็นกระเป๋าล้อลากแบบที่มลี้อ 2 ล้อทีแ่ต่ละมุม

ของกระเป๋า จงึท าใหก้ารลากกระเป๋านัน้ท าไดง่้ายยิง่กว่ากระเป๋าแบบ 4 ล้อขึน้ไปอกี กระเป๋าเดนิทางทีม่ขีนาดใหญ่            
มากๆ เช่น ขนาด 28 น้ิว ถ้าเป็นแบบล้อคู่ ก็จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายนั้นท าได้ง่ายขึ้น ใครที่มีขนาดกระเป๋า               
ขนาดใหญ่แบบน้ีจะเขา้ใจเลยว่ากระเป๋านัน้เมื่อใส่ของจนเตม็จะหนักมากจรงิ  

การแบ่งประเภทตามวสัดุท่ีใช้ผลิตกระเป๋า มดีงัน้ี 
1. กระเป๋าล้อลากแบบ Soft Case เป็นกระเป๋าลากทีท่ าจากวสัดุทีม่คีวามยดืหยุ่นอย่างผา้ หรอืใยสงัเคราะห์

ที่มีข้อดีตรงเรื่องน ้ าหนักเบา ไม่เป็นรอยขีดข่วนง่าย ไม่แตกหัก และด้วยความยืดหยุ่นท าให้จุของได้มากกว่า                 
แต่ขอ้เสยีของกระเป๋าล้อลากแบบ Soft Case ก็คอืไม่กันน ้า เมื่อการเดนิทางตอ้งลุยฝนหรอืลุยหมิะ อาจท าใหเ้สือ้ผา้
หรือข้าวของที่อยู่ในกระเป๋าเปียกได้ ข้อควรระวังอีกข้อเมื่อใช้กระเป๋าเดินทางแบบ Soft Case ก็คือตัวกระเป๋า             
จะไม่ไดช่้วยปกป้องสิง่ของทีอ่ยู่ขา้งใน ของจงึมโีอกาสแตกหกัไดห้ากมกีารโยนกระเป๋าเกิดขึน้ 

Polyester เป็นผา้ใยสงัเคราะหท์ี่ใช้กันมานานแล้ว มคีวามแขง็แรงทนทานในระดับหน่ึง บางครัง้ทีเ่ราเห็น
ผา้เบอรต์่างๆเช่น 600D ตวั D มาจาก Denier (หน่วยวดัความหนาแน่นของผา้  (เช่น ผา้ 1000 D จงึมคีวามหนาแน่น
มากกว่าผา้ 600D 

Nylon ไนลอนเป็นผา้ใยสงัเคราะห ์ กระบวนการผลิตในปจัจุบนัท าใหไ้ดผ้า้ไนลอนทีนุ่่มและเหนียวทนทาน
กว่า polyester ผ้าไนลอนมีหน่วยวดัความหนาแน่นเป็น Denier เช่นกัน )แต่จะใช้เปรียบเทยีบกับ polyester ที่ค่า
เดยีวกันไม่ได ้( 

Ballistic Nylon ซึ่งเป็นไนลอนทีท่นทานเป็นพิเศษ มทีีม่าว่าในสมยัสงครามโลกมนัไดถู้กคดิคน้ขึน้เพื่อใช้
ป้องกันหรอืลดความรุนแรงของเศษวสัดุจากการแตกกระจายของกระสุนปืนหรอืวตัถุระเบดิ )แต่ไม่ถงึขัน้ก ้นักระสุน
ไดแ้ต่อย่างใด  (เมื่อน ามาท ากระเป๋าก็เลยทนต่อการขดีข่วนฉีกขาดมากกว่าไนลอนธรรมดา  
Cordura เป็นยีห่อ้หรอืชื่อการคา้ของผา้ไนลอนชนิดพเิศษที่ทนทานต่อการกัดกรอนหรอืฉีกขาดไดด้ีกว่าปกต ิ และ
อาจผลิตโดยผสมกับเสน้ใยธรรมชาตอิื่นๆ เขา้ไปดว้ยก็ได้ 

