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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความแตกต่างด้านพฤตกิรรมการซือ้และการใช้

กระเป๋าถือ ระหว่างผู้บรโิภคกระเป๋าถือมยีี่ห้อ กบัผู้บรโิภคกระเป๋าถือไม่มยีี่ห้อ ในเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานคร  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอืแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื 
สถติเิชงิพรรณา และสถติเิชงิอนุมาน โดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มลูส าเรจ็รปูทางสถติใินการ
ทดสอบความแตกต่างของตวัแปรต่าง ๆ คอื Discriminant Analysis และ One-way ANOVA  

ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุ 20 – 30 สถานภาพ
โสด มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น มรีายไดต่้อ
เดอืน 10,001 – 15,000 บาท โดยเพศ สถานภาพ และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลใน
พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซื้อกระเป๋าถอืไม่
มยีีห่อ้ซือ้บ่อยทีสุ่ด พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืดา้นช่องทางในการซือ้มคีวามแตกต่างกนัโดยผู้
ซือ้กระเป๋าถอืมยีีห่้อชอบซื้อทีห่้างสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล์ ฯลฯ และผูซ้ื้อ
กระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ชอบซือ้ทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ 
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Abstract 

 
This study aimed to determine The study of customers' purchasing behaviors 

and usages of handbags with brands versus without brands in Bangkok. The 
questionnaire was used as an instrument for collecting data. Descriptive statistics and 
Inferential Statistics were used for analyzing the data. The statistical packages used for 
testing different variables including Discriminant Analysis and One-way ANOVA.  

The results revealed that majority of respondents were female, age range 20 – 
30 years old, single status, Bachelor’s degree, business employee/ company, monthly 
income of 10,001 – 15,000 baht. It found that the difference of gender, status, and 
education level had influence the difference of handbag buying behavior. The 
respondents had the most frequency of buying no logo handbag.  There was a 
difference of buying behavior in a term of channel of purchase among respondents; the 
logo handbag buyer preferred to buy at general department stores such as Central, The 
Mall, etc. while the no logo handbag preferred to buy at the market such as Chatuchak, 
Wang Lung, Suan Lum Night Bazaar, etc.  
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กิตติกรรมประกาศ 

        การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่ปรกึษา 
อาจารย์ ดร.ฐติกิานต์ สจัจะบุตร อาจารยท์ี่ปรกึษาที่ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราแก้ไข
เนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองดว้ยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่เสมอมา 
รวมทัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัช์ อนิทรโกเศศ ที่กรุณารบัเป็นประธานกรรมการสอบ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรกัษ์ ที่เป็นกรรมการในการสอบรายงานการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองนี้ ดงันัน้ทางผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้เป็นอยา่งสงู 
        ขอบพระคุณผูบ้รหิาร บรษิทั โปรเกรสแมก็ซ จ ากดั ทีก่รณุาใหข้อ้มลู แนะน าในการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองในครัง้นี้  ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าในการ
ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนศษิยเ์ก่าโรงเรยีนมธัยมวดัดุสติาราม ปี49 และเพื่อนนักศกึษา
ปรญิญาโทหลกัสตูร CEO MBA รุน่ที ่9 ทุกท่าน และบุคลากรคณะบรหิารธุรกิจบณัฑติวทิยาลยั 
ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 

เหนือสิง่อื่นใดผู้วจิยักราบขอขอบพระคุณบดิา มารดา ที่มอบความรกัความปรารถนาด ี
เป็นก าลงัใจและคอยสนบัสนุนใหผู้ศ้กึษาไดศ้กึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ชวีติทุกดา้น 

สุดทา้ยนี้ผูศ้กึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูป้ระกอบการ และผูท้ีส่นใจประกอบธุรกจิดา้นสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิกระเป๋า โดยการน า
ขอ้มลูไปประกอบการตดัสนิใจในการวางแผน การสรา้งกลยทุธท์างการตลาด เพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดในการด าเนินธุรกจิและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ใหก้บัธุรกจิในสภาพการณ์ปจจัุบนัสุด  หากมสีิง่ใดขาดตกบกพรอ่งหรอืผดิพลาดประการใด ผู้
ศกึษาขออภยัเป็นอยา่งสงูในขอ้บกพรอ่งและความผดิพลาดนัน้ดว้ย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 

เครือ่งนุ่งห่มเป็นปจัจยัส าคญัของมนุษยเ์ช่นเดยีวกบัทีอ่ยู่อาศยั อาหาร และยารกัษาโรค ซึง่
ต่างก็เป็นปจัจยัที่จ าเป็นส าหรบัคนเรามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติวรรณะไหนก็ตามความ
ต้องการของคนเราในสิง่เหล่านี้ไม่มเีปลี่ยนแปลงจะมากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัความพอใจและความ
จ าเป็นของแต่ละบุคคลตามแต่โอกาส สถานทีแ่ละฐานะจะอ านวยให ้(วารนิ, 2544) ในอดตีมนุษยใ์ช้
เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกาย ปกป้องความรอ้นหนาวจากสภาพดนิ ฟ้า อากาศ และป้องกนัอนัตราย
จากสตัว์และแมลงโดยไม่ได้ค านึงถงึความสวยงาม แต่ในปจัจุบนัก ารใช้เสื้อผ้าจะเน้นการตกแต่ง
ประดบัประดาใหส้วยงามโดยไม่ไดค้ านึงถงึประโยชน์ใชส้อยแต่อย่างใด การแต่งกายนั ้นไม่เพยีงแต่
มเีสือ้ผ ้าอยา่งเดยีวแต่ยงัตอ้งมเีครือ่งประกอบการแต่งกายดว้ย เช่น รองเทา้ กระเป๋า ผา้พนัคอ เขม็
ขดั ฯลฯ เพื่อเสรมิบุคลกิของผูส้วมใส่และบ่งบอกถงึรสนิยม เชือ้ชาต ิวฒันธรรม ฐานะทางสงัคมของ
ผูส้วมใส่ (เสาวลกัษณ์, 2549)  
  ส าหรบัผู้หญงิส่วนใหญ่ กระเป๋าถอืไม่ได้เป็นเครื่องประดบัตามแฟชัน่ แต่เป็นสิง่จ าเป็นใน
การด ารงชวีติ ซึง่การมกีระเป๋าถอื 3-4 ใบไมเ่พยีงพอส าหรบัการใชส้อย ผลวจิยัพบว่าผูห้ญงิอายุ 30 
ปี มกีระเป๋าถือในครอบครองเฉลี่ยถึง 21 ใบ และซื้อใหม่ทุกๆ 3 เดอืน หมดค่าใช้จ ่ายทัง้สิ้นกว่า 
8,000 ปอนด์ (552,000 บาท) ผูต้อบแบบสอบถาม 5% ยอมรบัว่าขณะน้ีมกีระเป๋าถอือยู่เกนิ 100 
ใบ และราคากระเป๋าแต่ละใบเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 76 ปอนด์ (5,244 บาท) และจากการสอบถาม กลุ่ม
ตวัอยา่ง 1,500 คน พบว่า ปกตแิลว้ผูห้ญงิจะมกีระเป๋าทีถ่อืประจ าอยู่ 3 ใบสุดแลว้แต่โอกาส เสือ้ผา้
และอารมณ์ในขณะนัน้ ส่วนทีเ่หลอืจะเกบ็ไวใ้นทีท่ีห่ยบิง่ายเพื่อเลอืกใชใ้นกรณีทีจ่ า เป็น ซึง่กระเป๋า
ถอืส ามารถเปลี่ยนแปลงบุคลกิภาพของคนถอื และท าให้เสื้อผ้าธรรมด าดูดน่ีาประทบัใจ จากการ
สอบถามเกี่ยวกบัสิง่ของทีอ่ยู่ในกระเป๋า พบว่านอกจากจะมขีองใชส้ าคญัอย่างเช่น โทรศพัทม์อืถอื 
อุปกรณ์แต่งหน้าและกุญแจบ้านแล้ว ยงัมีพลาสเตอร์ ยาแก้ปวด วิตามิน หรือกระทัง่อุปกรณ์
รกัษาพยาบาลเบื้องต้น ไหมขดัฟนั ถุงน่องส ารอง และยาทากันแมลง รวมอยู่ด้วย (แองเจล า , 
ม.ป.ป) 
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มยีีห่อ้ หรอื Brand Name สนิคา้ทีจ่ะเรยีกไดว้่า มยีีห่อ้นัน้ คอืสิง่ส าคญัโดยจะต้องเป็นที่
ยอมรบักนัในวงกว้างว่าสวยงามน่าสนใจ น่าดงึดูดเป็นที่หลงไหลของคนทัว่โลกหรอืออกแบบโดย
ดไีซน์เนอรช์ัน้น าทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัโลกตวัสนิคา้มคีุณภาพดมีคีวามเหมาะสม ผลติจากวตัถุดบิทีด่ี
ไมส่ามารถหาทวัไปไดต้ามทอ้งตลาดผ่านการคดัสรรเลอืกเฟ้นมาเป็นอยา่งดพีรอ้มทัง้มกีารผลติดว้ย
ความปราณตีและใส่ใจในคุณภาพมากกว่าปรมิาณ ส่งเสรมิในรสนิยมของผูใ้ชว้่าเป็นผูท้ีม่รีสนิยมทีด่ี
เลอืกใช้ในสนิค้าที่ด ีมคีุณภาพที่ด ีมดีไีซน์ทีด่รีาคาสมเหตุสมผลเหมาะและคู่ควรกับตวัสนิค้าด้วย
คณุภาพและราคาทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนัรวมไปถงึความเหมาะสมกบัวตัถุดบิทีน่ ามาใชก้บัสนิคา้ซึง่
มกีารคดัสรรมาเป็นอยา่ง  

จากที่กล่าวมาทัง่หมดจงึเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะการศึกษาความแตกต่างด้าน
พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื ระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ เพื่อ
จะได้ทราบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กบัธุรกิจของพี่สาวของผู้ท าวจิยับรษิัท โปรแกรสแมก็ซ จ ากดั เป็นธุรกิจประเภทผลิต
กระเป๋าไม่มยีี่ห้อ มเีครื่องจกัรที่ทนัสมยัและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ในการผลิตมา
มากกว่า 10 ปี ซึ่งมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รบัสินค้าที่ดทีี่สุด คุ้มค่า ตรงตามต้องการ และพึงพอใจใน
บรกิารสูงสุด ผลิตสินค้า เช่น กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง 
กระเป๋าถอื กระเป๋าเดนิทาง และกระเป๋าอื่นๆอกีมากมายตรงตามความต้องการของลูกค้า สนิคา้ที่
ผลติก่อนจะถึงมอืลูกค้าจะต้องได้รบัการตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียด ตัง้แต่เริม่ตนัการสัง่ซื้อ
วตัถุดิบ ขัน้ตอนการผลิต ไปจนกระทัง่ตรวจคุณภาพของสินค้า คดัเลือกสินค้าที่มคีุณภาพได้
มาตรฐาน ลงกล่องสู่มือลูกค้าก่อนวันก าหนดส่ง หรือ วันที่ก าหนดส่ง เพื่อน าผลการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชป้รบัแผนการตลาดใหเ้หมาะสมในการต่อยอดทางธุรกจิต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใชก้ระเป๋าถอืของผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้  
2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใชก้ระเป๋าถอืของผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ 
3. เพื่อคน้หาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใช้กระเป๋าถอืทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่มผูบ้รโิภค

กระเป๋าถอืมยีีห่อ้ กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้ีซ่ ือ้กระเป๋าถอืในเขตกรงุเทพมหานคร  
2. สนิคา้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภทกระเป๋าถอืมยีีห่อ้ และกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ 

ที่ไม่รวมถึงกระเป๋าสะพายหลงั(เป้) กระเป๋าสะพายขา้ง กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าล้อลาก กระเป๋า
โน็ตบุ๊ค 

3.  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.1  ตวัแปรตน้ทีต่อ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ คอื  
      - พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืประกอบดว้ยความถี,่ เหตุผล, รปูแบบดไีซน์, ช่องทาง และ
การช าระเงนิ 

   - พฤตกิรรมการใชง้านกระเป๋าถอืประกอบดว้ยลกัษณะและวตัถุประสงค,์ โอกาสหรอื
กจิกรรม,ลกัษณะการเปลีย่น 

 3.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่กลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบคอื  ผูบ้รโิภคกระเป๋า 
ถอืมยีีห่อ้กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ 
 
ค านิยามศพัท์ 

 
1. พฤติกรรมการซ้ือ หมายถงึ การกระท าใดๆ ของผูบ้รโิภคทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บั 

การใช้และการจบัจ่ายสนิค้าและบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจซื้อเป็นตวัน าและก าหนดการ
กระท าดงักล่าวนัน้  

2. กระเป๋าถือ หมายถงึ กระเป๋าที่ใชบ้รรจุสิง่ของเอนกประสงค ์ที่มหีู 2 หู  มซีปิด้านบนที่ใช้
มอืถอืเท่านัน้ ดงันัน้ไมร่วม กระเป๋าสะพายหลงั(เป้) กระเป๋าสะพายขา้ง กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าลอ้
ลาก กระเป๋าโน็ตบุ๊ค กระเป๋าถอืตามตวัอยา่งต่อไปนี้ 

  ภาพที ่1.1 กระเป๋าถอืผูช้าย            ภาพที ่1.2 กระเป๋าถอืผูห้ญงิ 
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3. ย่ีห้อ หรอื ตราสนิคา้ หรอื แบรด ์หมายถงึ เครือ่งหมายทีท่ าเป็นรปูต่างๆ ส าหรบัประทบั 

ส าคญัซึง่หมายเป็นชื่อเครือ่งหมาย สญัญาลกัษณ์ หรอืการออกแบบ เพื่อทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ในตวัสนิคา้

หรอืบรกิารในกลุ่มของผูข้ายทีแ่ตกต่างกนั 

4. ผูบ้ริโภค หมายถงึ ผูซ้ือ้ หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑก์ระเป๋า 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

การทราบถงึพฤตกิรรมการซือ้และใชก้ระเป๋าทีแ่ตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าถอื
มยีีห่อ้และกลุ่มผูบ้รโิภคถอืไมม่ยีีห่อ้ จะช่วยใหน้กัวจิยัและผูส้นใจน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา
ปรบัปรงุธุรกจิกระเป๋าถอืเริม่จากการคดิรปูแบบกระเป๋าใหต้รงตามความชอบของผูบ้รโิภคและ
วตัถุประสงคใ์นการใช ้การเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายและช่องทางการช าระเงนิ การขยายตลาด 
การตัง้ราคาและจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย การทราบถงึความส าคญัของปจัจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้
ผูว้จิยัสามารถเรยีงล าดบัว่าควรลงทุนในดา้นปจัจยัใดเป็นหลกั  
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กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือ “การศึกษาความแตกต่าง” 
 

ตวัแปรตน้ทีต่อ้งการใชใ้นการเปรยีบเทยีบ    ตวัแปรตาม : กลุ่มประชากร 2 
(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ)      กลุ่มทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ 
  

 
 
 

        
 
 
 

 

 

ค านิยามศพัท์ 

 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค : โมเดล 7O’s 
 

 

พฤติกรรมการซ้ือถือกระเป๋า 

 ความถี่ 
 เหตุผล 
 รปูแบบดไีซน์ 
 ช่องทาง 
 การช าระเงนิ 

พฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าถือ 

 ลกัษณะและวตัถุประสงค์ 
 โอกาสหรอืกจิกรรม 
 ลกัษณะการเปลีย่น 

ผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้ 

ผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ 

 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
       ในการศึกษาวจิยัเรื่อง การศกึษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซื้อและการใช้กระเป๋าถือ 
ระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้  กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัและ
น าไปใชป้ระกอบการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
         

ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรงัศิลป์ (2555:94-96) ไดอ้ธบิาย ไว้ว่า ในการคน้หาค าตอบที่เกี่ยวกบั
ผูบ้รโิภค โดยโมเดล 7O’s มลีกัษณะเป็นค าถามและค าตอบที่เกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
นักการตลาดจะต้องคน้หาค าตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการท าความเขา้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่แสดงไดใ้นตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่2.1 โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหรอืโมเดล 7O’s 
ค าถาม ค าตอบ 

1.ใครคอืตลาดเป้าหมาย-Who constitutes the market? 1. ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2.ลกูคา้เป้าหมายซือ้อะไร-What does the market buy? 2. สิง่ทีล่กูคา้ซือ้ (Object) 

3.ท าไมลกูคา้จงึซือ้สนิคา้นัน้-Why does the market buy? 3.วตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objectives) 

4.ใครมสี่วนรว่มในการซือ้-Who participates in the 

buying? 

