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บทคัดยอ่ 
 
 กำรวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ซื อหรือเคยซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ในเขต
กรุงเทพมหำนคร จ้ำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ สถิติกำรวิเครำะห์ค่ำที กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว สถิติวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ ผลกำรวิจัยพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 
21-30 ปี มีระดับกำรศึกษำต่้ำกว่ำหรือเท่ำกับปริญญำตรี  มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 60,000 บำท อำชีพพนักงำน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้ำง ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับ รู้
คุณภำพตรำสินค้ำ ด้ำนภำพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตรำสนิค้ำ ด้ำนควำมภัคดีต่อตรำสินคำ้ และด้ำนสินทรัพย์/คุณสมบัตอิื่นๆของ
ตรำสินค้ำอยู่ในระดับดี ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ 1) ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำชีพ
แตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 
ตำมล้ำดับ 2) คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรือ
คุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 56 
 
ค าส าคัญ: คุณค่ำตรำสินค้ำ กำรตัดสินใจซื อ กระเป๋ำเดินทำง 
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ABSTRACT 
 

The Objectives of this research is to study the brand equity towards consumer purchasing 
decision of Samsonite luggage in Bangkok metropolitan area.  The sample consisted of four hundred 
consumer who bought Samsonite luggage in Bangkok metropolitan area. A Questionnaire was used as a 
tool for data collection.  The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The statistical hypothesis testing included a t-test, one-way analysis of variance and 
multiple regression analysis.  The research results are as follows; most respondents are female, aged 
between 21-30 years old, hold bachelor’s degree, have average monthly income between Baht 30,000 – 
60,000 and office workers/ employee.  The opinions of the brand equity in the aspect of the brand 
awareness, perceived quality, brand associations, brand loyalty and other proprietary brand assets at a 
good level.  The results of hypothesis testing were as follows:  1)  consumer had a different education, 
monthly income and occupation made different to purchasing decision of Samsonite luggage with a 
statistical significance of 0.01 and 0.05, respectively.  2)  The brand equity in the aspect of the brand 
associations, brand loyalty and other proprietary brand assets towards consumer purchasing decision of 
Samsonite luggage in Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0. 05 and could be 
explained by 56%. 
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บทน า 
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว มีกำร

เติบโตเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรจัดกำรที่เป็นระบบมำกขึ น (ศรสวรรค์ เชยโนนสูง, 2554) จำกสถิติที่ผ่ำนมำคนไทยนิยม
เดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศเพิ่มขึ นในไตรมำสที่ 2 ท้ำเงินสะพัดอยู่ที่ 3.9 แสนล้ำนบำทในปี 2562 มีปัจจัยจำกเงินบำทแข็ง
ค่ำ โปรโมช่ันรำคำถูก กำรขยำยเส้นทำงบินของสำยกำรบินต่ำงๆ กำรท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยใน 7 เดือนแรกของปี 
2562 คนไทยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวประมำณ 6.3 ล้ำนบำท จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 10,000 ล้ำนบำท 
และมำตรกำรทำงภำษีช่วยกระตุ้นกำรท่องเที่ยวให้เพิ่มมำกขึ นจำกรัฐบำล (BLT Bangkok, 2562) นอกจำกนี ในปีท่ีผ่ำนมำคน
ไทยเดินทำงท่องเที่ยว ร้อยละ 63.3 มีกำรเข้ำพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 47.3 (Fayossy, 2560) นักท่องเที่ยว
จึงจ้ำเป็นท่ีจะต้องมีอุปกรณ์ส้ำหรับใส่สัมภำระ กระเป๋ำเดินทำงจึงมีควำมส้ำคัญส้ำหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องพักค้ำงคืน 

จำกข้อมูลดังกล่ำวท้ำให้ตลำดกระเป๋ำเดินทำงขยำยตัวเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ยอดขำยของกระเป๋ำเดินทำงใน  
ประเทศไทยเพิ่มขึ นทุกปี มียอดขำยกระเป๋ำเดินทำง 1.60 ล้ำนใบ โดยมีมูลค่ำยอดขำยกระเป๋ำเดินทำง 8,405 ล้ำนบำท 
กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์อยู่ในตลำดประเทศไทยมำกกว่ำ 47 ปี และมียอดขำยเป็นอันดับ 1 กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์
ผลิตจำกวัสดุที่ทันสมัย มีควำมแข็งแรงคงทน น ้ำหนักเบำ ดีไซน์ทันสมัย มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ระบบโช้คที่ล้อเพิ่ม
ควำมแข็งแรง ลดแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ลำกกระเป๋ำได้สบำยมำกขึ น มีซิปป้องกันกำรโจรกรรมช่วยปกป้อง
ทรัพย์สินให้ปลอดภัย กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์รบัประกันกำรเดินทำง 10 ปีท่ัวโลก และมีบริกำรหลังกำรขำยที่ดี ถึงแม้รำคำ
ค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับกระเป๋ำเดินทำงแบรนด์อื่นๆ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษ และกำรใช้งำนได้นำนจึงท้ำให้กระเป๋ำเดินทำง
แซมโซไนท์เป็นกระเป๋ำเดินทำงที่มียอดขำยเพิ่มขึ นทุกปี โดยปี 2560 และ 2561 มียอดขำยอยู่ท่ี 1,146 ล้ำนบำท และ 1,298 