หนังแท ้เป็นวสัดุทีท่นทาน แต่ขอ้เสยีคอื มนี ้าหนักมาก ราคาแพง และการเก็บรกัษาดูแลยากกว่าวสัดุอื่นๆ 
หนังเทยีม PU เป็นวสัดุทีดู่คล้ายเคยีงหนัง แต่มคีวามทนทานน้อยกว่า 

2. กระเป๋าล้อลากแบบ Hard Case เป็นกระเป๋าเดินทางล้อลากที่ท าจากวัสดุที่แข็ง เช่น พลาสติกหรอื            
ไฟเบอรท์ าใหม้คีวามแขง็แรง ช่วยปกป้องสิง่ของทีอ่ยู่ในกระเป๋าไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามแขง็แรงทนทาน ปจัจุบนัมกีาร
พัฒนาให้วัสดุมนี ้ าหนักเบาขึ้น จึงไม่ค่อยมีปญัหาเรื่องน ้าหนักเหมือนสมัยก่อน ข้อดีของกระเป๋าล้อลากที่ท าจาก
พลาสตกิหรอืไฟเบอรย์ังมใีนเรื่องของการท าความสะอาดที่ง่ายกว่าและสามารถกันน ้ าไดด้ว้ย แต่กระเป๋าลากแบบ 
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Hard Case เมื่อใช้งานไปนาน ๆ  จะเริ่มไม่สวยงามเหมือนใหม่ เพราะจะเกิดรอยขีดข่วนไดง่้าย และมีโอกาสทีต่วั
กระเป๋าจะแตกหกัไดง่้ายกว่า 

ABS เป็นชื่อของพลาสตกิสงัเคราะหช์นิดหน่ึง มกีารน ามาท ากระเป๋าเดนิทางกันพอสมควร เพราะมคีวาม
แขง็แรงทนทานและน ้าหนักไม่มากนัก กระเป๋าทรงแขง็ทัว่ๆ ไปทีร่าคาไม่สูงนักมกัจะเป็นวสัดุน้ี 

PC (Polycarbonate) น่ีก็เป็นวสัดุสงัเคราะอกีพวกหน่ึงซึ่งมคีวามแข็งแรงและมนี ้าหนักเบากว่า ABS จงึมี
การใช้กันแพร่หลายในงานท าป้ายขนาดใหญ่ หลังคา และรวมถงึนิยมน ามาใช้ท ากระเป๋าเดนิทางทีเ่บาและแพงขึน้มา
อกีขัน้หน่ึงดว้ย ซึ่งวสัดุน้ีมทีัง้แบบธรรมดา และแบบทีม่โีครงสรา้งหรอืกรรมวธิผีลิตใหแ้ขง็แรงและเบาเป็นพเิศษ โดย
มีชื่อการคา้ที่ต่างกันไปตามแต่ละยี่หอ้ทีผู่ ้ผลิตวสัดุจะตัง้ ที่นิยมน ามาท ากระเป๋าเดนิทางก็เช่น Makrolon, Hyzog, 
Lexan, Texin และอื่นๆอกีมากมาย บางตวัก็มคีุณสมบตัพิเิศษผ่านมาตรฐานการกันไฟ 

อลูมเินียม )Aluminum) ซึ่งมนี ้าหนักเบาและแขง็แรงทนทานต่อการกระทบกระแทก แต่ราคาสูงและน ้าหนัก
มากกว่า PC มใีช้ในกระเป๋าราคาแพงบางแบบทีต่อ้งการความทนทานเป็นหลัก วศิน เปรมทรพัย์  ) 2559( 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภควยัท างานอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซื้อ
กระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผู้บริโภควยัท างานอายุระหว่าง 20-60 ปี              
ในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซื้อกระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร
ในการค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane กัลยา วานิชย์บญัชา 
(2560) และไดก้ าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนมากทีสุ่ดทีย่อมรบัได ้5% ค านวณจากสูตร 
ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อป้องกันความผดิพลาดทีอ่าจเกิดขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิ ัย 
จงึไดท้ าการเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัในครัง้น้ีเท่ากับ 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  