4.ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการตดัสนิใจ

ซือ้ (Organization) 

5. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร-How does the market buy? 5.กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

(Operations) 

6. ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ไร-When does the market buy? 6. โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
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7. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน-Where does the market buy? 7. สถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ (Outlets) 

 

        จากตารางโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหรอืโมเดล 7O’s นี้จะเป็นเครื่องมอืทีช่่วยนักการตลาด
เพื่อทีจ่ะท าความเขา้ใจพฤตกิรรมลกูคา้ไดง้า่ยขึน้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
        1.  ใครคอืตลาดเป้าหมาย-Who constitutes the market? เป็นการตอบค าถามใหไ้ดว้่า กลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายเป็นใคร(Occupants) 
        2.  ลกูคา้เป้าหมายซือ้อะไร-What does the market buy? เป็นการตอบค าถามใหไ้ดว้่า สิง่ที่
ลกูคา้ตอ้งการนัน้คอือะไร(Object) 
        3.  ท าไมลูกคา้จงึซือ้สนิคา้นัน้-Why does the market buy? เป็นการคน้หาวตัถุประสงคข์อง
ลกูคา้(Objectives) 
        4. ใครมสี่วนร่วมในการซือ้-Who participates in the buying? เป็นค าถามทีจ่ะท าใหท้ราบถงึ
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการซือ้(Organization) เช่น เพื่อน ครอบครวั โฆษณา เป็นต้น 
โดยผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจ มดีงัต่อไปนี้ 
               -  ผูร้เิริม่ (Initiators) เป็นผูท้ีเ่ร ิม่ตน้ ท าใหลู้กคา้เกดิความตอ้งการ 
               -  ผูม้อีทิธพิล (Influencer) เป็นผูท้ีใ่หค้ าปรกึษาและช่วยในการตดัสนิใจ 
      -  ผูต้ดัสนิใจ (Decider) เป็นผูท้ีต่ดัสนิใจในการเลอืกทางเลอืก  
      -  ผูซ้ือ้ (Buyer) เป็นผูท้ีต่ดิต่อประสานงาน 
      -  ลกูคา้ (Customers)  
        5.  ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร-How does the market buy? เป็นค าถามทีค่น้หาระยะเวลาในการ
ซือ้สนิคา้ 
        6.  ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน-When does the market buy? เป็นการคน้หาช่องทางทีผู่ซ้ ือ้จะไปซือ้
สนิคา้ 
        7.  ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร-Where does the market buy? เป็นการค้นหาว่าลูกค้ามี
กระบวนการในการตดัสนิใจซือ้อยา่งไร (Operations) 

สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2546, หน้า 6-7) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค 
หมายถงึ การกระท าของแต่ละบุคคล ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร
ทางเศรษฐกจิ รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อน และทีเ่ป็นตวัก าหนดใหเ้กดิการกระท าต่าง 
ๆ จากความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดงักล่าว สามารถพจิารณาได้ 3 ประเดน็ คอื  
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  1. การกระท าของแต่ละบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมกีารกระท าต่าง ๆ ในด้านพฤติกรรม
ผู้บรโิภคซึ่งได้แก่การเดนิทางไปซื้อสนิค้า การเปิดวทิยุ และโทรทศัน์ การอ่าน หนังสอืพมิพ์ การ
สนทนากบัเพื่อนฝงู การสอบถามจากผูข้ายและอื่น ๆ  
  2. การได้รบัและการใช้สนิค้าหรอืบรกิารทางเศรษฐกิจ ผู้บรโิภคทุกคนที่ด ารงชวีติอยู่ทุก
วนันี้ ต้องมกีารได้รบัและใช้สินค้าหรอืบรกิาร การได้รบัสินค้าและหรอืบรกิารก็หมายถึงการซื้อ
สนิคา้มานัน่เอง และยงัรวมถงึการไดร้บัสนิคา้และหรอืบรกิารโดยทีไ่ม่ไดซ้ือ้เองโดยตรง เช่น ไดร้บั
ของขวญัวนัเกดิจากเพื่อน เป็นตน้  

 3. กระบวนการตดัสนิใจ ผู้บรโิภคจะซื้อสนิค้าได้นัน้จะต้องผ่านขัน้ตอนของกระบวนการ
ตดัสนิใจ ไดแ้ก่ การตระหนกัถงึปญัหา การคน้หา การประเมนิผลทางเลอืก ทางเลอืก และผลได ้
ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 จะเหน็ไดว้่าสนิคา้ทีป่ระสบความส าเรจ็บางสนิค้าเป็นสนิคา้ทีไ่ม่ไดเ้กดิมาจาก กลยุทธท์าง
การตลาด ที่ธุรกิจค้าได้รบัการยอมรบัจากผู้บริโภค แต่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค จงึท าใหส้นิคา้ได้รบัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค นักการตลาดที่ดจีงึต้องตระหนัก
ความส าคญัของพฤตกิรรมเป็นผูก้ าหนด ซึง่เป็นกุญแจแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ (สมจติร 
ลว้นจ าเรญิ, 2546, หน้า 8) 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 
 

        Kotler และ Armstrong, (2554:79-82) ไดส้รุปขัน้ตอนกระบวนการในการตดัสนิใจ
ซือ้ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  

1.การรบัรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
    ในขัน้ตอนแรกผูบ้รโิภคจะตระหนักถงึปญัหา หรอืความต้องการในสนิคา้หรอืการบรกิาร

ซึง่ความตอ้งการหรอืปญัหานัน้เกดิขึน้มาจากความจ าเป็น (Needs) ซึง่เกดิจาก 
                  (1) สิง่กระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรูส้กึหวิขา้ว กระหายน ้า  
                  (2) สิง่กระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกดิจากการกระตุ้นของ

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P's)เช่น เหน็ขนมเคก้น่ากนิ จงึรูส้กึหวิ, เหน็โฆษณาสนิคา้ในโทรทศัน์ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการตลาดจงึเกดิความรู้สกึอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมรีถใหม่แล้วอยากได ้
เป็นตน้ 

2. การแสวงหาข้อมลู (Information Search) 
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    เมือ่ผูบ้รโิภคทราบถงึความตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ ล าดบัขัน้ต่อไปผูบ้รโิภคกจ็ะ
ท าการแสวงหาขอ้มลู เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยแหล่งขอ้มลูของผูบ้รโิภค แบ่งเป็น 

                   (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน 
ครอบครวั คนรูจ้กัทีม่ปีระสบการณ์ในการใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

                   (2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจาก
โฆษณาตามสื่อต่างๆ พนกังานขาย รา้นคา้ บรรจภุณัฑ ์

                   (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอยีด
ของสนิคา้หรอืบรกิารจากสื่อมวลชน หรอืองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค 

                   (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกดิจากการประสบการณ์
ส่วนตวัของผูบ้รโิภคทีเ่คยทดลองใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆมาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
    เมือ่ไดข้อ้มลูจากขัน้ตอนที ่2 แลว้ ในขัน้ต่อไปผูบ้รโิภคกจ็ะท าการประเมนิทางเลอืก โดย

ในการประเมนิทางเลอืกนัน้ ผู้บรโิภคต้องก าหนดเกณฑห์รอืคุณสมบตัทิี่จะใช้ในการประเมนิ เช่น 
ยีห่อ้ ราคา รปูแบบ บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย   เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
   เมื่อผ่านการประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ แล้ว ผู้บรโิภคก็จะเลอืกตราสนิค้าที่เขาชอบมาก

ทีสุ่ด ซึง่เป็นตรายีห่้อที่เขาตัง้ใจจะซื้อ นัน้คอืความตัง้ใจซือ้ (Purchase intention) เป็นผลมาจาก
ทศันคต ิอยา่งไร กย็งัตามยงัมแีฟกเตอรอ์กี 2 ประการทีม่ผีลต่อความตัง้ในซือ้ 

1.ทางด้านสงัคม (Social factors) สมมุตินายมา้ชอบรถยนต์ยีห่้อฮอนด้าแอคคอรด์ แต่
ภรรยาเขาคดิว่ารถยนตย์ีห่อ้นี้เป็นสิง่ทีฉ่าบฉวย ดงันัน้ท าใหท้ศันคตคิวามชอบต่อรถยนต์ตรายีห่อ้นี้
เริม่ลดน้อยลง 

2.สถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง (Anticipated situational factors) ผูซ้ือ้วางแผนดว้ยความตัง้ใจ
ซือ้ โดยค านึงถงึระดบัรายได้ ขอ้ตกลงกบัผูข้ายและอื่น ๆ แต่ความตัง้ใจซือ้อาจจะไม่ไดเ้กดิการซือ้
จรงิตามที่ตัง้ใจก็ได้ พฤติกรรมการซื้อเป็นองค์ประกอบของความตัง้ใจซื้อ และสถานการณ์ที่ไม่
สามารถคาดคะเนได้ ช่วงเวลาระหว่างผู้ซื้อตัง้ใจว่าจะซื้อกบัเวลาที่ซือ้จรงิ อาจจะเกดิสถานการณ์ 
เช่น ภาวะเศรษฐกจิตกต ่า ผูซ้ือ้ตกงานหรอืพบว่าผูข้ายหลอกเยา หรอืพบว่าสนิคา้ทีต่ ัง้ใจจะซือ้ไม่ดี
เพราะผูเ้คยใชบ้อก เป็นตน้ 

ดงันัน้ เราไมส่ามารถทีจ่ะเชื่อถอืไดเ้ตม็ 100% ว่าผุท้ีต่ ัง้ใจซือ้ จะซือ้จรงิเพราะอาจจะมแีฟก
เตอรบ์างประการเกิดขึน้ การตดัสนิใจของแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเสี่ยง ดงันัน้
ผูบ้รโิภคจะพยายามลดความเสี่ยงอนัเกดิจากการซื้อโดยการสอบถามเพื่อนทีเ่คยใช้สนิค้าก่อนซื้อ  
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หรือจะเลือกเฉพาะตราที่ไว้ใจได้ หรือมกีารรบัประกัน นักการตลาดต้องเข้าใจแฟกเตอร์และ
พยายามให้ผุ้บรโิภคได้ทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและช่วยเหลอืแนะน าการซื้อ  เพื่อลดความเสี่ยง
ของผุบ้รโิภค 

      
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 
   หลงัจากทีล่กูคา้ไดท้ าการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้นัน้ นักการตลาดจะต้องท า

การตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการซือ้ ซึง่ความพงึพอใจนัน้เกดิขึน้จากการทีล่กูคา้ท า 
   การเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ กบัสิง่ทีค่าดหวงั ถ้าคุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บั

จรงิ ตรงกบัที่คาดหวงัหรอืสูงกว่าที่ได้คาดหวงัเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพงึพอใจในสนิค้าหรอื
บรกิารนัน้ โดยถ้าลูกค้ามคีวามพงึพอใจก็จะเกดิพฤตกิรรมในการซื้อซ ้า หรอืบอกต่อ เป็นต้น แต่
เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้ร ับจริงต ่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 
พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่ แข่งขนั และมกีารบอกต่อไปยงั
ผูบ้รโิภคคนอื่นๆ ดว้ย 

  ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจงึต้องท าการตรวจสอบความพงึพอใจของลูกค้าหลงัจากที่ลูกค้า
ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพงึพอใจ หรอืจดัตัง้ศูนยร์บั
ขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ (Call Center) เป็นตน้ 

   จากแนวคดิการตดัสนิใจ สรปุไดว้่า การตดัสนิใจ  เป็นกระบวนการทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจว่า
จะซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิารใด โดยมปีจัจยั คอื ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัสนิค้า  สงัคมและกลุ่มทางสงัคม 
ทศันคตขิองผูบ้รโิภค เวลาและโอกาส (อดุลย ์จาตุรงคกุล 2543, หน้า 38-39) 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

พรรณณิษา เมืองผุย (2551) ศึกษาวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ายี่ห้อชัน้น าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑก์ระเป๋ายี่ห้อชัน้น า คอื เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดส้่วนตวั และ ผู้บรโิภคทีม่ปีจัจยัดา้นวฒันธรรมและสงัคมแตกต่างกนั จะมี
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ Gucci, Prada, Salvatore, Ferragamo และยีห่อ้อื่น 
ๆ ต่างกนั นอกจากนัน้ยงัแตกต่างดา้นของส ีและบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ จ านวนชิน้ใน
การซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ โอกาสที่ซื้อ และความถี่ในการซื้อ ผู้บรโิภคที่มปีจัจยัด้านจติวทิยา
แตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์กระเป๋ายี่ห้อชัน้น าแตกต่างกนั ผู้บรโิภคที่ให้
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ความส าคญักบัปจัจยัดา้นการตลาดแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชัน้น า
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

อายุวรรณ อจัฉริยวงศ์กลุ  (2547) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
เลยีนแบบแบรนดเ์นมต่างประเทศของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่นิยมซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า และ
รองเทา้ โดยสถานทีท่ี่ผูบ้รโิภคนิยมซือ้สนิคา้เลยีนแบบ คอื จตุจกัร มาบุญครอง และประตูน ้า และ
รบัทราบว่าสนิค้าเลยีนแบบเป็นการท าผดิ กฎหมาย และละเมดิลขิสทิธิ ์เมื่อพจิารณาทศันคตต่ิอ
สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมต่างประเทศดา้นทศันคตต่ิอรปูทรง หรอืรปูแบบของสนิคา้เลยีนแบบอยู่
ในระดบัดี มทีศันคติต่อคุณภาพสนิค้าเลยีนแบบเมื่อเทียบกับของจรงิ ฝีมอืการผลิต และความ
ทนทานในการใชง้านของสนิคา้เลยีนแบบ วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิค้าเลยีนแบบ อายุการใช้งาน 
ไม่แน่ใจ และมทีศันคติต่อแหล่งจ าหน่ายสินค้าเลียนแบบในระดบัดี ด้านการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ มคีวาม
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมต่างประเทศที่แตกต่างกนั ดา้นทศันคต ิ
พบว่า รปูลกัษณ์กบัปรมิาณการซือ้สนิค้าเลยีนแบบมคีวามสมัพนัธก์นั คุณภาพกบัมลูค่าการซือ้สนิ
ค่าเลยีนแบบตอปี และปรมิาณการซื้อมคีวามสมัพนัธ์กนั ความคาดหวงักบัปรมิาณการซือ้สนิค้ามี
ความสัมพันธ์กัน บุคลิกภาพกับมูลค่าการซื้อสินค่าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศ มี
ความสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิที่ระดบั .01 
 สุภคัคณิศร รุ่งเรือง (2553) ศกึษาเรื่องการรบัรู ้ทศันคต ิค่านิยม และพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ปลอม ตรายีห่อ้ระดบัหรขูองผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรงุเทพมหานครกรณีศกึษาสนิคา้กระเป๋า
สตรกีารวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษา การรบัรู ้ทศันคต ิค่านิยม ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าปลอมตรายีห่้อ
ระดบัหรูความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าปลอมตรายีห่้อระดบัหรู
และเพื่อศกึษาการรบัรู ้ทศันคต ิค่านิยมทีแ่ตกต่างกนั ตามปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ประชากร
ในการศึกษา คือ ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจยัได้เลือก
ประชากรที่มปีระสบการณ์การซื้อสนิค้าปลอมตรายี่ห้อระดบัหรู เครื่องมอืในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะห์ทางสถติเิพื่อหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความสมัพนัธ์ chi-squareการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว(One-way ANOVA)และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(multiple regressions)ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู้
เกี่ยวกบัคุณภาพสนิค้าปลอมตรายีห่้อระดบัหรูอยู่ในระดบัมากโดยรบัรู้ว่าเหมอืนกบัสนิค้าแฟชัน่
ของสนิค้าจรงิและมกีารรบัรู้ต่อราคาอยู่ในระดบัมาก ด้านทศันคติต่อสนิค้าปลอมตรายี่ห้ออยู่ใน
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ระดบัปานกลาง มคี่านิยมตราสนิค้าด้านชื่อเสยีงของตราสนิค้ามากที่สุด ด้านความตัง้ใจซื้อสนิค่า
ปลอมตรายีห่อ้ระดบัหรพูบว่า มคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ปลอมตรายีห่อ้ระดบัหรเูพื่อน าไปใชเ้อง 
มากกว่าทีจ่ะน าไปให้ผูอ้ื่น พฤตกิรรมการซือ้ พบว่า ผู้บรโิภคเลอืกซือ้กระเป๋าปลอมระดบัหร ูยีห่้อ 
Louis Vuitton มากทีสุ่ด ส่วนใหญ่มคี่าใช้จา่ย ต ่ากว่า 3,000 บาท และซื้อน้อยกว่าเดอืนละครัง้ 
สถานที่ในการซื้อสนิค้าปลอมตรายีห่้อระดบัหรู พบว่า ซื้อจากร้านค้าทัว่ไป และมปีรมิาณการซื้อ
ครัง้ละหน่ึงชิน้มากทีสุ่ด 
 