3 
 

ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ (Euromonitor International, 2562) แม้ว่ำธุรกิจของกระเป๋ำเดินทำงเติบโตสูงขึ นทุกปีและมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง แต่อัตรำกำรแข่งขันของธุรกิจนี ก็มีแนวโน้มสูงขึ น มีกำรน้ำเข้ำกระเป๋ำเดินทำงแบรนด์จำกต่ำงประเทศ
ท้ำให้เกิดแบรนด์ใหม่ภำยในประเทศเพิ่มขึ น ส่งผลให้แบรนด์ใหม่ๆ เข้ำมำแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและมีโอกำสท้ำให้
ยอดขำยกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ลดลง ผู้ประกอบกำรควรมีกลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุก ท้ำให้แบรนด์กระเป๋ำเดินทำง              
แซมโซไนท์ยังคงเป็นแบรนด์อันดับ 1 เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้บริโภค            
ในปัจจุบัน 

อัตรำกำรแข่งขันของธุรกิจนี ก็มีแนวโน้มสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง หลำยคนให้ควำมส้ำคัญในเรื่องคุณสมบัติ ควำมโดดเด่น
ส้ำหรับกำรใช้งำนในละแต่แบรนด์ที่แตกต่ำงกันไป เช่น สะดุดตำด้วยกำรออกแบบและดีไซน์แบบมินิมอล ฟังก์ชันกำรใช้งำนที่
ตอบโจทย์ทำงด้ำนเทคโนโลยีและวัสดุป้องกันกำรโจรกรรม สีสันและดีไซน์ที่สำมำรถปรับเปลี่ยนสีให้เข้ำกับทุกสถำนกำรณ์  
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน ้ำและควำมชื น ซึ่งผู้ใช้งำนจะเลือกแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่เข้ำกับตัวเอง กำรสร้ำงคุณค่ำตรำสินค้ำ
เป็นกำรท้ำกำรตลำดที่ดีท่ีสุดและยั่งยืนที่สุด สร้ำงกำรจดจ้ำชื่อตรำสินค้ำได้ในระยะยำว ท้ำให้ตรำสินค้ำมีควำมเป็นเอกลักษณ์
สร้ำงแตกต่ำงจำกตรำสินค้ำอื่นๆ ส้ำหรับสินค้ำประเภทเดียวกัน ในกำรรับรู้จะเกิดเป็นควำมคุ้นเคยและจดจ้ำตรำสินค้ำได้ 
สำมำรถครองใจของผู้บริโภคได้เป็นเวลำนำน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมสินค้ำที่มีตรำสินค้ำเพรำะมีควำมน่ ำเช่ือถือมำกกว่ำ
สินค้ำทั่วไป และคุณสมบัติที่โดนเด่นของกระเป๋ำเดินทำง ได้แก่ ควำมคงทน ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้คุณค่ำตรำสินค้ำที่
น่ำเชื่อถือ ท้ำให้ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจในคุณภำพของกระเป๋ำเดินทำงมำกขึ น กำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงของผู้บริโภคส่วน
หนึ่งมำจำกควำมคุ้นเคยหรือควำมพึงพอใจที่มีต่อสินค้ำของตรำสินค้ำประเภทนั น โดยควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำ
ท้ำให้เกิดควำมภักดีกับตรำสินค้ำ และกำรสร้ำงตรำสินค้ำที่ดีที่สุดคือกำรท้ำให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นล้ำดับแรกของสินค้ำ            
ประเภทนั น  

จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นท้ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำเรื่องคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำ
เดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นแนวทำงส้ำหรับผู้ประกอบกำรสำมำรถน้ำผลกำรวิจัยไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนำกลยุทธ์เกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำของกระเป๋ำเดินทำง เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอันดับหนึ่งได้ยำวนำน อีกทั งเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่
สนใจ สำมำรถน้ำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำค้นคว้ำ หรือใช้ในกำรวำงแผนธุรกิจต่อไปในอนำคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษำกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครจ้ำแนกตำมลักษณะ

ประชำกรศำสตร์ 
2. เพื่อศึกษำคุณค่ำตรำสินค้ำ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ ด้ำนภำพลักษณ์ที่

เชื่อมโยงกับตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ ยต่อเดือน และอำชีพ 

แตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน 
2. คุณค่ำตรำสินค้ำ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับ

ตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่ นๆของตรำสินค้ำ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อ
กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ ได้น้ำแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ประกอบด้วย เพศ 

อำยุ กำรศึกษำ รำยได้ และอำชีพ เป็นสถิติที่วัดได้ของประชำกรช่วยในกำรก้ำหนดตลำดเป้ำหมำย ซึ่งง่ำยต่อกำรวัดมำกกว่ำ
ตัวแปรอื่น เพศ ปัจจุบันเป็นตัวแปรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค อำยุ ผลิตภัณฑ์สำมำรถตอบสนองผู้บริโภคที่มี
อำยุแตกต่ำงกัน กำรศึกษำ รำยได้ และอำชีพ ปัญหำส้ำคัญในกำรแบ่งส่วนกำรตลำดคือรำยได้จะเป็นตัวชี ควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยสินค้ำ ในขณะเดียวกันกำรเลือกซื อสินค้ำอำจถือเกณฑ์ในรูปแบบอื่น เช่น อำชีพ และกำรศึกษำ  

จำกแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงได้น้ำมำใช้เป็นตัวแปรในกำรกำรศึกษำลักษณะ
ประชำกรศำสตร์ในกำรศึกษำคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งจะสำมำรถน้ำไปใช้ในกำรก้ำหนดเป้ำหมำยผู้บริโภคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านคุณค่าตราสินค้า ได้น้ำแนวคิดของ Aaker (1991) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ควำมส้ำคัญของ
คุณค่ำตรำสินค้ำในสำยตำของผู้บริโภค และคุณสมบัติของตรำสินค้ำท้ำให้กำรศึกษำเกี่ยวกับตรำสินค้ำจะให้ควำมส้ำคัญ             
ในสำยตำของผู้บริโภค ประกอบด้วย  

กำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีท้ำให้เกิดพฤติกรรมกำรซื อ เพรำะตรำสินค้ำใดๆที่สำมำรถเข้ำมำอยู่ในใจของ
ผู้บริโภคได้ในขณะที่ก้ำลังนึกสินค้ำประเภทนั นอยู่ แสดงให้เห็นว่ำตรำสินค้ำนั นมีควำมมั่นคงอยู่ใจของผู้บริโภคว่ำมีคุณภำพดี
และเชื่อถือได้ จึงมักถูกเลือกซื อหรือใช้มำกกว่ำสินค้ำที่ไม่รู้จัก 

กำรรับรู้ต่อคุณภำพ ควำมรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้คุณภำพโดยรวมหรือคุณภำพท่ีเหนือกว่ำตรำสินค้ำอื่น โดยค้ำนึงถึง
วัตถุประสงค์กำรใช้งำนหรือคุณสมบัติของสินค้ำนั นๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทรำบถึงควำมแตกต่ำง ท้ำให้ผู้บริโภคมีเหตุผลที่จะซื อ
สินค้ำนั น 

ภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตรำสินค้ำกับควำมทรงจ้ำของผู้บริโภคที่มีควำม             
เชื่อมโยงกัน ตรำสินค้ำจึงมีส่วนช่วยให้สินค้ำมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง 

ควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ แสดงให้เห็นถึงควำมยึดมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อตรำสินค้ำ จะสะท้อนให้เห็นว่ำผู้บริโภคจะ
เปลี่ยนไปใช้สินค้ำอ่ืนหรือไม่ เป็นองค์ประกอบหลักท่ีท้ำให้ผู้บริโภคเกิดกำรซื อซ ้ำ 

สินทรัพย์และคุณสมบัติของตรำสินค้ำ สินทรัพย์ของตรำสินค้ำ เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ หรือควำมสัมพันธ์
ของช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย เป็นต้น 

คุณค่ำที่เพิ่มขึ นเป็นคุณค่ำที่ส้ำคัญของแนวคิดคุณค่ำตรำสินค้ำ ท้ำให้เห็นถึงควำมส้ำคัญในสำยตำของผู้บริโภคที่มีต่อ
คุณค่ำตรำสินค้ำ น้ำมำใช้เป็นตัวแปรในกำรศึกษำคุณค่ำตรำสินค้ำ จึงท้ำกำรออกแบบสอบถำมเพื่อศึกษำต่อไป  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยได้น้ำแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)  ได้กล่ำวถึงขั นตอน
กำรตัดสินใจซื อไว้ว่ำ เป็นขั นตอนที่ต้องเข้ำใจผู้บริโภคว่ำมีขั นตอนกำรตัดสินใจซื ออย่ำงไร แต่ละขั นตอนจะให้ข้อคิดแก่นักกำร
ตลำดว่ำผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคอย่ำงไร ประกอบด้วย  

กำรรับรู้ปัญหำ บุคคลจะรับรู้ควำมต้องกำรได้อำจเกิดขึ นเองหรือเกิดจำกสิ่งกระตุ้น รวมถึงควำมต้องกำรของร่ำงกำย
และควำมต้องกำรด้ำนควำมปรำรถนำ เมื่อเกิดขึ นถึงระดับหนึ่งจะกลำยเป็นสิ่งกระตุ้น 

กำรค้นหำข้อมูล ผู้บริโภคจะค้นหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ แหล่งบุคคล แหล่งกำรค้ำ แหล่งชุมชน และ
แหล่งทดลอง 

กำรประเมินผลทำงเลอืก พิจำรณำเลือกผลิตภัณฑ์โดยมีหลักเกณฑ์พิจำรณำ ได้แก่ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ กำรให้
น ้ำหนักควำมส้ำคัญกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ควำมเช่ือถือเกี่ยวกับตรำสินค้ำ และพิจำรณำจำกอรรถประโยชน์ 

กำรตัดสินใจซื อ ปัจจัยต่ำงๆที่เกิดขึ นระหว่ำงกำรประเมินพฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื อ ได้แก่ ทัศนคติของบุคคลอื่น 
ปัจจัยสถำนกำรณ์ที่คำดคะเนไว้ และปัจจัยสถำนกำรณ์ที่ไม่ได้คำดคะเนไว้ 
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ควำมรู้สึกภำยหลังกำรซื อ ภำยหลังกำรซื อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะมีประสบกำรณ์กี่ยวกับควำมพอใจหรือไม่พอใจ
ผลิตภัณฑ์ 