ขัน้ตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีก ารจับฉลาก                     
เพื่อคดัเลือกเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 5 จาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ฐานขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูลกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง ไดแ้ก่ เขตบางรกั เขตดอนเมอืง เขตวฒันา เขตดนิแดง และเขตปทุมวนั 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมกีารก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง 
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามจาก 
กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ซึ่งมีความหลากหลายทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ได้แก่ อาคาร
ส านักงานในแต่ละเขต 

1. ย่านอาคารซีพทีาวเวอร ์ถนนสลีม      เขตบางรกั    
2. บรเิวณสนามบนิดอนเมอืง       เขตดอนเมอืง    
3. ย่านอาคารมดิทาวน์อโศก       เขตวฒันา    
4. ย่านอาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์  เขตดนิแดง    
5. ย่านอาคารออลซีซันส ์เพลส       เขตปทุมวนั  

ขัน้ตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกสอบถามกับ              
กลุ่มตวัอย่างใหค้รบจ านวน 400 ชุด 

 



7 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ ( Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน วเิคราะหโ์ดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้านปจัจัยผลิตภัณฑ ์ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านชื่อเสียงตราสินค้า ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ด้านการรับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ ์ด้านการให้บริการ ด้านวัตถุ ดบิที่ใช้ผลิต ด้านความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ดา้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ดา้นความเขา้กันไดข้องผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์
และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  และความภักดีต่อตราสินค้ากของผู้บริโภควัยท า งานใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
1. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวน

เท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่ม             
ให้ทดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances not assumed และจะท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มโดยใช้ Levene’s Test เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ความแตกต่างของตวัแปร เพศ และสถานภาพกับความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ 

2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป กรณีค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มเท่ากัน ใช้สถติ ิOne-Way Analysis of Variance กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ใช้สถติ ิ
Brown-Forsythe เพื่อตอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ความแตกต่างกันของตวัแปร อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน กับความภกัดตี่อตราสนิคา้ 

3. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 2 ปจัจัย
ดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ดา้นลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านชื่อเสียงตราสินค้า ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการรับประกัน ด้านสีของ
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นวตัถุดบิทีใ่ช้ผลิต ดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ดา้นมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์
ดา้นความเขา้กันไดข้องผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์และดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์มผีลต่อความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้ 
 

ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป และมีโสด/แยกกันอยู่ /               
หย่ารา้ง /หมา้ย 
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับปจัจัยดา้นผลิตภณัฑก์ระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นมของผู้บรโิภควัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์                    
กระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ ์ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตวักระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อมคีวามทนทาน มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 4.51 รองลงมาคอื หูหิว้และทีล่ากของกระเป๋าเดนิทางที่ท่านซื้อแข็งแรง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  และ
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ล าดบัสุดทา้ยคอื กระเป๋าเดนิทางทีซ่ื้อสามารถปกป้องสัมภาระของท่าน ไม่ใหเ้กิดความเสยีหาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย               
อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ มีล้อลากที่ลากง่าย               
ไม่ฝืด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ภายในกระเป๋าเดนิทางที่ท่านซื้อมกีารแบ่งช่องเป็นสัดเป็นส่วน               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และล าดับสุดท้ายคือ กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อมีหลากหลายขนาดให้เลือก มีค่าเฉลี่ย             
เท่ากับ 4.45 

ด้านราคาของผลิตภัณฑ ์ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
เท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคากระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ เหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น                
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.27 รองลงมาคอื ราคากระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ เหมาะสมเมื่อเทยีบกับคุณภาพ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และล าดบัสุดทา้ยคอื ยีห่อ้กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ มรีาคาหลากหลายใหเ้ลือก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