 จฑุามาศ ท าความชอบ และคณะ (2550) ศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้

สนิค้าสนิค้าแบรนด์เนมของนักศกึษามหาวทิยาราชภฎัจนัทรเกษม มวีตัถุประสงค์เพื่อต้องการ

ศึกษาเกี่ยวกบัทศันคติการใช้สนิค้าแบรนด์เนมของนักศึกษามหาวทิยาราชภฎัจนัทรเกษม เพื่อ

ศกึษาทศันคตขิองนักศกึษานักศกึษามหาวทิยาราชภฎัจนัทรเกษมต่อการใช้สนิค้าแบรนด์เนมใน

มหาวทิยาลยั เพื่อศึกษาพติกรรมของนักศึกษานักศกึษามหาวทิยาราชภฎัจนัทรเกษมต่อการใช้

สนิคา้แบรนดเ์นมในมหาวทิยาลยัและเพื่อศกึษาความนิยมของนักศกึษานักศกึษามหาวทิยาราชภฎั

จนัทรเกษมต่อการใช้สนิคา้แบรนดเ์นมในมหาวทิยาลยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัศกึษานกัศกึษามหาวทิยาราชภฎัจนัทรเกษม โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ซึง่

มผีลการวจิยัพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่หรอืเกนิกว่าครึง่เคยใชส้นิคา้แบรนดเ์นมและมนีักศกึษาส่วน

น้อยทีไ่ม่เคยใชโ้ดยเหตุผลทีต่้องการใช้สนิคา้แบรนด์คอื พงึพอใจในตวัสนิค้าและความต้องการใช ้

และสนิคา้ทีน่กัศกึษานิยมใชม้ากทีสุ่ด คอื กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และพบว่าเพศหญงิและเพศชาย

มทีศันคตต่ิอสนิคา้แบรนด ์ไม่แตกต่างกนัซึง่เพศจะใชเ้พราะต้องการเลยีนแบบดารา ส่วนเพศชาย

ตอ้งการเพราะอยากมบีุคลกิทีโ่ดดเด่น 
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ตาราง2.2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ทฤษฏีน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีก าลงั
ศึกษาในหวัข้อน้ี

ตวัแปรใด 

 
ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

ผศ.ดร.ศวิ

ฤทธิ ์ พงศกร

รงัศลิป์ 

หลกัการตลาด 

Principles of 

Marketing 

(2555) 

โมเดล 7O’s หรอื 

โมเดล 6W’s 1H 

โมเดล 7O’s หรอื โมเดล 6W’s 1H มี
ลักษณะเ ป็นค าถามและค าตอบที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
นักการตลาดจะต้องคน้หาค าตอบ เพื่อ
เ ป็นแนวทาง ในการท าความเข้า
พฤติกรรมของผู้บรโิภคและปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

สมจติร ลว้น

จ าเรญิ 

ไดใ้หค้วามหมาย
เกีย่วกบั
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (2546, 
หน้า 6-7) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงการ
กระท าของแต่ละบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัการได้รบัและการใช้สนิค้า
หรือบริการทางเศรษฐกิจ  รวมถึง
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน 
และที่เป็นตวัก าหนดให้เกดิการกระท า
ต่าง ๆ 

จอหน์ เอ.เฮา

วารด์ 

(Howard,quoted 
in Boone and 
Kurtz.1995 
:273)  

กระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้  

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย   
5ขัน้ตอน คอื 
1.การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา 
2.การเสาะหาขอ้มลู 
3.การประเมนิทางเลอืก 
4.การตดัสนิใจซือ้ 
5.พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
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ตาราง2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือ

งานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ  

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะศึกษา

ในรายงาน 
พรรณณิ
ษา  เมอืง
ผุย  

ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
พฤตกิรรม
การซือ้
ผลติภณัฑ์
กระเป๋า
ยีห่อ้ชัน้น า
ของ
ผูบ้รโิภคใน
เขต
กรงุเทพ 
มหานคร 
(2551) 

1. เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑ์
กระเป๋ายีห่อ้ชัน้
น าของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพ 
มหานคร 
2. เพื่อศกึษา
ปจัจยัทีม่อีธิพิล
ต่อพฤตกิรรม
การซือ้
ผลติภณัฑ์
กระเป๋ายีห่อ้ชัน้
น าของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพ 
มหานคร 

เฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งที่
ซือ้
ผลติภณัฑ์
กระเป๋า
ยีห่อ้ชัน้น า
เท่านัน้
เกบ็ขอม้ลู
ตามหา้ง 
สรรพสนิคา้ 
หน่วยงาน
ราชการ 
ส านกังาน
ต่าง  
สถานี
รถไฟฟ้า 

1.กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ช ้
400 คนโดย
เกบ็
แบบสอบถา
มเป็น
เครือ่งมอืใน
การเกบ็
ขอ้มลู 
2.สถติทิีใ่ช้
ในวเิคราะห์
ขอ้มลู
ค่าความถี่
(Frequency)
, ค่ารอ้ยละ
(Percentag
e), ค่าเฉลีย่ 
(Mean), 
ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D.), 
One-way 
Anova 

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ 
ต่างกนั นอกจากนัน้ยงั
แตกต่างดา้นของส ี
และบุคคลทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ 
จ านวนชิน้ในการซือ้ 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ 
โอกาสทีซ่ือ้ และ
ความถีใ่นการซือ้ 
ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัดา้น
จติวทิยาแตกต่างกนั 
จะมพีฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
กระเป๋ายีห่อ้แตกต่าง
กนั ผูบ้รโิภคทีใ่ห้
ความส าคญักบัปจัจยั
ดา้นการตลาดแตกต่าง
กนั จะมพีฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋า
ยีห่อ้แตกต่างกนั 
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ตาราง2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงาน 
อายวุรรณ 
อจัฉรยิวงศ์
กุล  

ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อ
พฤตกิรรม
การซือ้
สนิคา้
เลยีนแบบ
แบรนดเ์นม
ต่างประเทศ
ของ
ผูบ้รโิภคใน
เขตกรงุเทพ 
มหานคร
(2547) 

1. เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบแบ
รนดเ์นม
ต่างประเทศ
ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพ 
มหานคร 
2. เพื่อศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบแบ
รนดเ์นม
ต่างประเทศ
ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรงุเทพ 
มหานคร 

เฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งที่
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบ
แบรนดเ์นม
ต่างประเทศ
เท่านัน้
ผูบ้รโิภคใน
เขต
กรงุเทพฯ 

1. กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ช ้
400 ตวัอยา่ง
แบบสอบถา
มเป็น
เครือ่งมอืใน
การเกบ็
ขอ้มลู 
2.สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห์
ขอ้มลู
ค่าความถี,่ 
ค่ารอ้ยละ,
ค่าเฉลีย่, 
Pearson 
Chi-Square, 
t-test, F-test 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
นิยมซือ้เสือ้ผา้ 
กระเป๋า และ
รองเทา้ โดย
สถานทีท่ีผู่บ้รโิภค
นิยมซือ้สนิคา้
เลยีนแบบ คอื 
จตุจกัร มาบุญครอง 
และประตูน ้า 
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ตาราง2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงาน 
สุภคัคณศิร 
รุง่เรอืง 

การรบัรู ้
ทศันคต ิ
ค่านิยม และ
พฤตกิรรม
การซือ้
สนิคา้ปลอม 
ตรายีห่อ้
ระดบัหรู
ของผูห้ญงิ
วยัท างานใน
เขต
กรงุเทพมห
านคร
กรณศีกึษา
สนิคา้
กระเป๋าสตร ี 
(2553) 

1. การรบัรู ้
ทศันคต ิ
ค่านิยม ทีม่ผีล
ต่อความตัง้ใจ
ซือ้สนิคา้ปลอม
ตรายีห่อ้ระดบั
หร ู
2.ความ 
สมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยั
ส่วนบุคคลกบั
พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ปลอม
ตรายีห่อ้ 
ระดบัหร ู
3.เพื่อศกึษา
การรบัรู ้
ทศันคต ิ
ค่านิยมที่
แตกต่างกนั 
ตามปจัจยัส่วน
บุคคลที่
แตกต่างกนั 

เฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งที่
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบ
ปลอม ตรา
ยีห่อ้ระดบั
หรกูระเป๋า
สตร ี
ผูบ้รโิภคใน
เขต
กรงุเทพฯ 

1ประชากร
ในการศกึษา 
คอื ผูห้ญงิวยั
ท างานใน
เขต
กรงุเทพมหา
นคร จ านวน 
400 คน 
2.สถติทิีใ่ช ้
ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
ทดสอบ
ความสมัพนั
ธ ์chi-square 
(One-way 
ANOVA)และ
วเิคราะห์
ถดถอย
พหุคณู
(multiple 
regressions) 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
สถานทีใ่นการซือ้
สนิคา้ปลอมตรา
ยีห่อ้ระดบัหร ู
พบว่า ซือ้จาก
รา้นคา้ทัว่ไป และมี
ปรมิาณการซือ้ครัง้
ละหนึ่งชิน้มากทีสุ่ด 
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ตาราง2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงาน 
จฑุามาศ 
ท า
ความชอบ  
และคณะ  

ทศันคตแิละ
พฤตกิรรม
การใชส้นิคา้
สนิคา้แบ
รนดเ์นม
ของ
นกัศกึษา
มหาวทิยา
ราชภฎั
จนัทรเกษม 
(2550) 

1.เพื่อตอ้งการ
ศกึษาเกีย่วกบั
ทศันคตกิารใช้
สนิคา้แบรนด์
เนมของ
นกัศกึษามหา
วทิยาราชภฎั
จนัทรเกษม  
2.เพื่อศกึษา
ทศันคตขิอง
นกัศกึษา
นกัศกึษามหา
วทิยาราชภฎั
จนัทรเกษมต่อ
การใชส้นิคา้
แบรนดเ์นมใน
มหาวทิยาลยั 
3.เพื่อศกึษาพ
ตกิรรมของ
นกัศกึษา
นกัศกึษามหา
วทิยาราชภฎั
จนัทรเกษมต่อ 

เฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งที่
ซือ้สนิคา้
เลยีนแบบ
แบรนดเ์นม
ต่างประเทศ
เท่านัน้
ผูบ้รโิภคใน
เขต
กรงุเทพฯ 

ประชากร
และกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวจิยั
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
นกัศกึษา
นกัศกึษา
มหาวทิยา
ราชภฎัจนัทร
เกษม โดยใช้
วธิกีารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบ
งา่ย 

พฤตกิรรมการใช้
สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
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ตาราง2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงาน 
  การใชส้นิคา้

แบรนดเ์นมใน
มหาวทิยาลยั 
4.เพื่อศกึษา
ความนิยมของ
นกัศกึษา
นกัศกึษามหา
วทิยาราชภฎั
จนัทรเกษมต่อ
การใชส้นิคา้
แบรนดเ์นมใน
มหาวทิยาลยั 

   

 
 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
       ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัทีท่ าการศกึษา การศกึษาความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการ
ซือ้และการใชก้ระเป๋าถอื ระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้  กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ ในเขต
พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เพื่อใหง้านวจิยั เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั 
ดงัต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ตวัแปรในการศกึษา 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ผู้วจิยัใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมจี านวน

ประชากรรวมทัง้หมด 5,673,560 คน (แหล่งขอ้มูล: ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 2555)  

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูท้ีเ่คยซือ้และใชก้ระเป๋าในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการเทยีบหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970)  แสดงไวใ้นตาราง
ที ่3.1 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ผู้วจิยัควรท าการศกึษาเท่ากบั 384 ตวัอย่าง ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเมือ่เทยีบกบัจ านวนประชากร 1 ลา้นคน แต่เนื่องจากผูว้จิยัมขีอ้จ ากดัในเรื่องของ
เวลาและงบประมาณ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 
200 คน ซึ่งเขา้เงื่อนไขในการวเิคราะห์ขอ้มลูด้วยเครื่องมอืทางสถติิ ดงันี้ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดต้องมมีากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามที่ใช้ในการถามเกี่ยวกบัตวัแปรต้นทัง้หมด และ



20 
 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มย่อยต้องมมีากกว่า 20 คนและมมีากกว่าจ านวนค าถามทีใ่ชใ้นการ
ถามเกีย่วกบัตวัแปรตน้ทัง้หมดอยา่งน้อย 1 คน 

 
ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
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ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan  (ต่อ) 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

150 
160 
170 

108 
113 
118 

750 
800 
850 

254 
260 
265 

15000 
20000 
30000 

375 
377 
379 

180 
190 
200 
210 

123 
127 
132 
136 

900 
950 
1000 
1100 

269 
274 
278 
285 

40000 
50000 
75000 
100000 

380 
381 
382 
384 

 
ตวัแปรในการศึกษา 
 
ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้ เพศ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1) ชาย 
2) หญงิ 

ตวัแปรตน้ อายุ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1) ต ่ากว่า 20 ปี 
2) 20 – 30 ปี 
3) 31 – 40 ปี 
4) 41 – 50 ปี  
5) มากกว่า 50 ปี 

ตวัแปรตน้ ระดบัการศกึษา เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
2) ปรญิญาตร ี
3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้ อาชพี เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1) นกัเรยีน / นกัศกึษา 
2) ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 
3) พนกังานบรษิทัเอกชน / 
หา้งรา้น 
4) อื่น ๆ 

ตวัแปรตาม กระเป๋าทีท่่านซือ้เป็น
กระเป๋าถอืใบล่าสุดมี
ยีห่อ้หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1) มยีีห่อ้ 
2) ไมม่ยีีห่อ้ 

 
ตารางที ่3.3 แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 
ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้ ความถีใ่นการซือ้
กระเป๋าถอืของท่าน 

มาตรวดัแบบ Likert-
Scale  (ความถีใ่น
การซือ้) 

1) ไมเ่คยซือ้เลย 
2) น้องครัง้ทีจ่ะซือ้ 
3) ซือ้บางโอกาส 
4) ซือ้บ่อยๆ 
5) ซือ้เป็นประจ า 

ตวัแปรตน้ ความถีใ่นการซือ้
กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของ
ท่าน 

มาตรวดัแบบ Likert-
Scale  (ความถีใ่น
การซือ้) 

1) ไมเ่คยซือ้เลย 
2) น้องครัง้ทีจ่ะซือ้ 
3) ซือ้บางโอกาส 
4) ซือ้บ่อยๆ 
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ตารางที ่3.3  แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