โดยผู้วิจัยจะศึกษำเฉพำะขั นของกำรตัดสินใจซื อ มำใช้ส้ำหรับกำรศึกษำกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ 
เพื่อบ่งบอกควำมต้องกำรหรือควำมตั งใจท่ีจะซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภค 
  ข้อมูลทั่วไปของกระเป๋าเดินทางแซมโซไนท์ เจสซี ชเวเดอร์ (Jesse Shwayder) เป็นผู้ก่อตั ง บริษัท แซมโซไนท์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล เอส.เอ. (แซมโซไนท์ International S.A.) หรือที่รู้จักกันในแบรนด์ “แซมโซไนท์” เป็นบริษัทกระเป๋ำ
เดินทำงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยบริษัทด้ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรผลิต และกำรจัดจ้ำหน่ำยกระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำ
ธุรกิจ กำรเป๋ำคอมพิวเตอร์ กระเป๋ำที่ใช้กลำงแจ้ง และกระเป๋ำที่ไม่เป็นทำงกำร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเดินทำง ภำยใต้แบ
รนด์ แซมโซไนท์® Tumi®  American Tourister®  Hartmann®  High Sierra®  Gregory®  Speck®  Lipault® และ 
Kamiliant® ผลิตภัณฑ์มีขำยมำกกว่ำ 100 ประเทศในยุโรป อเมริกำ และเอเชีย มีช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยกำรขำยส่งที่
หลำกหลำย กำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกที่ด้ำเนินกำรโดยบริษัท และกำรขำยผ่ำนกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
ส้ำหรับในประเทศไทย บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ได้ท้ำกำรจดทะเบียนจัดตั งวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2547 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรน้ำเข้ำและจัดจ้ำหน่ำย กระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำถือ อุปกรณ์ในกำรเดินทำงและกระเป๋ ำ
คอมพิวเตอร์ โดยแบรนด์ที่บริษัทน้ำเข้ำมำขำย มี 3 แบรนด์ คือ แซมโซไนท์ แซมโซไนท์ Black Label และแซมโซไนท์ Red  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื อหรือเคยซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง

ไม่ทรำบจ้ำนวนประชำกรที่แน่นอน  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการท าวิจัยคร้ังนี้  คือ ผู้บริโภคที่ซื อหรือเคยซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ในเขต

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ทรำบจ้ำนวนประชำกรที่แน่นอน จึงใช้กำรก้ำหนดขนำดตัวอย่ำง โดยใช้สูตรค้ำนวณกรณีไม่ทรำบ
จ้ำนวนประชำกรที่แน่นอน (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. 2550: 27-28) ก้ำหนดค่ำระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่ำควำม
ผิดพลำดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 จะได้ขนำดตัวอย่ำง 385 ตัวอย่ำง และเพิ่มจ้ำนวนตัวอย่ำงอีก 15 ตัวอย่ำง เพื่อควำม
สมบูรณ์ของข้อมูล รวมทั งหมด 400 ตัวอย่ำง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีกำรจับฉลำกจำกตัวแทน

จ้ำหน่ำยกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ เฉพำะในแผนกกระเป๋ำเดินทำงภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ทั งหมด 27 สำขำ มำจ้ำนวน               
5 สำขำ ได้แก่ สำขำเซ็นทรัลบำงนำ สำขำเซ็นทรัลลำดพร้ำว สำขำโรบินสันบำงรัก สำข ำโรบินสันบำงนำ สำขำสยำม               
ทำคำชิมำยะ  

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกขั นที่ 1 จ้ำนวน            
5 สำขำ ในสำขำละเท่ำๆกัน ได้สำขำละ 80 ตัวอย่ำง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ที่
ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมที่ได้ก้ำหนดไว้ในขั นตอนท่ี 1 และ 2 จนครบ 400 ตัวอย่ำง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในกำรศึกษำครั งนี  ผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือและขั นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ หรือแบบสอบถำม (Questionnaire) เพื่อ

ศึกษำเรื่องคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
ได้มำจำกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้องกำรศึกษำวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ จ้ำนวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด (Close-Ended Response 
Question) ซึ่งมีหลำยตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว ดังนี  

1.1 เพศ เป็นกำรวัดระดับข้อมูลประเภทนำมบัญญัติ (Normal Scale) 
1.2 อำยุ เป็นกำรวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล้ำดับ (Ordinal Scale)   
1.3 ระดับกำรศึกษำ เป็นกำรวัดระดับข้อมูลประเภทนำมบัญญัติ (Nominal Scale) 
1.4 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นกำรวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล้ำดับ (Ordinal Scale) 
1.5 อำชีพ เป็นกำรวัดระดับข้อมูลประเภทนำมบัญญัติ (Nominal Scale) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ  
ด้ำนภำพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ ด้ำนสินทรัพย์/คุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ 
โดยใช้แบบสอบถำมมำตรำวัดส่วนประมำณค่ำ (Likert Scale) โดยใช้ระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคชั น ( Interval 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ โดยใช้แบบสอบถำมมำตรำวัดส่วน
ประมำณค่ำ (Likert Scale) โดยใช้ระดับกำรวัดข้อมูลประเภทอันตรภำคชั น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด้ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือตำมล้ำดับดังนี  
1. ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร ต้ำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเกับงำนวิจัยชิ นนี  รวมทั งแนวคิด ทฤษฎี และผลงำน              

ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องกำรจะศึกษำเพื่อน้ำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
2. สร้ำงแบบสอบถำมทั งหมด 3 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถำมเป็น             

3 ส่วน 
3. น้ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ นให้อำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมถูกต้องและให้ค้ำปรึกษำเพิ่มเติม  
4. น้ำแบบสอบถำมไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมค้ำแนะของที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญ 
5. น้ำแบบสอบถำมไปท้ำกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง 40 คน เพื่อหำค่ำควำมน่ำเช่ือถือของแบบสอบถำม

(Reliability of the test) โดยใช้วิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α-Coefficient) ของครอนบัค (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2544) 

โดยที่ค่ำอัลฟำจะแสดงถึงระดับควำมคงที่ของค้ำถำม โดยจะมีค่ำระหว่ำง 0  α 1 ถ้ำมีค่ำใกล้ 1 แสดงว่ำแบบสอบถำมมี
ควำมเชื่อถือได้สูง โดยงำนวิจัยนี แบบสอบถำมต้องมีค่ำควำมเช่ือมั่นท่ี 0.7 ขึ นไป จึงจะยอมรับได้ (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2545) 
ซึ่งควำมเช่ือมั่นท่ีได้จำกกำรทดสอบแบบสิบถำมโดยรวมของกำรวิจัยนี สำมำรถแบ่งเป็นรำยด้ำนได้ดังนี  

ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ    0.834 
ด้ำนกำรรับรู้คุณภำพตรำสินค้ำ   0.907 
ด้ำนภำพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตรำสินค้ำ   0.860 
ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ    0.898 
ด้ำนสินทรัพย์/คุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ  0.920 
ด้ำนกำรตัดสินใจซื อ     0.934 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรท้ำวิจัยนี เป็นวิจัยเชิงพรรณำ (Descriptive Research) และกำรวิจัยเชิงส้ำรวจ (Exploratory Research) โดย

มุ่งเน้นศึกษำในเรื่องคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลดังนี  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้บริโภคจ้ำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้วิจัยได้ท้ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ที่เคยซื อหรือซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์   

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำจำกหนังสือ วำรสำร เอกสำร งำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง หนังสือทำงวิชำกำร และข้อมูลต่ำงๆทำงอินเตอร์เน็ต  

การจัดท าข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถำมครบ 400 ชุด ตำมจ้ำนวนที่ได้ก้ำหนดไว้ ผู้วิจัยจะน้ำแบบสอบถำมมำด้ำเนินกำร

ตรวจสอบข้อมูล ควำมสมบูรณ์ของกำรตอบแบบสอบถำม คัดแยกค้ำถำมที่มำสมบูรณ์ออก และน้ำแบบสอบถำมที่สมบูรณ์มำ
ลงรหัส (Coding) ตำมที่ได้ก้ำหนดไว้ล่วงหน้ำ แล้วน้ำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมำท้ำกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมส้ำเร็จรูป  SPSS 
(Statistical Package or Social Sciences) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมสมมติฐำนที่ได้ตั งไว้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้สถิติสำมำรถจ้ำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 

Analysis) และกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมำน (Inferential Analysis) 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อเป็นกำรอธิบำยให้ทรำบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่ำง โดยสำมำรถแยกกำรวิเครำะห์ตำมแบบสอบถำมได้ดังนี  
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำชีพ ใช้สถิติกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำคือ กำรแสดงผลเป็นกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ
กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำของกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ ใช้สถิติกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ คือกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  

ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ใช้สถิติกำร
วิเครำะห์เชิงพรรณนำ คือกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใช้กำรทดสอบสมมติฐำนเพื่อแสดงถึงควำมสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตำม มีรำยละเอียดดังนี  

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อ
กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน ใช้สถิติวิเครำะห์ค่ำที ( Independent t-test) และผู้บริโภคที่มีลักษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำชีพแตกต่ำงกัน ใช้สถิติกำรวิเครำะห์              
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way analysis of variance) 

สมมติฐานข้อที่  2 คุณค่าตราสินค้า  ประกอบด้วย ด้ำนกำรรู้จัก ช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ                    
ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรื อคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ                
มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ใช้กำรวิเครำะห์แบบควำมถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้ำนวน 214 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอำยุ 21-30ปี จ้ำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีระดับกำรศึกษำต่้ำกว่ำหรือเท่ำกับปริญญำตรี 
จ้ำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 60,000 บำท จ้ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 
อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน/ลูกจ้ำง จ้ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำ 
ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำอยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ ท่ำนรู้ว่ำตรำสินค้ำแซมโซไนท์ คือ ตรำสินค้ำที่ประกอบกิจกำรกระเป๋ำเดินทำง เมื่อนึกถึงหรือพูดถึงกระเป๋ำ
เดินทำง ท่ำนจะนึกถึงกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ เป็นอันดับแรก ท่ำนสำมำรถระลึกตรำสินค้ำแซมโซไนท์ได้โดยไม่ต้องมีผู้
แนะน้ำ ท่ำนจดจ้ำสัญลักษณ์โลโก้กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ได้อย่ำงรวดเร็ว และถ้ำท่ำนต้องกำรซื อกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนจะ
นึกถึงกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 4.12 4.01 3.94 และ 3.79 ตำมล้ำดับ 

ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.99 เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนได้ดี  กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มีควำมคงทน กระเป๋ำ
เดินทำงแซมโซไนท์มีคุณภำพเมื่อเทียบกับตรำสินค้ำอื่น กระเป๋ำเดินทำง แซมโซไนท์มีที่ล็อคกระเป๋ำที่แน่นหนำ และกระเป๋ำ
เดินทำงแซมโซไนท์มีระยะเวลำในกำรใช้งำนที่นำนกว่ำกระเป๋ำเดินทำงทั่วไป มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 4.16 3.96 3.90 และ
3.78 ตำมล้ำดับ 

ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.03 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนภำพลักษณ์ที่
เชื่อมโยงกับตรำสินค้ำ อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ท่ำนเชื่อมั่นในคุณภำพของกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ กระเป๋ำเดินทำงแซม
โซไนท์มีช่ือเสียงที่ดี ท่ำนชอบภำพลักษณ์ของกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์สร้ำงควำมเช่ือมั่นและ
ควำมน่ำเช่ือถือให้กับลูกค้ำ และกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์สะท้อนควำมเป็นคนทันสมัย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 4.13 4.05 
3.95 และ 3.93 ตำมล้ำดับ 

ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสนิค้ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ท่ำนยินดีจะซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ต่อไปในอนำคต ท่ำนช่ืนชอบกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำก
เป็นอันดับแรก ท่ำนยืนยันจะซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ต่อไปแม้จะมีรำคำสูงขึ น ท่ำนแนะน้ำและบอกต่อให้กับครอบครัว 
เพื่อน และท่ำนจะไม่ใช้กระเป๋ำเดินทำงแบรนด์อื่นนอกจำกกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.71 3.66 3.53 
3.53 และ 3.42 ตำมล้ำดับ 

ด้ำนสินทรัพย์/คุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.70 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนสินทรัพย์/
คุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ตรำสินค้ำแซมโซไนท์เป็นตรำสินค้ำที่โดดเด่น จดจ้ำง่ำย ตรำสินค้ำ
แซมโซไนท์เป็นตรำสินค้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว แซมโซไนท์มีรำคำที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับกระเป๋ำเดินทำงแบรนด์อื่น ตรำ
สินค้ำแซมโซไนท์เป็นตรำสินค้ำท่ีมมีูลค่ำสำมำรถประเมินค่ำได้ และแซมโซไนท์สะท้อนถึงกำรด้ำเนินชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ของท่ำน 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 3.75 3.72 3.64 และ3.63 ตำมล้ำดับ 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.81 เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อพบว่ำ กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้งำน กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มีกำรรับประกันที่
ยำวนำนกว่ำกระเป๋ำเดินทำงยี่ห้ออ่ืน และกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มีคณุสมบัตกิำรใช้งำนท่ีคงทนกว่ำกระเป๋ำเดินทำงยี่ห้ออืน่ 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.88 3.80 และ3.76 ตำมล้ำดับ    

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
     สมมติฐำนที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดนิทำงแซมโซไนท์ไมแ่ตกต่ำงกัน อย่ำงมี

นัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั งไว้ 
     สมมติฐำนท่ี 1.2 ผู้บริโภคที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำง

มีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั งไว้ 
     สมมติฐำนที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำง

กัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำต่้ำกว่ำหรือ
เท่ำกับปริญญำตรีมีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกกว่ำผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำโท 

     สมมติฐำนที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั งไว้ เมื่อน้ำไปเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ 
พบว่ำ 

ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์
แตกต่ำงกับผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 – 90,000 บำท อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 กล่ำวคือ 
ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำทมีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกกว่ำ
ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 – 90,000 บำท  

ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 60,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกับ
ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 – 90,000 บำท อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 กล่ำวคือ ผู้บริโภคที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 60,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกกว่ำ ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
60,001 – 90,000 บำท 

ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์
แตกต่ำงกับผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 90,001 บำทขึ นไป อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 กล่ำวคือ ผู้บริโภคที่มี
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกกว่ำ ผู้บริโภคที่มี
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 90,001 บำทขึ นไป 

ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 60,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกับ
ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 90,001 บำทขึ นไป อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 กล่ำวคือ ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 – 60,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกกว่ำ ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
90,001 บำทขึ นไป 

     สมมติฐำนท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั งไว้ เมื่อน้ำไปเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ พบว่ำ 
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ผู้บริโภคที่มีอำชีพพนักงำนเอกชน/ลูกจ้ำงมีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกับผู้บริโภคที่มีอำชีพ
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 กล่ำวคือ ผู้บริโภคที่มีอำชีพพนักงำนเอกชน/ลูกจ้ำง
กำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกกว่ำผู้บริโภคที่มีอำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  

สมมติฐานที่ 2 คุณค่ำตรำสินค้ำ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ ด้ำนภำพลักษณ์ที่
เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ มีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดี
ต่อตรำสินค้ำ ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พยำกรณ์ได้ร้อยละ 56 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ย             

ต่อเดือน และอำชีพ แตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ด้ำนระดับกำรศึกษำ ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์                

แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั งไว้ เนื่องจำกผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำ          
ต่้ำกว่ำหรือเท่ำกับปริญญำตรีจะมีกำรตัดสินใจซื อจำกผู้ที่มีควำมรู้โดยกำรแนะน้ำบอกต่อของเพื่อน ครอบครัว และคนใกล้ตัว 
ควรซื อกระเป๋ำเดินทำงที่มีมำตรฐำนที่ดี มีกำรรับประกัน มีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรซื อกระเป๋ำเดินทำงรำคำถูกทั่วไป  ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) ได้ศึกษำเรื่อง คุณค่ำตรำสินค้ำที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจ
โดยรวมต่อตรำสินคำ้ UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมพึง
พอใจโดยรวมต่อตรำสินค้ำ UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน 

ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกท่ีสุด เนื่องจำกผู้ที่มีรำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
30,000 บำทจะเน้นกำรซื อสินค้ำที่มีควำมคุ้มค่ำ คุ้มรำคำ อย่ำงกระเป๋ำเดินทำงจะเลือกซื อที่มีอำยุกำรใช้งำนที่นำน มีควำม
คงทนมำก ซึ่งกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มีชื่อเสียงในเรื่องของควำมคงทน มีกำรรับประกันที่นำน จึงท้ำให้ผู้บริโภคที่มีรำยได้
ระดับนี ตัดสินใจเลือกซื อ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปภิภำสรร งำมข้ำอัครณี (2559) ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือก
ซื อกระเป๋ำเดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย พบว่ำ  รำยได้ที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำง
เพื่อกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยที่แตกต่ำงกัน 

ด้ำนอำชีพ ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอำชีพพนักงำนเอกชน/ลูกจ้ำง มีกำรตัดสินใจซื อ
กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกที่สุดเนื่องจำกผู้บริโภคที่มีอำชีพพนักงำนเอกชน/ลูกจ้ำงมักจะให้ควำมส้ำคัญกับภำพลักษณ์
ของตนเอง ชอบกำรใช้สินค้ำท่ีมีตรำสินค้ำเป็นท่ีรูจ้ัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภำพลกัษณ์ที่ดีในกำรเข้ำสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ณัฐำ ทวีโชคอนันต์ (2557) ได้ศึกษำเรื่อง คุณค่ำตรำสินค้ำและปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื อรองเท้ำวิ่ง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสินใจซื อรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่ำตรำสินค้ำ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรู้จักช่ือตรำสินค้ำ ด้ำนกำรรับรู้ต่อคุณภำพ ด้ำน
ภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ และด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ ที่มี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ        
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ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจำกผู้บริโภคเกิดควำมพึงพอใจในตรำสินค้ำกระเป๋ำเดินทำงแซม
โซไนท์จำกปัจจัยด้ำนต่ำงๆทั งคุณภำพสินค้ำและบริกำร จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดคุ้นเคยและผูกพันจนเป็นควำมซื่อสัตย์และ
ภักดีต่อตรำสินค้ำ ผู้บริโภคจะชอบกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มำกเป็นอันดับแรก และแสดงออกในหลำยๆรูปแบบ เช่น จะซื อ
ซ ้ำในอนำคตแม้รำคำจะสูงขึ นก็ตำม จะไม่เปลี่ยนไปซื อกระเป๋ำเดินทำงยี่ห้ออื่น และจะแนะน้ำบอกต่อให้กับคนใกล้ชิด ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐำ ทวีโชคอนันต์ (2557) ได้ศึกษำเรื่อง คุณค่ำตรำสินค้ำและปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื อรองเท้ำวิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื อรองเท้ำ
วิ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจจำกประสบกำรณ์ของตนเองและ
คนรอบข้ำงเกี่ยวกับกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ในเรื่องช่ือเสียงท่ีดี ภำพลักษณ์ที่ดี มีกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดี ท้ำให้เกิดควำม
น่ำเชื่อถือและมั่นใจที่จะตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) ได้
ศึกษำเรื่อง คุณค่ำตรำสินค้ำที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อตรำสินค้ำ UNIQLO ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ คุณค่ำตรำสินค้ำด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อ
ตรำสินค้ำ UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจำกตรำสินค้ำแซมโซไนท์เป็นกระเป๋ำเดินทำงที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวในเรื่องของกำรออกแบบให้มีควำมโดดเด่น ทันสมัยเหมำะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งำนในปัจจุบัน และมี
กำรพัฒนำในเรื่องของนวัตกรรมให้มีควำมคงทนใช้งำนได้นำน จึงท้ำให้ผู้บริโภคเลือกซื อกระเป๋ำแซมโซไนท์เพรำะมีรำคำที่
เหมำะสมเมื่อเทียบกับกระเป๋ำเดินทำงแบรนด์อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) ได้ศึกษำเรื่อง 
คุณค่ำตรำสินค้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อตรำสินค้ำ UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
ด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อตรำสินค้ำ UNIQLO ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย  

1. ลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ ผู้ประกอบกำรควรน้ำข้อมูลลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ไปพัฒนำแผนกำรท้ำ
ธุรกิจและก้ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อให้มีควำมเหมำะสมตรงกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย โดยผู้ประกอบกำรควรให้
ควำมส้ำคัญกับผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำต่้ำกว่ำหรือเท่ำกับปริญญำตรี รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30,000 
บำท ที่มีอำชีพพนักงำนเอกชน/ลูกจ้ำง เนื่องจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ เป็นกลุ่มที่มีกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์  
มำกที่สุด  