 ด้านชื่อเสียงของตราสินค้า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 3.97 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อเป็นมเีอกลักษณ์เฉพาะตวั ทีโ่ดดเด่นของยีห่อ้ 
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.99 รองลงมาคอื ยีห่อ้กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อมชีื่อเสยีง เป็นทีย่อมรบัของนักท่องเที่ยว             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และล าดับสุดท้ายคือ ยี่ห้อกระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเทีย่ว มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ             
ปานกลางเท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อุปกรณ์ที่ประกอบกระเป๋า เช่น ตัวล๊อค ล้อลาก หูหิ้วและ            
หูลาก มีความโดดเด่นจากยี่หอ้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.30 รองลงมาคือ ลวดลายกระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ                
มีความโดดเด่นจากยี่ห้ออื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 และล าดับสุดท้ายคือ รูปทรงกระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ                 
มคีวามโดดเด่นจากยีห่อ้อื่น มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 

 ดา้นการรบัประกัน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 4.13 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อมบีรกิารมซ่ีอมฟร ีภายในระยะเวลาประกัน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อมีบริการเปลี่ยนฟรี ภายในระยะเวลาประกัน มีค่าเฉลี่ย                
เท่ากับ 4.10 

 ดา้นสขีองผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเท่ากับ 
4.48 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อมสีสีนั ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 
รองลงมาคอื กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อมสีสีนั ใหเ้ลือกหลากหลาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  

 ดา้นการใหบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 3.87 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กระเป๋าเดนิทางทีท่่านเคยซื้อ มศูีนยใ์หบ้รกิารสาขาทีท่ัว่ถงึ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.05 รองลงมาคอื กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ มบีรกิารจดัส่งสนิคา้ใหถ้ึงที ่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และล าดบัสุดท้าย 
คอื กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ มบีรกิารรบัส่งสนิคา้ทีม่ปีญัหาถงึที ่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 

 ดา้นวตัถุดบิทีใ่ช้ผลิต ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเทา่กบั 
4.33 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า วสัดุทีใ่ช้ท าตวักระเป๋าเดนิทาง มคีวามแขง็แรง คงทน มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.38 รองลงมาคอื วสัดุทีใ่ช้ท าหูลาก มคีวามแขง็แรง ไม่หกัง่าย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  และล าดบัสุดทา้ย คอื วสัดุ 
ทีใ่ช้ท าล้อลาก มคีวามแขง็แรง ลื่น ลากง่าย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
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 ดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ ใช้วัสดุที่เหนียว/ทนต่อการขีดขวน             
ฉีกขาด เช่น ไนลอน เป็นตน้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาคอื กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ ใช้วสัดุทีท่นความ
รอ้นได ้เช่น PC, อลูมเินียม เป็นตน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  และล าดบัสุดทา้ยคอื กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อ ใช้วสัดุ 
ที ่Recycle ได ้เช่น PC, อลูมเินียม เป็นตน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 

 ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ                
มากที่สุดเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดนิทางที่ท่านซื้อ ใช้วัสดุ (ผ้า, ไนลอน, พลาสตกิ, 
อลูมเินียม และ หนัง) ทีไ่ดร้บัมาตรฐานรบัรอง มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.40 รองลงมาคอื กระเป๋าเดนิทางแบรนดเ์นม
ของท่าน มีมาตรรฐานการล๊อคระบบTSA Lock (Transportation Security Administration - หน่วยงานด้านความ
ปลอดภยัในการเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา) ผลิตเป็นกุญแจระบบล็อค มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

 ดา้นความเขา้กันไดข้องผลิตภัณฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุดเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดนิทางทีท่่านซื้อสามารถดท าความสะอาดไดง่้าย               
ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อสามารถดูแลและเก็บรักษาไดง่้าย              
ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และล าดับสุดทา้ยคอื กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ มีความสะดวกและง่ายต่อการ             
ใช้งาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 

 ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 
4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ  ใช้วัสดุที่สามารถคืนรูปได้ เมื่อโดนกระแทก              
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ กระเป๋าเดินทางที่ท่านซื้อ มีน ้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับกระเป๋าเดนิทาง             
ยีห่อ้อื่น มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.13 และล าดบัสุดทา้ยคอื กระเป๋าเดนิทางทีซ่ื้อ สามารถป้องกันน ้าเขา้ไดเ้ป็นอย่างด ี
มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

 ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน  
ระดบัมากเท่ากับ 4.20 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ยีห่อ้ทีท่่านซื้อ มกีระเป๋าหลากหลายรุ่นใหเ้ลือกสรร มคี่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.26 รองลงมาคอื ยีห่อ้ทีท่่านซื้อ มกีระเป๋าหลากหลายขนาดใหเ้ลือกสรร มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 
และล าดบัสุดท้ายคอื ยี่ห้อที่ท่านซื้อ มีวัสดุที่ท ากระเป๋าหลากหลาย เช่น ทรงอ่อน (ท าจากผ้า,ไนลอน, หนัง) และ                 
ทรงแขง็ (ท าจากพลาสตกิ, อลูมเินียม) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกับความภกัดตี่อตราสนิคา้ของผู ้บรโิภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดตี่อตราสินคา้กระเป๋าเดนิทางในภาพรวม อยู่ในระดับความภกัดมีาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้านการแสดงตัว ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายขอ้ พบว่า ท่านยนิดบีอกทุกคนว่าท่านใช้กระเป๋าเดนิทางยี่หอ้น้ี มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ 
ท่านใช้กระเป๋าเดนิทางยีห่อ้น้ีทุกครัง้ทีเ่ดนิทาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และล าดบัสุดทา้ยคอื ท่านสมคัรเป็นสมาชิก
ของกระเป๋าเดนิทางยีห่อ้น้ี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 

ดา้นการไตร่ตรองเป็นพเิศษ ผูต้อบแบบสอบถามมคี่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 4.03 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านไตร่ตรองมาเป็นอย่างดใีนการตดัสนิใจเลือกกระเป๋าเดนิทางยีห่อ้น้ี มคี่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.19 รองลงมาคอื ท่านใช้กระเป๋าเดนิทางยีห่้อน้ีเพราะมีภาพลักษณ์ทีด่ ี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และล าดับ
สุดทา้ยคอื ท่านภูมใิจทีไ่ดใ้ช้กระเป๋าเดนิทางยีห่อ้น้ี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
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ด้านการเป็นผู้สนับสนุน ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.06) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อมีโอกาสท่านจะพูดสิ่งดีๆ ของยี่ห้อกระเป๋าเดินทางที่ท่านใช้ ให้คนที่รู้จักฟงั                    
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.45 รองลงมาคอื เมื่อมโีอกาสท่านจะแนะน าใหค้นทีรู่้จกั ใช้กระเป๋าเดนิทางยี่หอ้เดียวกับ             
ที่ท่านใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และล าดบัสุดท้ายคอื ท่านติตตามข่าวสารใน Social Media ของกระเป๋าเดนิทาง
ยีห่อ้น้ีทุกช่องทาง เช่น Facebook, Instagram มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

ดา้นความหนักแน่นในสิง่ทีช่อบ ผูต้อบแบบสอบถามมคี่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 3.61 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในอนาคตถา้ตอ้งซื้อกระเป๋าเดนิทาง ท่านจะซื้อยีห่อ้น้ีอย่างแน่นอน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ3.65 รองลงมาคอื ถา้กระเป๋าเดนิทางรุ่นที่ท่านตอ้งการหมด ท่านก็ยงัซื้อยีห่อ้น้ีอยู่ในรุ่นอื่นแทน มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.62 และล าดบัสุดทา้ยคอื ท่านจะไม่เปลี่ยนใจเมื่อมคีนมาชวนใหท่้านเปลี่ยนไปใช้กระเป๋าเดนิทางยี่ห้ออื่น 
และ ท่านจะยงัคงใช้กระเป๋าเดนิทางแบรนดน้ี์ แมว้่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงเรื่องราคามคี่าเฉลี่ยเท่ากับ3.59 