    5) ซือ้ ซือ้เป็นประจ า 

ตวัแปรตน้ เหตุผลของท่านในการ
ซือ้กระเป๋าถอื 
- ท่านซือ้กระเป๋าถอื
เพราะรปูแบบสวยด ี

- ท่านซือ้กระเป๋าถอื
เพราะราคามเหตุสม
ผล 

- ท่านซือ้กระเป๋าถอื
เพราะรา้นคา้
จดัรปูแบบภายใน
ตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ 

- ท่านซือ้กระเป๋าถอื
เพราะมกีารลดราคา 
และโปรโมชัน่ 

- ท่านซือ้กระเป๋าถอื
เพราะมคีวาม
จ าเป็นตอ้งใช ้เช่น 
ใบเก่าขาด 

- ท่านซือ้กระเป๋าถอื
เพราะมรีุ่นใหมอ่อก
มาก 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale  (ระดบัการ

สอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ) 

1) ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2) ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3) เฉยๆ 
4) ตรงกบัตวัฉนั

พอสมควร 
5) ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง

ยิง่ 
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ตารางที ่3.3  แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้ รปูแบบดไีซน์กระเป๋า
ถอืทีท่่านซือ้ 
- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ถอืดไีซน์แบบ
เรยีบๆ แต่ดดู ี

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ถอืดไีซน์แบบหวาน
แหวว เช่นสี
ลกูกวาด สชีมพู 

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ถอืดไีซน์แบบอารท์ 
มศีลิปะ 

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ถอืดไีซน์แบบลาย
การต์ูนน่ารกั 

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ถอืดไีซน์แบบ
ลายรอ็ค 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale  (ระดบัการ

สอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ) 

1) ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2) ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3) เฉยๆ 
4) ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
5) ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง

ยิง่ 
 

ตวัแปรตน้ ช่องทางทีท่่านชอบซือ้
กระเป๋าถอื 

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ทีห่า้งสรรพสนิคา้
ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั
, เดอะมอลล ์ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale  (ระดบัการ

สอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ) 

1) ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2) ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3) เฉยๆ 
4) ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
5) ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง 
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ตารางที ่3.3  แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

 - ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป 
เช่น สยาม 

- เซน็เตอร,์ สยามส
แควร ์ฯลฯ 

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ทีต่ลาดนดั เช่น 
จตุจกัร, วงัหลงั, 
สวนลุมไนทบ์าซาร ์
ฯลฯ 

- ท่านชอบซือ้กระเป๋า
ซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

 ยิง่ 
 

ตวัแปรตน้ การช าระเงนิของท่าน 
- ท่านมกัจะช าระผ่าน
บตัรเครดติ/บตัรเด
บติ 

- ท่านมกัจะช าระเงนิ
สดท่านมกัจะช าระ
ผ่านเคารเ์ตอร์
เซอรว์สิ 

- ท่านมกัจะช าระผ่าน
บรกิาร Internet 
Banking 

มาตรวดัแบบ Likert-
Scale  (ระดบัการ
สอดคลอ้งกบัตวั
ผูต้อบ) 

1) ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2) ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3) เฉยๆ 
4) ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
5) ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง

ยิง่ 
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ตารางที ่3.3 แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้ ลกัษณะและ
วตัถุประสงคก์ารใช้
งานกระเป๋าถอืของ
ท่าน 
- ท่านมกัใชก้ระเป๋า

ถอืขนาดเลก็เพื่อ
เป็นเสมอืน
เครือ่งประดบัตาม
แฟชัน่  
(prop/accessories) 

- ท่านชอบใชก้ระเป๋า
ถอืขนาดกลางเพื่อ
ใส่ของใชป้ระจ าตวัที่
จ าเป็น เช่นกระเป๋า
สตางค ์,
โทรศพัทม์อืถอื
,เครือ่งส าอาง ,ยา
ประจ าตวั 

- ท่านใชก้ระเป๋าถอื
ขนาดใหญ่เพื่อใส่
ของไดค้่อนขา้งเยอะ
มขีนาดใหญ่ เช่น 
เสือ้ผา้ ,รองเทา้
,หนงัสอื อาหารและ
เครือ่งดื่ม 

มาตรวดัแบบ Likert-
Scale  (ระดบัการ
สอดคลอ้งกบัตวั
ผูต้อบ) 

1) ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2) ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3) เฉยๆ 
4) ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
5) ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง

ยิง่ 
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ตารางที ่3.3 แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

ตวัแปรตน้ โอกาสหรอืกจิกรรมใน
การใชง้านกระเป๋าถอื
ของท่าน 
- ท่านใชง้านกระเป๋า

ถอืไปท างาน  ไป
เรยีน 

- ท่านใชง้านกระเป๋า
ถอืไปท ากจิกรรม
ยามว่าง เช่น ไปดู
หนงั ,ฟงัเพลง ,เดนิ
เล่น ,ชอ้ปป้ิง 

- ท่านใชก้ระเป๋าถอืใน
โอกาสพเิศษต่างๆ 
เช่นออกงานสงัคม 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale  (ระดบัการ

สอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ) 

1. ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2. ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3. เฉยๆ 
4. ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
5. ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง

ยิง่ 
 

ตวัแปรตน้ ลกัษณะการเปลีย่นการ
ใชง้านกระเป๋าถอืของ
ท่าน 
- ท่านชอบใชก้ระเป๋า

ถอืใบเดยีวจนกว่า
จะพงัแลว้ซือ้ใหม่ 

- ท่านชอบมกีระเป๋า
ถอืหลายใบใหเ้ลอืก
เขา้กนักบัเสือ้ผา้ 

- ท่านชอบมกีระเป๋า
ถอืหลายใบเพื่อจะ 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale  (ระดบัการ

สอดคลอ้งกบัตวั

ผูต้อบ) 

1) ไมต่รงกบัตวัฉนัเป็น
อยา่งยิง่ 

2) ไมค่่อยตรงกบัตวัฉนั 
3) เฉยๆ 
4) ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
5) ตรงกบัตวัฉนัเป็นอย่าง

ยิง่ 
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ตารางที ่3.3 แสดงการแจกแจงตวัแปรขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก 

 ไดเ้ลอืกใชใ้ห้
เหมาะสมตาม
สถานทีแ่ละงานท่าน
ชอบเปลีย่นกระเป๋า
ถอืตามแฟชัน้ 

  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
         ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม โดยใชค้ าถามแบบปลาย
ปิด ( Closed – Ended Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้มาจากแนวความคดิทฤษฎ ีผลงานวจิยั
ที่เกี่ยวขอ้ง และก่อนที่จะให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วจิยัจะถามว่าท่านเคยซื้อกระเป๋าหรอืไม่ก่อน 
โดยมคี าถามจ านวนทัง้หมด 39 ขอ้ มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คอื 
 ส่วนท่ี  1 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ขอ้  เป็นการ
สอบถามขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยมลีกัษณะ
ค าถามแบบปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชพี ระดบัรายได้ และสถานภาพ
สมรสโดยมลีกัษณะค าถามแบบปลายปิดโดยผูต้อบค าถามสามารถตอบค าถามไดเ้พยีงค าตอบเดยีว 

ส่วนท่ี  2 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื จ านวน  23 ขอ้  เป็น
แบบสอบถามทีใ่ชศ้กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื ไดแ้ก่ กระเป๋าถอืใบล่าสุดทีซ่ือ้ ความถี่ใน
การซือ้ เหตุผลทีซ่ือ้ รปูแบบดไีซน์ทีซ่ือ้  ช่องทางทีซ่ือ้  และการช าระเงนิ โดยมลีกัษณะค าถามแบบ
ปลายปิดมโีดยผู้ตอบค าถามสามารถตอบค าถามได้เพียงค าตอบเดียว  และแบบมาตราส่วนค่า 
(Rating Scale) 

ส่วนท่ี  3 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใช้งานกระเป๋าถอื จ านวน  10 ขอ้  เป็น
แบบสอบถามทีใ่ชศ้กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการใชก้ระเป๋าถอื ไดแ้ก่ ลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
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โอกาสหรอืกจิกรรมการใชง้าน ลกัษณะการเปลีย่นการใช้งาน โดยมลีกัษณะค าถามแบบปลายปิดมี
โดยผูต้อบค าถามสามารถตอบค าถามไดเ้พยีงค าตอบเดยีว และแบบมาตราส่วนค่า (Rating Scale) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากการคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร และวารสาร
ทางวชิาการ ที่สามารถอ้างองิได ้ผลงานวจิยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งรวมถงึแหล่งขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต
เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม โดยทีแ่จกแบบสอบถามพรอ้มอธบิายแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตัวอย่างและรอเก็บ จากนัน้น าแบบสอบถามมาตรวจดูความเรียบร้อยโดยเลือกเฉพาะฉบับที่
สมบรูณ์เท่านัน้ไดม้าจ านวน 200 ชุด  
  ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดล าดับ
ขัน้ตอนต่อไปนี้ 
  1. ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพื้นท่ี (Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่ม
พืน้ทีต่ามการแบ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของส านกังานเขต 

1. กลุ่มกรงุเทพกลาง ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสต ิเขตป้อมปราบศตัรพู่าย เขตสมั 
พนัธวงศ ์เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง  

2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบดว้ย ปทุมวนั บางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา 
เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา  

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลกัสี่ เขต
ดอนเมอืง เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบงึกุ่ม เขตคนันา
ยาว เขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ  

5. กลุ่มกรงุธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่  
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันา  

6. กลุ่มกรงุธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขนุเทยีน  
เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งครุ 

2. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกหา้งสรรพสนิคา้ในแต่
ละเขต เนื่องจากห้างสรรพสนิคา้สถานทีเ่หล่านี้เป็นศูนยร์วมประชากรที่มาจากหลายสถานทีแ่ละ
วธิกีารนี้ท าใหเ้กดิโอกาสทีจ่ะพบกลุ่มตวัอยา่งผูท้ีเ่คยซือ้กระเป๋าถอืไดม้ากขึน้ ไดด้งันี้  
 กรงุเทพกลาง : เซน็ทรลั พลาซ่า แกรนด ์พระรามเกา้ และศูนยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์ 
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 กรงุเทพใต ้:  เซน็ทรลัพลาซ่าบางนา 
 กลุ่มกรงุเทพเหนือ : เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว และยเูนี่ยน มอลล ์
 กรงุเทพตะวนัออก : เดอะมอลล ์บางกะปิ และแมค็โคร บางกะปิ 
 กรงุธนเหนือ : เซน็ทรลัพลาซ่า ป่ินเกลา้ และเมเจอรซ์นีีเพลก็ซป่ิ์นเกลา้ 
 กรงุธนใต ้: ซคีอนบางแค และเดอะมอลล ์บางแค 
 โดยแต่ละพืน้ทีจ่ะก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งพืน้ทีล่ะเฉลีย่เท่าๆกนั 33-34 ชุดจากกลุ่ม 
ตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด  

 3. ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า ( Quota  sampling ) โดยตอ้งการกลุ่ม
ตวัอยา่งเฉพาะผูท้ีเ่คยซือ้กระเป๋าถอื 200 คน แบ่งเป็นผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้100 คน ผูบ้รโิภค
กระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ 100 คน  แลว้เลอืกเดนิแจกแบบสอบถามโดยการสงัเกตุว่าผูท้ีถ่อืกระเป๋าถอืมี
ยีห่อ้หรอืไม ่บรเิวณศูนยอ์าหาร และทีน่ัง่พกัทีท่างหา้งสรรพสนิคา้ไดจ้ดัเตรยีมไว ้
 
ตาราง3.4  สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 
 

วนัท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

เวลาท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ านวนแบบสอบถามท่ี
เกบ็ต่อวนัต่อสถานท่ี 

1 ก.ค. 57 11:00-14:00น. เซน็ทรลั พลาซ่า แกรนด ์
พระรามเกา้ และศูนยก์ารคา้
ฟอรจ์นูทาวน์ 

จ านวน 33 คน 

2 ก.ค. 57 15:00-20:00น. เซน็ทรลัพลาซ่าบางนา จ านวน 33 คน 

3 ก.ค. 57 12:00-15:00น. เซน็ทรลัลาดพรา้ว และยู
เนี่ยน มอลล ์

จ านวน 33 คน 

4 ก.ค. 57 13:00-18:00น. เดอะมอลล ์บางกะปิ 
และแมค็โคร บางกะปิ 

จ านวน 33 คน 

5 ก.ค. 57 11:00-14:00น. เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ และ
เมอเจอรป่ิ์นเกลา้ 

จ านวน 34 คน 

6 ก.ค. 57 13:00-19:00น. ซคีอนบางแค และเดอะมอลล ์
บางแค 

จ านวน 34 คน 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 

เมือ่ท าการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามพรอ้มทัง้ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์เรยีบรอ้ยแลว้ 
น าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้หมด ไปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทาง
สถติ ิและด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  

1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ  
  2. ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืของกลุ่มตวัอยา่ง โดยหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวเิคราะหร์ะดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ  

3. ศกึษาพฤตกิรรมการใชก้ระเป๋าถอืของกลุ่มตวัอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวเิคราะหร์ะดบัการสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ  

4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการซื้อและการใช้กระเป๋าถือระหว่าง
ผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้ กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ โดยใชก้ารวเิคราหค์วามแปรปรวนแบบ
ทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) และ Discriminant Analysis  ซึง่การวเิคราะหด์ว้ยวธิ ี
Discriminant Analysis ซึง่ม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้  
  4.1 การก าหนดตวัแปร   

ตวัแปรต้น เป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณที่สะทอ้นความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นตวัแปรตาม
ได ้ส าหรบังานวจิยัฉบบัน้ี ตวัแปรตน้ คอื พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื, พฤตกิรรมการใชก้ระเป๋าถอื 

 ตัวแปรตาม เป็นข้อมูลเชิงลักษณะที่ใช้แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มได้ ส าหรบั
งานวจิยัฉบบัน้ี ตวัแปรตาม คอื ผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้ กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ 
  4.2 การก าหนดวธิกีารประมวลผล  

 ค านวณหาสมการเสน้ตรง (Discriminant Function) โดยวธิกีารการวเิคราะหก์ารจ าแนก 
กลุ่ม (Discriminant Analysis) และตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเสน้ตรง
โดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilks' Lambda ถ้าค่ายิง่น้อยยิง่ดซีึง่จะหมายถงึสมการนี้
จะให้คะแนนที่ใกล้เคยีงกนัส าหรบักลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัและให้คะแนนที่แตกต่างกนั
ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีส่งักดัคนละกลุ่มกนั 

4.3 ประเมนิความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง  
ใชส้มการเสน้ตรงในการพยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนควรสงักดักลุ่มใด และสรา้งตาราง

ไขว้เปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างอยู่จรงิ  กับกลุ่มที่สมการเส้นตรงพยากรณ์ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างอยู่กลุ่มใด  จากนัน้ค านวณหาค่า Hit Ratio ของการพยากรณ์จากสมการเส้นตรงนี้เพื่อ
น ามาเปรยีบเทยีบกบัค่า Proportional Chance Criterion (CPro) ซึง่ค านวณจาก สดัส่วนของกลุ่ม
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ตวัอย่างที่ทหนึ่งยกก าลงัสอง รวมกบัสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีส่องยกก าลงัสอง โดยในงานวจิยันี้
ได้ก าหนดค่า CPro ใหม่เป็น 1.25 เท่าของค่า CPro ปกต ิเพื่อเพิม่ระดบัการยอมรบัของความ
ถูกตอ้งของสมการน้ี โดยสมการ 
เสน้ตรงน้ีจะมคีวามถูกตอ้งในระดบัทีย่อมรบัไดเ้มือ่ Hit Ratio มคี่ามากกว่า Crpo อยา่งน้อย 25% 
  4.4 การแปลความหมาย  

ประเมนิจากค่า Standardized discriminant Coefficient ของแต่ละตวัแปรไม่ดูเครื่องหมาย
บวกหรอืลบ ซึ่งตวัแปรไหนมคี่านี้สูงกจ็ะมอีทิธพิลมากในการจ าแนกกลุ่มมากสุด และประเมนิจาก
ค่า Discriminant Loading ซึง่ตอ้งมคี่ามากกว่า ± 0.4 จงึจะถอืว่ามคีวามส าคญัในการจ าแนกกลุ่ม 