2. คุณค่ำตรำสินค้ำ ด้ำนควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ ผู้ประกอบกำรควรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีจำกตรำสินค้ำกระเป๋ำ
เดินทำงแซมโซไนท์ให้กับผู้บริโภค โดยกำรรักษำคุณภำพและบริกำรให้ดีอย่ำงต่อเนื่อง และน้ำเทคโนโลยีมำใช้เก็บข้อมูลส้ำคัญ
ของลูกค้ำเพื่อเป็นฐำนข้อมูล ในกำรติดต่อให้ค้ำแนะน้ำและวิธีกำรแก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำ นอกจำกนี ควรเพิ่มช่องทำงกำรดูแล
ฐำนลูกค้ำเดิมให้มำกขึ น เช่น Line และFacebook เป็นต้น เพื่อให้ตรำสินค้ำกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์เข้ำมำอยู่ในใจ
ผู้บริโภค และเกิดทัศนคติที่ดีต่อตรำสินค้ำต่อไปได้ 

ด้ำนภำพลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับตรำสินค้ำ ผู้ประกอบกำรควรเน้นย ้ำในเรื่องภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำ โดยกำรโฆษณำ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมทันสมัยของผู้ใช้งำนกระเป๋ำแซมโซไนท์ กำรพัฒนำในส่วนของจุดแข็งในด้ำนกำรออกแบบกระเป๋ำ
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เดินทำงให้มีควำมโดดเด่นทั งภำยนอกและภำยใน โดยกำรเลือกใช้วัสดุที่หลำกหลำย เช่น โพลี โพรพิลีน(PP) โพลีคำร์บอเนต
(PC) หรือ โพลีเอสเตอร์ผสมไนล่อน เป็นต้น ออกแบบลวดลำยที่สื่อถึงกำรผสมผสำนดีไซน์ในแบบที่ทันสมัยจะช่วยท้ำให้
กระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์มีภำพลักษณ์ที่ดีในสำยตำผู้บริโภคและมีควำมน่ำสนใจน้ำไปสู่กำรตัดสินใจซื อ 

ด้ำนสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตรำสินค้ำ ผู้ประกอบกำรควรเน้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงตรำ
สินค้ำกระเป๋ำเดินทำงแซมโซไนท์กับตรำสินค้ำยี่ห้ออื่นๆในเรื่องกำรออกแบบที่สะท้อนกำรด้ำเนินชีวิตอย่ำงมีไลฟ์สไตล์ เช่น 
กำรออกแบบกระเป๋ำเดินทำงที่น ้ำหนักเบำ รองรับแรงกระแทกได้ดี คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่สะดวกต่อกำรใช้งำน และมี
ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยครอบคลุมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค จะท้ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมประทับใจซื อกระเป๋ำเดินทำง
แซมโซไนท์อีกครั งในครั งถัดไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. กำรวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อกระเป๋ำเดินทำงแซมโซ

ไนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ในครั งต่อไปผู้วิจัยอำจจะเลือกท้ำกำรศึกษำตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ศึกษำพฤติกรรม
ผู้บริโภค เป็นต้น 

2. ในกำรวิจัยครั งต่อไปควรศึกษำตัวแปรอิสระเพิ่มเติมที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื อของผู้บริโภค เช่น ส่วนประสม
ทำงกำรตลำด เป็นต้น 

3. ท้ำกำรศึกษำโดยเปรียบเทียบกับกระเป๋ำเดินทำงตรำสินค้ำอื่น เป็นแนวทำงในกำรก้ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ของกระเป๋ำเดินทำง เพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ 

4. ในกำรศึกษำครั งนี  ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมเพียงอย่ำงเดียว ดังนั นในกำรวิจัยในครั งต่อไป ควรท้ำ
วิจัยเชิงคุณภำพหรือใช้เทคนิคของเครื่องมือในกำรวิจัยอื่นๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมำกยิ่งขึ น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธ์ฉบับนี ส้ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่ำงดี อันเนื่องมำจำกควำมเมตตำกรุณำ และควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดีจำก
อำจำรย์ ดร.อัจฉรียำ ศักดิ์นรงค์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์นี  ทั งยังให้ค้ำปรึกษำ ค้ำแนะน้ำท่ีมีประโยชน์ ข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงแก้ไขช่วยเหลือและขัดเกลำข้อผิดพลำด จนสำรนิพนธ์ที่จัดท้ำมีควำมครบถ้วนของเนื อหำและควำมถูกต้อง 
ผู้วิจัยรู้สึกซำบซึ งในควำมกรุณำและขอกรำบขอบพระคุณ อำจำรย์ ดร.อัจฉรียำ ศักดิ์นรงค์ เป็นอย่ำงสูง ณ โอกำสนี   

ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์สุพำดำ สิริกุตตำ และอำจำรย์ ดร.รสิตำ สังข์บุญนำค ที่กรุณำเป็น
กรรมกำรเพิ่มเติมในกำรสอบสำรนิพนธ์ และให้ค้ำแนะน้ำต่ำงๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร ท่ีประสิทธ์ิประสำทวิชำ
ควำมรู้ ให้ควำมช่วยเหลือตลอดจนประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย อีกทั งยังให้ควำมเมตตำด้วยดีเสมอมำ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ประจ้ำ
ห้องบัณฑิตวิทยำลัยทุกท่ำนท่ีคอยช่วยเหลือและให้ค้ำปรึกษำเป็นอย่ำงดีในกำรท้ำสำรนิพนธ์ฉบับนี   
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