ดา้นการมสี่วนร่วมในการป้องกัน ผูต้อบแบบสอบถามมคี่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเท่ากับ 3.80 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านจะวเิคราะหข์อ้ดขีองยีห่อ้กระเป๋าเดนิทางที่ท่านซื้อ ใหก้ับผูอ้ ื่นทีม่ขีอ้สงสยัเรื่อง
คุณภาพและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ3.97 รองลงมาคือ ท่านจะโต้แย้งและปกป้อง เมื่อมีคนมาบอกว่า
กระเป๋าเดนิทางยีห่อ้น้ีไม่ด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63   

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่พศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

5. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางแบรนด์เนม ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านชื่อเสียงตราสนิคา้ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์ด้านการ
รับประกัน ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์                
ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า  ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์                
ด้านราคาของผลิตภัณฑ ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านสีของผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์              
ดา้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์และดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั              
ทางสถติทิี ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยเพศชายมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้กระเป๋าเดนิทาง โดยรวม 
มากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากเพศชาย มคีวามใส่ใจ และมคีวามตระหนัก ยีห่อ้กระเป๋าเดนิทางทีจ่ะซื้อ เพราะเพศชาย
จะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากยี่ห้อนั ้น และเมื่อมีความเชื่อมัน่ในยี่ห้อไหนแล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนยี่ห้อ                
ซึ่งแตกต่างกับเพศหญิง ที่มีความอ่อนไหวต่อปจัจยัหลายอย่างและมีโอกาสเปลี่ยนยี่หอ้ได้ง่ายกว่าเพศชาย เช่น               
ใช้อารมณ์ในการตดัสนิใจซื้อจากรูปลักษณ์ภายนอก มโีปรโมชัน่ โดยไม่สนใจยีห่อ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ  
 นฤมล เกิดประทุม (2556) ไดศ้ึกษาวจิยั ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 
Sumdex ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อกระเป๋า
โน้ตบุ๊ก Sumdex อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้บริโภคที่ซื้อซื้อกระเป๋าโน้ตบุ๊ก Sumdex ในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดนิทาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั            
ทางสถติทิี ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 44-60 ปี มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้กระเป๋า
เดนิทาง โดยรวม มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าว มอีาชีพทีม่ัน่คง และมรีายไดท้ีสู่ง ท าใหส้ามารถ
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ซื้อกระเป๋าเดินทางแบรนด์เนมที่มีราคาสูงกว่ากระเป๋าเดินทางทัว่ไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภิภาสรร                  
งามข าอัครณี (2559) ได้ศึกษาวิจัย ปจัจัยที่ผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าเดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จะมีการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทาง             
เพื่อการท่องเทีย่วภายในประเทศไทยทีม่ากกว่าช่วงอายุอื่น อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่ารา้ง /
หมา้ย มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้กระเป๋าเดนิทางโดยรวม มากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน เน่ืองจากผูบ้รโิภคที่มี
สถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / หย่ารา้ง /หมา้ย เป็นกลุ่มทีไ่ม่มภีาระผูกพนัเหมอืนผูบ้รโิภคทีแ่ต่งงานแล้ว ท าใหม้โีอกาส
ท่องเทีย่วไดบ้่อยและรูจ้กักระเป๋าเดนิทางหลายยีห่อ้ ท าใหม้คีวามรูว้่ายีห่อ้ไหนทีม่คีุณภาพด ี และเกิดความภกัดตี่อ
ตราสนิคา้มากกว่า สอดคล้องกับงานวจิยัของ สุพรรณี จนัทรร์สัม ี(2550) ไดศ้ึกษาวจิยั ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑท์ีม่ีผล