 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหข้์อมลู 

 

        การวเิคราะหข์อ้มลูเรือ่ง การศกึษาความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใช้กระเป๋าถอื 
ระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้  กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
จากการตอบแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่เคยซื้อกระเป๋าถือเท่านัน้จ านวน 200 คน ซึ่งข้อมูลที่น ามา
วเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่ 1 : เกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ส่วนที ่ 2 : เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื 
ส่วนที ่ 3 : เกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชง้านกระเป๋าถอื 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  
ส่วนท่ี  1 : เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ Total 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 
ชาย 21 32.3 44 67.7 65 32.5 

หญงิ 73 54.1 62 45.9 135 67.5 

รวม 94 47.0 106 53.0 200 100.0 
 

จากตารางที ่4.1  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 67.5 และเพศชาย จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 
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ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ 
มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ Total 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี 6 46.2 7 53.8 13 6.5 

20 – 30 ปี 51 43.6 66 56.4 117 58.5 

31 – 40 ปี 19 57.6 14 42.4 33 16.5 

41 – 50 ปี 12 54.5 10 45.5 22 11.0 

มากกว่า 50 ปี 6 40.0 9 60.0 15 7.5 
รวม 94 47.0 106 53.0 200 100.0 

 

        จากตารางที ่4.2  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มชี่วงอาย ุ20 – 30 ปีจ านวน 117 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 58.5 รองลงมาคอื ช่วงอายุ 31 – 40 ปีจ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 ถดัมาคอื ช่วง

อายุ 41 – 50 ปีจ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 และช่วงอายุมากกว่า 50 ปีจ านวน 15 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 7.5 โดยกลุ่มตวัอยา่งช่วงอายตุ ่ากว่า 20 ปีมน้ีอยสุดจ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 

 

ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดบัการศึกษา 
มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ Total 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 5 20.0 20 80.0 25 12.5 

ปรญิญาตร ี 68 46.9 77 53.1 145 72.5 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 21 70.0 9 30.0 30 15.0 
รวม 94 47.0 106 53.0 200 100.0 
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จากตารางที ่ 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จ านวน 
145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.5  รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 
และระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีน้ีอยทีสุ่ด จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 
 

อาชีพ 
มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ Total 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 
นกัเรยีน / นกัศกึษา 24 49.0 25 51.0 49 24.5 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 26 48.1 28 51.9 54 27.0 

พนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น 34 48.6 36 51.4 70 35.0 

อื่น ๆ 10 37.0 17 63.0 27 13.5 

รวม 94 47.0 106 53.0 200 100.0 
 
        จากตารางที ่ 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น
จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 รองลงมา คอื ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 54 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 27.0ถดัมา คอื นกัเรยีน / นกัศกึษา จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 และอื่น ๆ 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 
 

รายได้ต่อเดือน 
มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ Total 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 21 42.0 29 58.0 50 25.0 

10,001 – 15,000 บาท 27 45.8 32 54.2 59 29.5 

15,001 – 20,000 บาท 25 52.1 23 47.9 49 24.5 

มากกว่า 20,001 บาท 21 48.8 22 51.2 42 21.0 

รวม 94 47.0 106 53.0 200 100.0 
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        จากตารางที ่4.5  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท
จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 รองลงมา คอื มรีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 50
คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 ถดัมา คอื มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 49 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 24.5 และมรีายได้ต่อเดอืน มากกว่า 20,001 บาทมน้ีอยที่สุดจ านวน 42 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 21.0 

 
ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

 
จากตารางที ่4.6  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 132 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 66.0  รองลงมา คอื สถานภาพสมรส จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และสถานภาพ
หมา้ย/หย่ารา้ง จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 
 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพ 
มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ Total 

ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ ความถี่ รอ้ยละ 
โสด 60 45.5 72 54.5 132 66.0 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 33 56.9 25 43.1 58 29.0 
หมา้ย / หยา่รา้ง 1 10.0 9 90.0 10 5.0 

รวม 94 47.0 106 53.0 200 100.0 
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ส่วนท่ี  2 : เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือ 
ตารางที ่ 4.7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืใบ
ล่าสุด 
 

การซ้ือกระเป๋าถือใบล่าสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

มยีีห่อ้ 94 47.0 

ไมม่ยีีห่อ้ 106 53.0 

รวม 200 100.0 
 
จากตารางที ่4.7  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบถามในการวจิยัครัง้นี้ซือ้กระเป๋าถอืใบ

ล่าสุดไม่มยีีห่อ้มากทีสุ่ดจ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 และซือ้กระเป๋าถอืใบล่าสุดมยีีห่อ้น้อย
สุด จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 

 
ตารางที ่4.8 แสดงพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอื 
 

ความถี่ในการซ้ือกระเป๋าถือ 
มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 

F sig 
Mean Mean 

ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน 3.01 2.75 5.447 0.021 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน 2.87 2.26 24.809 0.000 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีไ่ม่มยีีห่อ้ของท่าน 2.76 3.02 3.697 0.056 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤตกิรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อ

กระเป๋าถอื ดว้ยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ (Sig.) ความถี่ใน
การซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่านมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ส่วนความถี่ในการ
ซือ้กระเป๋าถอืของท่านมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05  สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋า
มยีีห่อ้และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้มพีฤตกิรรมความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้และความถี่
ในการซือ้กระเป๋าถอื ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.000 (F = 24.809) 
และ sig. = 0.021 (F = 5.447) ตามล าดบั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมความถี่ใน
การซือ้กระเป๋าถอืและความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ซือ้บ่อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 
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ตารางที ่4.9 แสดงพฤตกิรรมการซือ้ดา้นเหตุผลในการซือ้กระเป๋าถอื 
 

เหตผุลของท่านในการซ้ือกระเป๋าถือ 
มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 

F sig 
Mean Mean 

ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบสวยด ี 4.19 3.90 6.594 0.011 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะราคาสมเหตุสมผล 3.98 3.99  0.013 0.910 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรา้นคา้จดัรปูแบบภายใน
ตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ 

3.36 3.08 4.955 0.027 

ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และ
โปรโมชัน่ 

3.98 3.52  10.106 0.002 

ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้
เช่น ใบเก่าขาด 

3.34 3.32 0.013 0.911 

ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมรีุ่นใหมอ่อกมาก 2.74 2.65  0.314 0.576 
 
จากตารางที ่4.9 พบว่า พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤตกิรรมการซือ้ดา้นเหตุผลใน

การซื้อกระเป๋าถอื ด้วยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ (Sig.) 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
ส่วนท่านซื้อกระเป๋าถอืเพราะรูปแบบสวยด ีและท่านซื้อกระเป๋าถอืเพราะรา้นค้าจดัรูปแบบภายใน
ตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05  สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามี
ยีห่อ้และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ดว้ยเหตุผลในการซือ้กระเป๋าถอืเพราะมี
การลดราคา และโปรโมชัน่, รูปแบบสวยด ีและรา้นคา้จดัรูปแบบภายในตกแต่งได้ดี ดงึดูดใจ ที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.002 (F = 10.106), sig. = 0.011 (F = 6.594) 
และ sig. = 0.027 (F = 4.955) ตามล าดบั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ที่
สอดคล้องดา้นเหตุผลในการซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่, รปูแบบสวยด ีและ
รา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจมมีากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 
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ตารางที ่4.10 แสดงพฤตกิรรมการซือ้ดา้นรปูแบบดไีซน์กระเป๋าถอื 
 

รปูแบบดีไซน์กระเป๋าถือท่ีท่านซ้ือ 
มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 

F sig 
Mean Mean 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี 4.28 3.98  6.296 0.013 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบหวานแหวว 
เช่นสลีกูกวาด สชีมพู 

2.70 2.58 0.495 0.482 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ 2.99 3.33  4.366 0.038 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูน
น่ารกั 

2.18 2.65 7.785 0.006 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายรอ็ค 2.22 2.37  0.772 0.381 
 

จากตารางที่ 4.10  พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤตกิรรมการซือ้ด้านรูปแบบดไีซน์
กระเป๋าถอื ดว้ยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ (Sig.) ท่านชอบ
ซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกัมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 ส่วนท่าน
ชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดูด ีและท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะมี
ค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05  สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้และกลุ่มผูบ้รโิภค
กระเป๋าไม่มยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั, ดไีซน์แบบเรยีบๆ 
แต่ดดู ีและดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.006 (F 
= 7.785), sig. = 0.013 (F = 6.296) และ sig. = 0.038 (F = 4.366) ตามล าดบั โดยกลุ่มผูบ้รโิภค
กระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ทีส่อดคลอ้งดา้นรปูแบบดไีซน์ชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ 
แต่ดดูมีมีากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้ และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ที่
สอดคลอ้งดา้นรปูแบบดไีซน์ชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั และดไีซน์แบบอารท์ มี
ศลิปะน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 
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ตารางที ่4.11 แสดงพฤตกิรรมการซือ้ดา้นช่องทางในการซือ้กระเป๋าถอื 
 

ช่องทางท่ีท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือ 
มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 

F sig 
Mean Mean 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป 
เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ 

3.56 3.11  8.952 0.003 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น 
สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร,์ 
สยามสแควร ์ฯลฯ 

3.38 3.01 6.058 0.015 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, 
วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ 

1.97 3.89  151.600 0.000 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต 2.39 2.17 1.618 0.205 
 
จากตารางที ่4.11  พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤตกิรรมการซื้อดา้นช่องทางในการ

ซือ้กระเป๋าถอื ดว้ยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ (Sig.) ท่าน
ชอบซื้อกระเป๋าถือที่ตลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนท์บาซาร์ ฯลฯและท่านชอบซื้อ
กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.01 ส่วนท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร์, สยามดสิคฟัเวอรี่
เซน็เตอร,์ สยามสแควร ์ฯลฯมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05  สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภค
กระเป๋ามยีีห่อ้และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด เช่น 
จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ, ซื้อกระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, 
เดอะมอลล ์ฯลฯ, ซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร์, 
สยามสแควร ์ฯลฯ ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.000 (F = 151.600), sig. 
= 0.003 (F = 8.952) และ sig. = 0.015 (F = 6.058) ตามล าดบั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มี
พฤติกรรมการซื้อที่สอดคล้องด้านช่องทางในการซื้อกระเป๋าถือที่ห้างสรรพสนิค้าทัว่ไป เช่น 
เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ และศูนยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร์, สยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร์, 
สยามสแควร์ ฯลฯมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคกระเป๋าไม่มียี่ห้อ และกลุ่มผู้บริโภคกระเป๋ามียี่ห้อมี
พฤตกิรรมการซื้อทีส่อดคล้องด้านช่องทางในการซื้อกระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, 
สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 
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ตารางที ่4.12 แสดงพฤตกิรรมการซือ้ดา้นการช าระเงนิ 
 

การช าระเงินของท่าน 
มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 

F sig 
Mean Mean 

ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ 2.91 2.08 18.289 0.000 
ท่านมกัจะช าระเงนิสด 4.02 4.07 0.105 0.746 
ท่านมกัจะช าระผ่านเคารเ์ตอรเ์ซอรว์สิ 1.99 1.89 0.388 0.534 
ท่านมกัจะช าระผ่านบรกิาร  Internet Banking 1.96 1.83 0.617 0.433 

 
จากตารางที่ 4.12  พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤตกิรรมการซื้อด้านการช าระเงนิ 

ดว้ยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ (Sig.) ท่านมกัจะช าระผ่าน
บตัรเครดติ/บตัรเดบติมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01  สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋า
มยีี่ห้อและกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋าไม่มยีี่ห้อมพีฤติกรรมการช าระเงนิผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ ที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.000 (F = 18.289) โดยกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋า
มยีี่ห้อมีพฤติกรรมการซื้อที่สอดคล้องด้านการช าระเงนิมกัจะช าระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 

 
ส่วนท่ี  3 : เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าถือ 
ตารางที ่4.13 แสดงพฤตกิรรมการใชด้า้นลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้านกระเป๋าถอื 
 

ลกัษณะและวตัถปุระสงคก์ารใช้งาน 
กระเป๋าถือของท่าน 

มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 
F sig 

Mean Mean 
ท่านมกัใชก้ระเป๋าถอืขนาดเลก็เพื่อเป็นเสมอืน
เครือ่งประดบัตามแฟชัน่  (prop/accessories) 

3.00 3.07 0.145 0.704 

ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใช้
ประจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่นกระเป๋าสตางค,์
โทรศพัทม์อืถอื, เครือ่งส าอาง, ยาประจ าตวั 

3.96 3.67 4.879 0.028 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืขนาดใหญ่เพื่อใส่ของได้
ค่อนขา้งเยอะมขีนาดใหญ่ เช่น เสือ้ผา้, รองเทา้,  
หนงัสอื, อาหารและเครือ่งดื่ม 

3.46 3.18 3.117 0.079 
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จากตารางที่ 4.13  พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้ด้านลกัษณะและ
วตัถุประสงค์การใช้งานกระเป๋าถอืด้วยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการ
ทดสอบ (Sig.) ท่านชอบใช้กระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใช้ประจ าตวัที่จ าเป็น เช่นกระเป๋า
สตางค์, โทรศพัท์มอืถอื, เครื่องส าอาง, ยาประจ าตวัมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05  
สรุปไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการใชก้ระเป๋า
ถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่นกระเป๋าสตางค,์ โทรศพัทม์อืถอื, เครื่องส าอาง, 
ยาประจ าตวั ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.028 (F = 4.879) โดยกลุ่ม
ผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการใชท้ีส่อดคลอ้งดา้นลกัษณะและวตัถุประสงค์การใช้งานชอบ
ใช้กระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใช้ประจ าตวัที่จ าเป็น เช่นกระเป๋าสตางค์, โทรศพัท์มอืถือ, 
เครือ่งส าอาง, ยาประจ าตวัมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้ 
 
ตารางที ่4.14 แสดงพฤตกิรรมการใชด้า้นโอกาสหรอืกจิกรรมในการใชง้านกระเป๋าถอื 
 

โอกาสหรือกิจกรรมในการใช้งาน 
กระเป๋าถือของท่าน 

มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 
F sig 

Mean Mean 
ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน 4.27 3.59 22.483 0.000 
ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น 
ไปดหูนงั, ฟงัเพลง, เดนิเล่น, ชอ้ปป้ิง 

3.76 3.30 7.049 0.009 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออก
งานสงัคม 

3.70 3.04 15.691 0.000 

 
จากตารางที่ 4.14  พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้ด้านโอกาสหรอื

กจิกรรมในการใช้งานกระเป๋าถือด้วยค่าสถติิ F-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการ
ทดสอบ (Sig.) ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน, ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ 
เช่นออกงานสงัคม และท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดูหนัง, ฟงัเพลง, เดนิ
เล่น, ช้อปป้ิงมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01  สรุปได้ว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่้อ
และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน, ในโอกาส
พเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม และไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดูหนัง, ฟงัเพลง, เดนิเล่น, ชอ้ป
ป้ิง ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.000 (F = 22.483), sig. = 0.000 (F = 
15.691) และsig. = 0.009 (F = 7.049) ตามล าดบั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการ
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ใชท้ีส่อดคลอ้งดา้นโอกาสหรอืกจิกรรมใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน ไปเรยีน, ในโอกาสพเิศษต่างๆ 
เช่นออกงานสงัคม และไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดูหนัง, ฟงัเพลง, เดนิเล่น, ชอ้ปป้ิงมากกว่า
กลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้ 
 
ตารางที ่4.15 แสดงพฤตกิรรมการใชด้า้นลกัษณะการเปลีย่นการใชง้านกระเป๋าถอื 
 

ลกัษณะการเปล่ียนการใช้งาน 
กระเป๋าถือของท่าน 

มีย่ีห้อ ไม่มีย่ีห้อ 
F sig 

Mean Mean 
ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืใบเดยีวจนกว่าจะพงัแลว้
ซือ้ใหม่ 

3.30 3.42 0.546 0.461 

ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบั
เสือ้ผา้ 

3.61 3.08 9.490 0.002 

ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใช้
ใหเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน 

3.69 3.19 9.366 0.003 

ท่านชอบเปลีย่นกระเป๋าถอืตามแฟชัน้ 2.65 2.49 0.836 0.362 
 
จากตารางที่ 4.15  พบว่าการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้ด้านลกัษณะการ

เปลีย่นการใชง้านกระเป๋าถอืดว้ยค่าสถติ ิF-Test พบว่า ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ 
(Sig.) ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผ้า และท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบ
เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานที่และงานมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01  
สรุปได้ว่ากลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋ามยีีห่้อและกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋าไม่มยีี่ห้อมพีฤติกรรมการใช้ชอบมี
กระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ และมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสม
ตามสถานทีแ่ละงาน ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั sig. = 0.002 (F = 9.490) และ
sig. = 0.003 (F = 9.366) โดยกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋ามยีีห่้อมพีฤตกิรรมการใช้ที่สอดคล้องด้าน
ลกัษณะการเปลีย่นการใชง้านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ และมกีระเป๋าถอื
หลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 
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ผลจากการทดสอบความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมี
ยีห่อ้กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ด้วยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 
Analysis of Variance) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมการซื้อกระเป๋าถือแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ0.05 ประกอบดว้ยค าถาม 18 ขอ้ดงัต่อไปนี้  

1. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน  sig = 0.021 (F = 5.447) 
2. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน sig = 0.000 (F = 24.809) 
3. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบสวยด ี sig = 0.011 (F = 6.594) 
4. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ  sig = 0.027  

(F = 4.955) 
5. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่  sig = 0.002 (F = 10.106) 
6. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี sig = 0.013 (F = 6.296) 
7. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ  sig =  0.038 (F = 4.366) 
8. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั  sig = 0.006 (F = 7.785) 
9. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ   

sig =  0.003 (F =  8.952) 
10. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร ์

สยามสแควร ์ฯลฯ  sig = 0.015 (F = 6.058) 
11. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ  

sig = 0.000 (F = 151.600) 
12. ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ  sig = 0.000 (F = 18.289) 
13. ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่นกระเป๋าสตางค ์, 

โทรศพัทม์อืถอื,เครือ่งส าอาง ,ยาประจ าตวั sig = 0.028 (F = 4.879) 
14. ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน  sig = 0.000 (F = 22.483) 
15. ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดหูนงั ,ฟงัเพลง ,เดนิเล่น ,ชอ้ปป้ิง 

sig =  0.009 (F = 7.049) 
16. ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม sig =  0.000 (F =15.691) 
17. ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ sig = 0.002 (F = 9.490) 
18. ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน  

sig = 0.003 (F = 9.366) 
ซึง่สามารถ มาสรา้งกราฟไดด้งันี้ 
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ภาพที ่4.1 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืของกลุ่มตวัอยา่งระหว่าง

ผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ 
 
จากภาพที ่4.1 เมือ่พจิารณาจากกราฟจะพบว่า มเีสน้กราฟ 1 เสน้ทีม่คีวามยาวมากทีสุ่ด ซึง่จะ

แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างกนัอย่างชดัเจนระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้กบัผูบ้รโิภคกระเป๋า
ถอืไมม่ยีีห่อ้ เป็นดงันี้ 

เสน้สสีม้ คอื ขอ้ค าถาม ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุม
ไนท์บาซาร์ ฯลฯ จะเห็นว่าผู้บรโิภคกระเป๋าถือไม่มยีี่ห้อชอบซื้อกระเป๋าถือที่ตลาดนัด เช่น 
จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ มคี่าเฉลีย่มากกว่าผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้ 
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ตารางที ่4.16 แสดงค่า Chi-Square Test ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
 

Pearson Chi-Square Value df 
Asymp. 

Sig. 
 (2-sided) 

 
% 
 

เพศ 8.345a 1 .004 .0% 
อายุ 2.830a 4 .587 .0% 

ระดบัการศกึษา 13.688a 2 .001 .0% 
อาชพี 1.251a 3 .741 .0% 
รายได ้ 1.094a 3 .778 .0% 

สถานภาพ 7.903a 2 .019 16.7% 
 
จากตารางที ่4.16 ผลการทดสอบ Chi-Square Test ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง

กลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่มที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และต ่ ากว่า 20% พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้น เพศ ระดบัการศกึษาและสถานภาพมคีวามแตกต่างกนั ส่วนด้านอายุ อาชพี 
และรายไดไ้มม่คีวามแตกต่างกนั 

เมื่อท าการเปรยีบเทียบความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้กระเป๋าถือของกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างผู้บรโิภคกระเป๋าถือมยีี่ห้อ กบัผู้บรโิภคกระเป๋าถือไม่มยีี่ห้อ  โดยท าการวเิคราะห์ด้วย
เครือ่งมอื Discriminant Analysis  ซึง่วเิคราะหจ์ากค่า Wilk’s Lambda, ค่า Hit Ratio, ค่า CPro, ค่า 
Standardized discriminant Coefficient และค่า Discriminant Loading ใหผ้ลการวจิยัในแต่ละค่า 
เป็นดงัต่อไปนี้  

 
ค่า Wils' Lambda เป็นค่าที่แสดงถงึความสามารถของสมการเส้นตรงที่จะให้คะแนนที่

ใกล้เคียงกันส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและให้คะแนนที่แตกต่างกันส าหรบักลุ่ม
ตวัอยา่งทีส่งักดัคนละกลุ่มกนั ส าหรบัการวจิยัน้ีแสดงผลค่า Wils’s Lambda ดงัตารางที ่4.21 
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ตารางที ่4.17  แสดงค่า Wilks’ Lambda 
 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .281 231.107 32 .000 

 
จากตารางที ่4.17 แสดงค่า Wils' Lambda เท่ากบั 0.281 และแสดงค่า Sigificant เท่ากบั 

0.000 ซึง่ค่า Significant มคี่าน้อยกว่า 0.05 บ่งบอกว่าความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการ
เสน้ตรงทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ีอยูใ่นเกณฑด์มีาก  

 
ค่า Cpro คอืค่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบซึง่ค านวณจากสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างกลุ่ม

ที่หนึ่งจรงิยกก าลงัสอง + สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างที่สงักดักลุ่มที่สองจรงิยกก าลงัสอง และน าค่า 
Cpro ทีค่ านวณไดน้ี้มาเปรยีบเทยีบกบัค่า Hit Ratio ซึง่ค่า Hit Ratio คอืค่าอตัราความถูกต้องของ
สมการเสน้ตรงส าหรบัการวจิยันี้ แสดงผลค่า Cpro และค่า Hit Ratio ดงัตารางที ่4.19 และตารางที ่
4.20 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.18  แสดงค่า Prior Probabilities for Group 
 

Prior Probabilities for Groups 

กระเป๋าทีท่่านซือ้เป็นกระเป๋าถอืใบ
ล่าสุดมยีีห่อ้หรอืไม่ 

Prior Cases Used in Analysis 
Unweighted Weighted 

มยีีห่อ้ .470 94 94.000 
ไมม่ยีีห่อ้ .530 106 106.000 

Total 1.000 200 200.000 
 

จากตารางที่ 4.18  ค่า Prior  ของผู้บรโิภคกระเป๋าถือมยีี่ห้อ มคี่าเท่ากบั 0.470 และ
ผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้มคี่าเท่ากบั 0.530 คดิค านวณค่ามาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ (C-Pro) 
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ไดเ้ท่ากบั 50.18 % โดยงานวจิยัครัง้นี้ได้เพิม่ระดบัการยอมรบัเขา้ไปอกี 25% จงึท าใหค้่ามาตรฐาน
ในการเปรยีบเทยีบเท่ากบั  62.72 % 

 
ตารางที ่4.19 แสดงค่าความถูก (Hit Ratio) 
 

Classification Resultsa 

กระเป๋าทีท่่านซือ้เป็นกระเป๋าถอืใบล่าสุด 
มยีีห่อ้หรอืไม่ 

Predicted Group Membership 

Total มยีีห่อ้ ไมม่ยีีห่อ้ 
มยีีห่อ้ 
ไมม่ยีีห่อ้ 

87 7 94 

5 101 106 

มยีีห่อ้ 
ไมม่ยีีห่อ้ 

92.6 7.4 100.0 

4.7 95.3 100.0 

a. 94.0% of original grouped cases correctly classified. 

 
จากตารางที ่4.19 ค านวณค่าอตัราความถูกต้อง (Hit Ratio) ซึง่ไดเ้ท่ากบั 94.0% หมายถงึ 

สมการเส้นตรงนี้สามารถพยากรณ์จ าแนกกลุ่มตวัอย่างได้ในระดบัด ีและเนื่องจากค่าอตัราความ
ถูกต้อง (Hit Ration 94.0%) มคี่ามากกว่าค่ามาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ (C-Pro 62.72%) จงึท า
ใหส้มการเสน้ตรงทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่มของงานวจิยัน้ีมคีวามถูกตอ้งในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้

 
ค่า Discriminant Loading เป็นค่าทีแ่สดงถงึความส าคญัของค าถามในแต่ละขอ้ทีใ่ชใ้นการ

จ าแนกกลุ่ม โดยค าถามทีถ่อืว่ามคีวามส าคญัในการจ าแนกกลุ่มนัน้ต้องมคี่า Discriminant Loading 
มากกวา่ ± 0.4 ส าหรบัการวจิยัน้ี แสดงค่า Discriminant Loading ดงัตารางที ่4.20 
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ตารางที ่4.20 ตารางแสดง Structure Matrix 
 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
ค่า  

loading 
1 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ -.547 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน .221 
ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน .211 
ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ .190 
ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม .176 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่ .141 
ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ .137 
ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน .136 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ .133 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั -.124 
ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดหูนงั ,ฟงัเพลง ,เดนิเล่น ,ช้
อปป้ิง 

.118 

ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบสวยด ี .114 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี .111 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรี่
เซน็เตอร,์ สยามสแควร ์ฯลฯ 

.109 

ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน .104 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ .099 
ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่นกระเป๋า
สตางค ์,โทรศพัทม์อืถอื,เครือ่งส าอาง ,ยาประจ าตวั 

.098 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ -.093 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีไ่ม่มยีีห่อ้ของท่าน -.085 
ท่านใชก้ระเป๋าถอืขนาดใหญ่เพื่อใส่ของไดค้่อนขา้งเยอะมขีนาดใหญ่ เช่น เสือ้ผา้ ,
รองเทา้,หนงัสอื อาหารและเครือ่งดื่ม 

.078 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต .056 
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ตารางที ่4.20 ตารางแสดง Structure Matrix (ต่อ) 
 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
ค่า  

loading 
1 

ท่านชอบเปลีย่นกระเป๋าถอืตามแฟชัน้ .041 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายรอ็ค -.039 
ท่านมกัจะช าระผ่านบรกิาร  Internet Banking .035 
ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืใบเดยีวจนกว่าจะพงัแลว้ซือ้ใหม่ -.033 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบหวานแหวว เช่นสลีกูกวาด สชีมพู .031 
ท่านมกัจะช าระผ่านเคารเ์ตอรเ์ซอรว์สิ .028 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมรีุ่นใหมอ่อกมาก .025 
ท่านมกัใชก้ระเป๋าถอืขนาดเลก็เพื่อเป็นเสมอืนเครือ่งประดบัตามแฟชัน่  
(prop/accessories) 

-.017 

ท่านมกัจะช าระเงนิสด -.014 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะราคาสมเหตุสมผล -.005 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ใบเก่าขาด .005 

 
จากตารางที ่4.20  เนื่องจากค าถามทีม่คีวามส าคญัจะต้องมคี่า loading มากกว่า 0.4 แต่

เนื่องจากงานวจิยันี้ ค่า loading ทีสู่งทีสุ่ดมคี่าเพยีง 0.547โดยขอ้ค าถามดงักล่าวคอื ท่านชอบซื้อ
กระเป๋าถอืที่ตลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนท์บาซาร ์ฯลฯ ถอืเป็นขอ้ค าถามที่มี
ความส าคญัทีสุ่ดส าหรบังานวจิยัน้ี 

 
คา่ Standardized discriminant Coefficient เป็นค่าทีแ่สดงถงึตวัแปรทีม่อีทิธพิลมากในการ

จ าแนกกลุ่ม ซึง่ในการวเิคราะห์ดว้ยค่า Standardized discriminant Coefficient จะวเิคราะห์จากค่า
สมัประสทิธิข์องแต่ละตวัแปรโดยไมด่เูครือ่งหมายบวกหรอืลบ ซึง่ตวัแปรไหนมคี่านี้สูงกจ็ะมอีทิธพิล
มากในการจ าแนกกลุ่มมากสุด ส าหรบัการวจิยันี้ แสดงค่า Standardized discriminant Coefficient 
ดงัตารางที ่4.21 
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ตารางที ่4.21  แสดง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
ค่า 

Coefficient 
1 

ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน -.185 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน .483 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีไ่ม่มยีีห่อ้ของท่าน -.210 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบสวยด ี .170 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะราคาสมเหตุสมผล -.447 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ .213 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่ .260 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ใบเก่าขาด .309 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมรีุ่นใหมอ่อกมาก -.396 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี .121 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบหวานแหวว เช่นสลีกูกวาด สชีมพู .571 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ -.323 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั -.601 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายรอ็ค -.252 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ -.128 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรี่
เซน็เตอร,์ สยามสแควร ์ฯลฯ 

.095 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ -.807 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต .140 
ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ .323 
ท่านมกัจะช าระเงนิสด .137 
ท่านมกัจะช าระผ่านเคารเ์ตอรเ์ซอรว์สิ .098 
ท่านมกัจะช าระผ่านบรกิาร  Internet Banking -.022 
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ตารางที ่4.21  แสดง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 
 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
ค่า 

Coefficient 
1 

ท่านมกัใชก้ระเป๋าถอืขนาดเลก็เพื่อเป็นเสมอืนเครือ่งประดบัตามแฟชัน่  
(prop/accessories) 

-.249 

ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่นกระเป๋า
สตางค ์,โทรศพัทม์อืถอื,เครือ่งส าอาง ,ยาประจ าตวั 

.133 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืขนาดใหญ่เพื่อใส่ของไดค้่อนขา้งเยอะมขีนาดใหญ่ เช่น เสือ้ผา้ ,
รองเทา้,หนงัสอื อาหารและเครือ่งดื่ม 

.292 

ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน .350 
ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดหูนงั ,ฟงัเพลง ,เดนิเล่น ,ช้
อปป้ิง 

.034 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม .184 
ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืใบเดยีวจนกว่าจะพงัแลว้ซือ้ใหม่ .013 
ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ .294 
ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน -.131 
ท่านชอบเปลีย่นกระเป๋าถอืตามแฟชัน้ .042 
 

จากตารางที ่4.21   ไดค้่า Standardized discriminant Coefficient 5 ล าดบัแรก เรยีง
ตามล าดบัความส าคญัของขอ้ค าถามจากมากไปน้อยดงันี้ 

1. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ ใหค้่า 
Coefficient = 0.807 

2. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั ใหค้่า Coefficient = 0.601 
3. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบหวานแหวว เช่นสลีูกกวาด สชีมพู  ใหค้่า Coefficient = 

0.571 
4. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่านCoefficient = 0.483 
5. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะราคาสมเหตุสมผล ใหค้า่ Coefficient = 0.447 
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ตารางที ่4.22  แสดง Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
Function 

1 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน -.238 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน .560 
ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีไ่ม่มยีีห่อ้ของท่าน -.217 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบสวยด ี .209 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะราคาสมเหตุสมผล -.609 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ .235 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่ .254 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ใบเก่าขาด .249 
ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมรีุ่นใหมอ่อกมาก -.336 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี .145 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบหวานแหวว เช่นสลีกูกวาด สชีมพู .450 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ -.281 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั -.505 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายรอ็ค -.217 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ -.121 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรี่
เซน็เตอร,์ สยามสแควร ์ฯลฯ 