ต่อความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ของเครื่องส าอางระดบับน ในหา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลัของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพที่ต่างกันกันจะมีพฤตกิรรมการบริโภค
เครื่องส าอางทีแ่ตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดตี่อตราสินคา้กระเป๋าเดนิทางแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี                 
มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดนิทางโดยรวม มากที่สุด เน่ืองจาก ผู ้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี                  
จะมคีวามรู ้ความคดิ และการคน้ควา้หาขอ้มูล ตลอดจนประเมนิทางเลือก เพราะผูบ้รโิภคทีม่กีารศึกษาระดบัน้ีจะใช้
สนิคา้ทีส่ามารถบงบอกสถานะทางสงัคม เช่น ใช้สนิคา้แบรนดเ์นม ทีแ่สดงออกถงึบุคลิกของเจา้ตวั ท าใหย้ดึตดิกับ
สินค้ายี่หอ้ใดยีห่้อหน่ึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่ได้กล่าวว่า การศึกษา 
เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกัน ผูท้ีม่กีารศึกษาสูง มแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภค
ผลิตภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า และมรีาคาสูงกว่าผูท้ีม่กีารศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท้ีม่กีารศึกษาสูงจะมกีารสนใจในการ
หาขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งขอ้มูล และจะพจิารณาคุณสมบตัขิองสนิคา้ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ีม่คีุณภาพสูง และท าใหเ้กิด
ความภกัดตี่อตราสนิคา้นัน้ๆ 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดตี่อตราสินคา้กระเป๋าเดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผู ้บริโภคที่มีธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีความภักดีต่อ                 
ตราสนิคา้กระเป๋าเดนิทางโดยรวม มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่ธีุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ มกีารพบปะตดิต่อ
งานกับผูค้นหลากหลาย และเพื่อใหเ้กิดความน่าเชื่อถือ จงึเลือกใช้สนิคา้แบรนด์เนม เพราะเป็นเครื่องแสดงฐานะ  
ทางธุรกิจ และจะเลือกยีห่อ้ทีม่เีอกลักษณ์ บอกความเป็นตวัตน ท าใหเ้กิดความภกัดตี่อตราสนิคา้นัน้ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคดิของ ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ทีไ่ดก้ล่าวว่า อาชีพ ผูบ้รโิภคในแต่ละสาขาอาชีพ จะมคีวามจ า
เป็นและความตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีต่่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ากระเป๋าเดินทางแตกต่างกัน              
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 60 ,001 บาท
ขึน้ไป มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้กระเป๋าเดนิทางโดยรวม มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสูง เป็นกลุ่ม
คนทีม่กี าลังในการเขา้ถงึสนิคา้แบรนดเ์นมง่าย และมคีวามสนใจในสนิคา้แบรนดเ์นมอยู่แล้ว มคีวามรูเ้กี่ยวกับสนิคา้
และเมื่อคนกลุ่มน้ีถูกใจในยีห่อ้ไหนแล้ว ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนยีห่อ้ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูง ท าใหม้กีารซื้อซ ้าจงึเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้าไดม้ากกว่ากลุ่มคนที่มีรายไดน้้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ นฤมล เกิดประทุม (2556)              
ได้ศึ กษาวิจัย  ป ัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกระเป๋ าโน้ตบุ๊ก Sumdex ของผู้บริโภค                               
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ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกระเป๋า
โน้ตบุ๊ก Sumdex ทีแ่ตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. ผู้ประกอบการที่ด าเนินการเกี่ยวกับสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผน            
กลยุทธท์างการตลาด และก าหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสม เพื่อใหต้รงกับความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใหค้วามส าคญักับกลุ่มผูบ้รโิภคเพศชาย และผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า 44 ปีขึน้ไป หรอืสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ / 
หย่ารา้ง /หมา้ย หรอืท าอาชีพเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป 
เพราะเป็นกลุ่มทีม่คีวามภกัดตี่อตราสนิคา้มากทีสุ่ด 