.089 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ -.734 
ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต .113 
ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ .236 
ท่านมกัจะช าระเงนิสด .141 
ท่านมกัจะช าระผ่านเคารเ์ตอรเ์ซอรว์สิ .085 
ท่านมกัจะช าระผ่านบรกิาร  Internet Banking -.019 
ท่านมกัใชก้ระเป๋าถอืขนาดเลก็เพื่อเป็นเสมอืนเครือ่งประดบัตามแฟชัน่  
(prop/accessories) 

-.204 
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ตารางที ่4.22  แสดง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 
  

ค าถามจากแบบสอบถาม 
Function 

1 
ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่นกระเป๋า
สตางค ์,โทรศพัทม์อืถอื,เครือ่งส าอาง ,ยาประจ าตวั 

.144 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืขนาดใหญ่เพื่อใส่ของไดค้่อนขา้งเยอะมขีนาดใหญ่ เช่น เสือ้ผา้ ,
รองเทา้,หนงัสอื อาหารและเครือ่งดื่ม 

.262 

ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน .350 
ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท ากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดหูนงั ,ฟงัเพลง ,เดนิเล่น ,ช้
อปป้ิง 

.028 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม .155 
ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืใบเดยีวจนกว่าจะพงัแลว้ซือ้ใหม่ .011 
ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ .246 
ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน -.113 
ท่านชอบเปลีย่นกระเป๋าถอืตามแฟชัน้ .035 
(Constant) -1.903 
Unstandardized coefficients 
 

จากตารางที ่4.22  แสดง Canonical Discriminant Function Coefficients สามารถเขยีน
สมการเสน้ตรงเพื่อจ าแนกความแตกต่างไดด้งันี้ 
Y = -1.903 - 0.238 (Q1) + 0.560(Q2) - 0.217(Q3) + 0.209(Q4) - 0.609(Q5) + 0.235(Q6) + 
0.254(Q7) + 0.249(Q8) - 0.336(Q9) + 0.145(Q10) + 0.450(Q11) - 0.281(Q12) - 0.505(Q13)  
- 0.217(Q14) - 0.121(Q15) + 0.089(Q16) - 0.734(Q17) + 0.113(Q18) + 0.236(Q19) + 
0.141(Q20) + 0.085(Q21) - 0.019(Q22) - 0.204(Q23) + 0.144(Q24) + 0.262(Q25) + 
0.350(Q26) + 0.028(Q27) + 0.155(Q28) + 0.011(Q29) + 0.246(Q30) - 0.113(Q31) + 
0.035(Q32) 
โดย Q1 – Q32  คอืค าถามจากแบบสอบถามเรยีงตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23  แสดง Function at Group Centroids 
 

Functions at Group Centroids 

กระเป๋าทีท่่านซือ้เป็นกระเป๋าถอืใบล่าสุดมยีีห่อ้หรอืไม่ Function 
1 

มยีีห่อ้ 1.691 
ไมม่ยีีห่อ้              -1.499 

 
 
ตารางที ่4.24  แสดง Prior Probabilities for Group 
 

Prior Probabilities for Groups 

กระเป๋าทีท่่านซือ้เป็นกระเป๋าถอืใบ
ล่าสุดมยีีห่อ้หรอืไม่ 

Prior Cases Used in Analysis 
Unweighted Weighted 

มยีีห่อ้ .470 94 94.000 
ไมม่ยีีห่อ้ .530 106 106.000 

Total 1.000 200 200.000 
 

จากตารางที ่4.23 – 4.24  สามารถค านวณหาจุด cutting point ไดเ้ท่ากบั 0.19139 จงึสรุป
ได้ว่าหากมีการตอบค าถามจากแบบสอบถามชุดนี้  จะท าให้เราสามารถคาดคะเนผู้ ตอบ
แบบสอบถามว่าอยู่ในกลุ่มใด โดยหากไดค้่า Y มากกว่า 0.19139 ผูต้อบแบบสอบถามนัน้จะถูกจดั
ใหอ้ยู่ในกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้ แต่หากค่า Y น้อยกว่า 0.19139 ผูต้อบแบบสอบถามนัน้จะถูก
จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 

 
ผลการเปรยีบเทยีบการวเิคราะห์ความแตกต่างด้วยวธิวีเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดยีว (One-way Analysis of Variance) และวธิ ีStructure Matrix 
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ตารางที ่4.25 ตารางเปรยีบเทยีบการวเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ยวธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) และการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีStructure Matrix 
 

ขอ้ค าถามทีม่คีวามส าคญัต่อการจ าแนกกลุ่ม 
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว 
(One-way Analysis of Variance) 

วเิคราะหด์ว้ยวธิ ี
Structure Matrix 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด เช่น จตุจกัร, 
วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ sig = 0.000 
(F = 151.600) 

ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, 
วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ คา่ loading = 
0.547 

ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน 
sig = 0.000 (F = 24.809) 

ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน 
คา่ loading = 0.221 

ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน   
sig = 0.000 (F = 22.483) 

ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน 
คา่ loading = 0.211 

ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ   
sig = 0.000 (F = 18.289) 

ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ 
คา่ loading = 0.190 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่น
ออกงานสงัคม sig =  0.000 (F =15.691) 

ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออก
งานสงัคม คา่ loading = 0.176 

 
ตารางที ่4.25 แสดงใหเ้หน็ว่าจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis 

of Variance) โดยดูน ้าหนกัความความส าคญัจากค่า F พบว่าปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการจ าแนก

กลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้และไมม่ยีีห่อ้ 5 อนัดบัแรก คอื 1) ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั 

เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ 2) ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน 3) 

ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  ไปเรยีน  4) ท่านมกัจะช าระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ  5) ท่านใช้

กระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม  ซึง่ปจัจยัทีก่ล่าวมานี้เป็นปจัจยัเดยีวกนักบัผลที่

แสดงในการเรยีงล าดบัความส าคญัโดยค่า Loading ของวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีStructure Matrix   

 



 
บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรปุผลการวิจยั 
ผลการศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซื้อและใช้กระเป๋าถือ ระหว่างผู้บรโิภค

กระเป๋าถือมยีี่ห้อ  กับผู้บรโิภคกระเป๋าถือไม่มยีี่ห้อ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 200 ชุด วเิคราะห์โดยใช้สถติคิ่ารอ้ยละ  
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) 
การทดสอบความเป็นอสิระต่อกนัของสองประชากร (Chi-Square Test) และการวเิคราะห์การ
จาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 
1.ขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
ช่วงอายุ 20 – 30 ปี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 15,000 
บาท มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยเพศ ระดบัการศกึษาและสถานภาพ
แตกต่างกนัมผีลในพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืแตกต่างกนั 
 
2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภคมยีีห่อ้ 
ปจัจยัที่มคีวามสําคญัในการเลอืกซื้อกระเป๋าถอืของกลุ่มผู้บรโิภคมยีี่ห้อได้แก่ รูปแบบดไีซน์แบบ
เรยีบๆ แต่ดูด ีที่สามารถนําไปใช้ในหลากหลายกจิกรรมเช่น ไปทํางาน ทํากจิกรรมยามว่าง หรอื
ออกงานสงัคม การมชี่องทางการจดัจาํหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้และศูนยก์ารคา้ทัว่ไป การมชี่องทาง
ในการชาํระเงนิผ่านบตัรเครดคิและเดบติ การตกแต่งภายในของรา้นคา้ การลดราคาและโปรโมชัน่  
 
3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภคไมม่ยีีห่อ้ 
ปจัจยัที่มคีวามสําคญัในการเลอืกซื้อกระเป๋าถือของกลุ่มผู้บรโิภคไม่มยีี่ห้อได้แก่ การออกแบบ
กระเป๋าทีม่ดีไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ หรอืเป็นแบบลายการต์ูนน่ารกัและการมช่ีองการจดัจาํหน่ายที่
ตลาดนดั เช่น จตุจกัร วงัหวงั สวนลุม 
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4. ความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใชก้ระเป๋าถอื 
กลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าและกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่้อมพีฤตกิรรมการซื้อกระเป๋าถอืแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิใน 18 ดา้นต่างๆดงัต่อไปนี้ 

 
1. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน   
2. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้ของท่าน  
3. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบสวยด ี  
4. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ   
5. ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีารลดราคา และโปรโมชัน่   
6. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี  
7. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ   
8. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั   
9. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ   
10. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีศู่นยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร ์

สยามสแควร ์ฯลฯ   
11. ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ  
12. ท่านมกัจะชาํระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ  ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใช้

ประจาํตวัทีจ่าํเป็น เช่นกระเป๋าสตางค ์, 
13. โทรศพัทม์อืถอื,เครือ่งสาํอาง ,ยาประจาํตวั  
14. ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปทาํงาน  ไปเรยีน   
15. ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปทาํกจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดหูนงั ,ฟงัเพลง ,เดนิเล่น ,ชอ้ปป้ิง 
16. ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม  
17. ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้) 
18. ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน  

 
ซึง่หากเรยีงระดบัความสําคญัของปจัจยัขา้งตน้นัน้จะพบว่า คาํถามที่มคีวามสําคญัในการ

จาํแนกความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคอื  1) ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื

ทีต่ลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ 2) ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้

ของท่าน 3) ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปทํางาน  ไปเรยีน 4) ท่านมกัจะชําระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ 
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และ 5) ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม  และในการศกึษาครัง้นี้ค่าอตัรา

ความถูกตอ้ง มคี่ามากกว่าค่ามาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ จงึทําใหส้มการเสน้ตรงทีใ่ชใ้นการ

จาํแนกกลุ่มของงานวจิยันี้มคีวามถูกตอ้งในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได้ 

 

อภิปรายผล 

การศกึษาความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมยีีห่อ้ 
กบัผู้บรโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่้อ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเมื่อพจิารณาพฤตกิรรมการซื้อ
กระเป๋าถอืมคีวามแตต่างทางช่องทางในการซื้อกระเป๋าถอื โดยผู้บรโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ ส่วน
ใหญ่ท่านชอบซื้อกระเป๋าถือที่ตลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนท์ ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวจิยัของอายุวรรณ อจัฉรยิวงศ์กุล  (2547) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าเลยีนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสํารวจกลุ่ม
ตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมซือ้เสือ้ผ้า กระเป๋า 
และรองเทา้ โดยสถานทีท่ีผู่บ้รโิภคนิยมซือ้สนิคา้เลยีนแบบ คอื จตุจกัร มาบุญครอง และประตูน้ํา 
 มปีระเดน็ทีค่วรนํามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 จากผลการวจิยัพบว่าผูซ้ือ้กระเป๋าถอืจะมพีฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้และไม่มยีีห่อ้
ที่ต่างกนั นอกจากนัน้ยงัแตกต่างความถี่ในการซื้อ, เหตุผลในการซื้อ, รูปแบบดไีซน์, ช่องทางใน
การซือ้ และการชาํระเงนิ  แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพรรณณิษา เมอืงผุย (2551) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชัน้นําของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าจะมพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์กระเป๋ายีห่้อ Gucci, Prada, 
Salvatore, Ferragamo และยีห่อ้อื่น ๆ ต่างกนั นอกจากนัน้ยงัแตกต่างด้านของส ีและบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ จาํนวนชิน้ในการซือ้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ โอกาสทีซ่ือ้ และความถี่ในการ
ซือ้ ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัดา้นจติวทิยาแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่้อ
ชัน้นําแตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสําคญักบัปจัจยัดา้นการตลาดแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชัน้นําแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
เมือ่พจิารณาในแต่ละดา้น พบว่าเป็นดงัต่อไปนี้ 
 
ความถี่ในการซื้อ พฤตกิรรมความถี่ในการซื้อกระเป๋าถอืที่มยี ีห่อ้และความถี่ในการซือ้กระเป๋าถอืที่
แตกต่างกนัโดยกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋ามยีี่ห้อมพีฤติกรรมความถี่ในการซื้อกระเป๋าถือและการซื้อ
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กระเป๋าถอืที่มยี ี่ห้อซื้อบ่อยกว่ากลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่้อซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ
สุภคัคณศิร รุง่เรอืง (2553) ศกึษาเรื่องการรบัรู ้ทศันคต ิค่านิยม และพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ปลอม 
ตรายีห่้อระดบัหรูของผู้หญงิวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศกึษาสนิค้ากระเป๋าสตรพีบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมใน การซือ้กระเป๋าปลอมตราสนิคา้ น้อยกว่าเดอืนละครัง้มากทีสุ่ดซึง่ถอืว่า
มกีารซือ้กระเป๋าปลอมตราสนิคา้ในระดบัความถีบ่่อยมาก 
 
เหตุผลในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อด้วยเหตุผลในการซื้อกระเป๋าถือเพราะมกีารลดราคา และ
โปรโมชัน่, รปูแบบสวยด ีและรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ี ดงึดูดใจ ทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่ม
ผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ที่สอดคลอ้งดา้นเหตุผลในการซือ้กระเป๋าถอืเพราะมกีาร
ลดราคา และโปรโมชัน่, รปูแบบสวยด ีและรา้นคา้จดัรปูแบบภายในตกแต่งไดด้ี ดงึดูดใจมมีากกว่า
กลุ่มผู้บริโภคกระเป๋าไม่มียี่ห้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของพรรณณิษา เมืองผุย (2551) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชัน้นําของผูบ้รโิภคใน
เขตกรงุเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัดา้นของวตัถุดบิเหมาะกบัการใชง้าน ผลติภณัฑ์
มรีปูแบบสวยงาม และไมส่อดคลอ้งดา้นภาพลกัษณ์ของสถานทีจ่ดัจาํหน่ายเป็นสิง่สําคญั นอกจากนี้
มรี้านค้าเพยีงพอในการหาซื้อและร้านค้ามสีถานที่จอดรถสะดวก มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 
 
รปูแบบดไีซน์ พฤตกิรรมการชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั, ดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดู
ด ีและดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ ทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ที่
สอดคล้องด้านรูปแบบดไีซน์ชอบซื้อกระเป๋าถอืดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดูดมีมีากกว่ากลุ่มผู้บรโิภค
กระเป๋าไม่มยีีห่อ้ และกลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ทีส่อดคลอ้งดา้นรูปแบบดไีซน์
ชอบซือ้กระเป๋าถอืดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั และดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภค
กระเป๋าไม่มยีีห่้อซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของสุภคัคณิศร รุ่งเรอืง (2553) ศึกษาเรื่องการรบัรู ้
ทศันคต ิค่านิยม และพฤติกรรมการซื้อสนิค้าปลอม ตรายีห่้อระดบัหรูของผู้หญิงวยัทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครกรณีศึกษาสินค้ากระเป๋าสตร ีพบว่าลกัษณะด้านรูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์และ
ภาพพจน์ของผลติภณัฑม์อีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 
 
ช่องทางในการซือ้ พฤตกิรรมการชอบซือ้กระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนท์
บาซาร ์ฯลฯ, ซือ้กระเป๋าถอืทีห่า้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ, ซือ้กระเป๋าถอืที่
ศูนยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร,์ สยามสแควร ์ฯลฯ ทีแ่ตกต่างกนั 
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โดยกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋ามยีีห่้อมพีฤตกิรรมการซือ้ทีส่อดคล้องดา้นช่องทางในการซือ้กระเป๋าถอืที่
ห้างสรรพสนิค้าทัว่ไป และศูนยก์ารค้าทัว่ไป มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่้อ และกลุ่ม
ผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ทีส่อดคลอ้งดา้นช่องทางในการซื้อกระเป๋าถอืทีต่ลาดนัด 
เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของสุภคัคณิศร รุ่งเรอืง (2553) ศกึษาเรื่องการรบัรู ้ทศันคต ิค่านิยม และพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ปลอม ตรายีห่อ้ระดบัหรขูองผูห้ญงิวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศกึษาสนิคา้
กระเป๋าสตร ีพบว่าาผูบ้รโิภคมกีารซือ้สนิค้าไดส้ะดวกหรอือาจมสีถานทีจ่ดัจาํหน่ายสนิคา้ปลอมตรา
ยีห่อ้ระดบัหรใูหบ้รกิารในจาํนวนมาก จากบรบิทการจดัจาํหน่ายสนิคา้กระเป๋าปลอมในประเทศไทย 
ซึ่งมใีห้เลอืกอย่างหลากหลายมาตรฐาน หลายราคา โดยสามารถซื้อได้ตัง้แต่ร้านค้าทัว่ไป จนถึง
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสะดวกของ
ผูบ้รโิภค ดา้นสถานทีใ่นการซือ้กระเป๋าปลอมระดบัหรขูองกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้
ในรา้นคา้ทัว่ไป รองลงมาคอื ห้างสรรพสนิค้า แสดงให้เหน็ว่าสถานทีใ่นการจดัจาํหน่ายกระเป๋าที่มี
จาํนวนมากคอืรา้นคา้ทัว่ไป เช่น ตลาดนดั 
 