2. ผู้ประกอบการที่ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถควรให้
ความส าคญักับลักษณะของกระเป๋าเดนิทางใหส้ามารถลากง่าย มหีลากหลายขนาดใหเ้ลือกและควรมกีารแบ่งช่อง
เป็นสดัส่วน เพื่อใหผู้บ้รโิภคใช้งานไดส้ะดวกและเหมาะกับบุคคลิกของผูใ้ช้งาน  

3. ผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งตัง้ราคากระเป๋าใหถู้ก เพราะผูบ้รโิภคทีใ่ช้กระเป๋าเดนิทางแบรนดนั์น้ มกี าลัง
พอทีจ่ะซื้อในราคาทีแ่พงได ้แต่ไม่จ าเป็นตอ้งตัง้ราคาใหห้ลากหลายเยอะเกินไป 

4. ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเน้นการออกแบบใหโ้ดดเด่น หรอืมสีสีนัทีห่ลากหลายใหเ้ลือกเยอะ เพราะผูบ้รโิภค
นัน้ ชอบในยีห่อ้ของกระเป๋าและมคีวามภกัดอียู่แล้ว  

5. ผูป้ระกอบการควรเน้นทีว่สัดุทีน่ ามาท ากระเป๋าเดนิทาง และมคีุณสมบตัทิีค่วรค่ากับราคากระเป๋า เช่น 
วสัดุทีใ่ช้ทนความรอ้นไดร้ะดบัหน่ึง มคีวามเหนียวและทนต่อการขดีขวน/ขาด น ้าหนักเบา คนืรูปไดเ้มื่อโดนกระแทก 
กันน ้ า เน่ืองจากการใช้งานกระเป๋าเดินทางจะสมบุกสมบนักว่ากระเป๋าทัว่ไป ท าให้เกิดรอยขีดขวน หรือบุบ และ
บางครัง้การขนย้ายอาจเกิดความเสียหายได้ เพราะฉะนั้นจึงควรค านึงถึงวัสดุท าน ามาท ากระเป๋าเดินทาง                      
โดยผูป้ระกอบการตอ้งท ากระเป๋าเดนิทางทีท่ าอย่างวสัดุทีห่ลากหลาย ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลือกตามความชอบ การใช้งาน 
เช่น ทรงอ่อน ทีท่ าจากผา้ ไนลอน และทรงแขง็ ทีท่ าจากพลาสตกิ อลูมเินียม เพื่อใหค้รอบคลุมตามความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคใหม้ากทีสุ่ด 

6. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาปจัจยัดา้นความภกัดใีนตราสนิคา้กระเป๋าเดนิทาง เพื่อให้
ผูบ้รโิภคไม่เปลี่ยนไปใช้กระเป๋าเดนิทางยีห่อ้อื่น และ ยงัคงใช้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้น้ีแมม้กีารเปลี่ยนแปลงในดา้น
ราคา กล่าวคอื ผู ้ผลิตควรใหค้วามส าคญัในดา้นความภักดใีนตราสนิคา้สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นที่รู้จักรวมถงึการสรา้ง
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑนั์น้ๆ ดว้ย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                    
อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่านับตัง้แต่เริ่มต้นจบเสรจ็
สมบูรณ์ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ                
ท าสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี รวมถึง 
รศ.สุพาดา สิริกุตตา และ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละ เวลาอันมีค่าในการให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้น้ี  

นอกจากน้ี ผู ้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผู ้ว ิจัย 



13 
 

อีกทัง้ยังให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา และเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนส าเร็จต่องานวจิัยน้ีทุกท่านทีไ่ด้                 
ใหค้วามช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศึกษาของผูว้จิยั 

สุดท้ายน้ี ผู ้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู ้วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
พรอ้มทัง้เป็นก าลังใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลือกันเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกท่านทีส่ละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลือทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา 
ณ ทีน้ี่ดว้ย 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวจิัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที่สนใจน่าข้อมูลไปใช้ต่อยอดหรืออ้างองิ               
ในการศึกษาต่อไปในอนาคต หากงานวจิยัน้ีม ีขอ้บกพร่องหรอืผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ดว้ย  
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