การชําระเงนิ  พฤตกิรรมการชําระเงนิผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ ที่แตกต่างกนั โดยกลุ่มผู้บรโิภค
กระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการซือ้ทีส่อดคลอ้งดา้นการชาํระเงนิมกัจะชําระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ
มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋าไม่มยีี่ห้อซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของพรรณณิษา เมอืงผุย 
(2551) ศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์กระเป๋ายี่ห้อชัน้นําของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการใชบ้ตัรเครคติในการจ่ายชําระไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชัน้นํา  
 
ทางดา้นพฤตกิรรมการใชก้ระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่้อและไม่มยีีห่อ้ที่ต่างกนั นอกจากนัน้ยงัแตกต่างการใช้
งานตามลกัษณะและวตัถุประสงค ์โอกาสหรอืกจิกรรม ลกัษณะการเปลีย่นการใชง้าน 
เมือ่พจิารณาในแต่ละดา้น พบว่าเป็นดงัต่อไปนี้ 
 ลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน พฤตกิรรมการใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจาํตวั
ทีจ่าํเป็น เช่นกระเป๋าสตางค,์ โทรศพัทม์อืถอื, เครื่องสําอาง, ยาประจาํตวั ทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่ม
ผูบ้รโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการใชท้ีส่อดคลอ้งดา้นลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใช้งานชอบ
ใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลางเพื่อใส่ของใชป้ระจาํตวัทีจ่าํเป็น มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้ 
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โอกาสหรอืกจิกรรมในการใชง้าน พฤตกิรรมการใชง้านกระเป๋าถอืไปทํางาน  ไปเรยีน, ในโอกาส
พเิศษต่างๆ เช่นออกงานสงัคม และไปทํากจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดูหนัง, ฟงัเพลง, เดนิเล่น, ชอ้ป
ป้ิง ทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มผู้บรโิภคกระเป๋ามยีีห่อ้มพีฤตกิรรมการใชท้ีส่อดคลอ้งดา้นโอกาสหรอื
กจิกรรมใช้งานกระเป๋าถอืไปทํางาน ไปเรยีน, ในโอกาสพเิศษต่างๆ และไปทํากจิกรรมยามว่าง 
มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ 
 
ลกัษณะการเปลีย่นการใช้งาน พฤตกิรรมการใชช้อบมกีระเป๋าถอืหลายใบให้เลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผ้า 
และมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน ทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่ม
ผู้บรโิภคกระเป๋ามยีี่ห้อมพีฤติกรรมการใช้ที่สอดคล้องด้านลกัษณะการเปลี่ยนการใช้งานชอบมี
กระเป๋าถอืหลายใบใหเ้ลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ และมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อจะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสม
ตามสถานทีแ่ละงาน มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ ซึง่ทัง้ 3 ดา้นสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของจุฑามาศ ทําความชอบ และคณะ (2550) ศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้สนิค้า
สนิคา้แบรนดเ์นมของนักศกึษามหาวทิยาราชภฎัจนัทรเกษม พบว่านักศกึษาส่วนใหญ่หรอืเกนิกว่า
ครึง่เคยใชส้นิคา้แบรนดเ์นมและมนีกัศกึษาส่วนน้อยทีไ่มเ่คยใชโ้ดยเหตุผลทีต่อ้งการใชส้นิคา้แบรนด์
คอื พงึพอใจในตวัสนิค้าและความต้องการใช้ และสนิค้าที่นักศึกษานิยมใช้มากที่สุด คอื กระเป๋า 
เสือ้ผา้ รองเทา้ และพบว่าเพศหญงิและเพศชายมทีศันคตต่ิอสนิคา้แบรนด ์ไม่แตกต่างกนัซึง่เพศจะ
ใชเ้พราะตอ้งการเลยีนแบบดารา ส่วนเพศชายต้องการเพราะอยากมบีุคลกิทีโ่ดดเด่นกว่าบุคคลรอบ
ขา้ง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
จากการศกึษาความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้และใชก้ระเป๋าถอื ระหว่างผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืมี
ยีห่อ้  กบัผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืไม่มยีีห่อ้ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยอ้างองิกรอบแนวคดิจาก
โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหรอืโมเดล 7O’s  ไดข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 

• ตลาดเป้าหมาย-Who constitutes the market? (Occupants)กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญงิ 
มชี่วงอายุ 20 – 30ปี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 
15,000 บาท มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดงันัน้ผู้ประกอบการหรอื
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ผู้ที่สนใจในธุรกจิประเภทผลติกระเป๋าไม่มยีีห่้อควรมุ่งเน้นกลุ่มเป๋าหมายน้ีเพราะผู้หญงิมี
พฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอืมคีวามถีใ่นการซือ้บ่อยกว่าผูช้าย 

• สินค้า -What does the market buy? (Object) กระเป๋ามดีไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะและ

ดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั ควรมุง่เน้นในรปูแบบและดไีซน์กระเป๋าถอืทีใ่ชส้าํหรบัไป

ทาํงาน ไปเรยีน ควรมรีปูแบบแบบเรยีบ งา่ย แต่ดดู ีรปูแบบดไีซน์ใหก้บักระเป๋าเพื่อใหเ้ขา้

กนักบัชุดของเสือ้ผา้ เนื่องจากผูบ้รโิภคกระเป๋าถอืส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าถอืเพราะรปูแบบและ

ดไีซน์สวย 

• เหตผุลในการซ้ือสินค้า-Why does the market buy? (Objectives) เพราะราคา

สมเหตุสมผลการตัง้ราคาควรตัง้ราคาตํ่าเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่อื่นได ้เนื่องจาก

ธุรกจิกระเป๋าถอืผูบ้รโิภคมรีาคาอา้งองิ (Reference Price) อยูใ่นใจราคาจงึมผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค มกีารจดัโปรโมชัน่เสรมิต่าง เช่น ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรอืผู้

ทีส่นใจในธุรกจิประเภทผลติกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบราคากบักระเป๋า

ถอืมยีีห่อ้เพื่อตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและรปูแบบการดไีซน์ของกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้ 

• ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร-How does the market buy? (Operations) ซือ้เงนิสดเนื่องจากมี

พฤตกิรรมสมัพนัธก์บัช่องทางในการซือ้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรอืผูท้ีส่นใจในธุรกจิประเภท

ผลติกระเป๋าไมม่ยีีห่อ้ควรเพิง่ช่องทางในการชาํระเงนิเนื่องจากผลงานพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภค

กระเป๋าถอืมยีีห่อ้ส่วนใหญ่ชําระผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติจงึควรเพิง่ความตอ้งการใหก้บั

ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ดว้ย  

• ผู้บริโภคซ้ือเมื่อไร-When does the market buy? (Occasions)จากงานวจิยัพบว่ามคีวาม
จาํเป็นต้องใช้ เช่น ใบเก่าขาดแลว้ซือ้ใหม่มคี่าเฉลีย่สูงในพฤตกิรรมการใชด้า้นลกัษณะการ
เปลี่ยนการใช้งานกระเป๋าถอืไม่มยีีห่้อ ดงันัน้ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภท
ผลติกระเป๋าไม่มยีี่ห้อควรเพิ่มรูปแบบดีไซน์กระเป๋าถือเข้ากนักบัเสื้อผ้า และสามารถ
เลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานทีแ่ละงาน เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามตอ้งการกระเป๋าถอืใบใหม ่

• ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน-Where does the market buy? (Outlets) พบว่าผูบ้รโิภคซือ้กระเป๋าไม่
มยีีห่้อจากตลาดนัด เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนท์บาซาร ์ฯลฯ ดงันัน้ผู้ประกอบการ
หรอืผูท้ีส่นใจในธุรกจิประเภทผลติกระเป๋าไม่มยีีห่อ้ควรมุ่งเน้นขยายตลาดกบัแม่คา้พ่อคา้ที่
ขายของตามตลาดนดั โดยผูซ้ือ้กระเป๋าถอืไมม่ยีีห่อ้ส่วนใหญ่ ซือ้มาจากแหล่งน้ี 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาเฉพาะภายในกรุงเทพมหานครจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 200 คน ซึง่อาจจะไมส่ามารถสะทอ้นพฤตกิรรมแทจ้รงิของประชากรได ้ดงันัน้การวจิยัครัง้
ต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกลุ่มตัวอย่างในจงัหวดัอื่นๆในประเทศ เพื่อ
สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบระหว่างผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 

2. เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาได้ศกึษาแค่สองกลุ่มคอืผูท้ีซ่ ือ้มยีีห่อ้กบัไม่มยีีห่อ้ซึง่ใน
ความเป็นจรงินัน้ตามท้องตลาดยงัมกีระเป๋าถอืปลอมตรามยีีห่้อ และกระเป๋าประเภทอื่นๆ จงึควร
ศกึษาความแตกต่างการซือ้กระเป๋าถอืยีห่อ้ปลอม และกระเป๋าประเภทอื่น ๆ เพิม่เตมิ  

3. เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้ศกึษาด้านพฤตกิรรมการในซื้อเพยีงอย่างเดยีวใน
การออกการศกึษาในครัง้ต่อไป ผู้ศกึษาควรเพิม่ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพิม่เตมิ เพื่อใหผ้ลการศกึษาสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดค้รอบคลุมมากขึน้ 
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ภาคผนวก  
 

ตวัอย่างแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอง ตามหลกัสูตรปรญิญา
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยแบบสอบถามนี้จะไม่ระบุชื่อ – ทีอ่ยู่ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงันัน้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบค าถามไดต้ามความเป็นจรงิ 
แบบสอบถามส าหรบัผูท้ีเ่คยซือ้กระเป๋าถอืเท่านัน้แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 

ส่วนที ่ 1 : แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ส่วนที ่ 2 : แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื 
ส่วนที ่ 3 : แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชง้านกระเป๋าถอื 

ค าช้ีแจง   กระเป๋าถอืในการศกึษาครัง้น้ี หมายถงึ กระเป๋าทีใ่ชบ้รรจุสิง่ของเอนกประสงค ์ทีม่หีู 2 ห ู 
มซีปิด้านบนที่ใช้มอืถือเท่านัน้ ดงันัน้ไม่รวม กระเป๋าสะพายหลงั(เป้) กระเป๋าสะพายขา้ง กระเป๋า
เดนิทาง กระเป๋าลอ้ลาก กระเป๋าโน็ตบุ๊ค กระเป๋าถอืตามตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 
 

            ภาพที ่1 กระเป๋าถอืผูช้าย           ภาพที ่2 กระเป๋าถอืผูห้ญงิ 
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ส่วนท่ี  1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  √ ลงบนค าตอบทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ดเพยีงช่อง
เดยีว 
 
1. เพศ  

  ชาย   หญงิ 
 

2. อายุ   
  ต ่ากว่า 20 ปี      20 – 30 ปี    
  31 – 40 ปี       41 – 50 ปี    
  มากกว่า 50 ปี 
 

3. ระดบัการศกึษา  
  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  ปรญิญาตร ี  
 สงูกว่าปรญิญาตร ี
 

4. อาชพี   
 นกัเรยีน / นกัศกึษา     ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  

  พนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________ 
 
5. รายได ้   

  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท    10,001 - 15,000 บาท  
  15,001 - 20,000 บาท     20,001 บาท ขึน้ไป 
 

6. สถานภาพ   
  โสด      สมรส / อยูด่ว้ยกนั   
  หมา้ย / หยา่รา้ง  
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ส่วนท่ี  2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือ 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแลว้ท าเครือ่งหมาย  √ ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการซือ้กระเป๋าถอื
ของท่านมากทีสุ่ด 
 
1. กระเป๋าทีท่่านซือ้เป็นกระเป๋าถอืใบล่าสุดมยีีห่อ้หรอืไม่ 

  มยีีห่อ้โปรดระบุ.....................................  ไมม่ยีีห่อ้ 
 
 
 

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือ 

ความถี่ในการซ้ือ 
ซ้ือเป็น
ประจ า 

 
(5) 

ซ้ือ
บ่อยๆ 

 
(4) 

ซ้ือบาง
โอกาส 

 
(3) 

น้อย
ครัง้ท่ี
จะซ้ือ 

(2) 

ไม่เคย
ซ้ือเลย 

 
(1) 

2. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืของท่าน      

3. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีม่ยี ีห่อ้
ของท่าน 

     

4. ความถีใ่นการซือ้กระเป๋าถอืทีไ่ม่มี
ยีห่อ้ของท่าน 
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พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือ 

ระดบัการสอดคล้องกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบั 

ตวัฉันเป็น 
อย่างย่ิง 

(5) 

ตรงกบั 
ตวัฉัน 

พอสมควร 
(4) 

เฉยๆ 
 
 

(3) 

ไม่ค่อย
ตรงกบั
ตวัฉัน 
(2) 

ไม่ตรงกบั
ตวัฉันเป็น 
อย่างย่ิง 

(1) 
5. เหตุผลของท่านในการซือ้กระเป๋าถอื 

5.1  ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะ
รปูแบบสวยด ี

     

5.2  ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะ
ราคาสมเหตุสมผล 

     

5.3  ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะ
รา้นคา้จดัรปูแบบภายใน
ตกแต่งไดด้ ีดงึดดูใจ 

     

5.4  ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะ
มกีารลดราคา และโปรโมชัน่ 

     

5.5  ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะ
มคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ใบ
เก่าขาด 

     

5.6  ท่านซือ้กระเป๋าถอืเพราะ
มรีุ่นใหมอ่อกมาก 

     

6. รปูแบบดไีซน์กระเป๋าถอืทีท่่านซือ้ 
6.1  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื
ดไีซน์แบบเรยีบๆ แต่ดดู ี

     

6.2  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื
ดไีซน์แบบหวานแหวว เช่นสี
ลกูกวาด สชีมพู 

     

6.3  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื
ดไีซน์แบบอารท์ มศีลิปะ 

     

6.4  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื
ดไีซน์แบบลายการต์ูนน่ารกั 
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พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือ 

ระดบัการสอดคล้องกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบั 

ตวัฉันเป็น 
อย่างย่ิง 

(5) 

ตรงกบั 
ตวัฉัน 

พอสมควร 
(4) 

เฉยๆ 
 

 
(3) 

ไม่ค่อย
ตรงกบัตวั

ฉัน 
(2) 

ไม่ตรง
กบัตวั
ฉันเป็น 
อย่างย่ิง 

(1) 
6.5 ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื

ดไีซน์แบบลายรอ็ค 
     

7.  ช่องทางทีท่่านชอบซือ้กระเป๋าถอื 
7.1  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืที่
หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป เช่น 
เซน็ทรลั, เดอะมอลล ์ฯลฯ 

     

7.2  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืที่
ศูนยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยาม
เซน็เตอร,์ สยามดสิคฟัเวอรี่
เซน็เตอร,์ สยามสแควร ์ฯลฯ 

     

7.3  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอืที่
ตลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, 
สวนลุมไนทบ์าซาร ์ฯลฯ 

     

7.4  ท่านชอบซือ้กระเป๋าถอื
ซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

     

8.  การช าระเงนิของท่าน 
8.1  ท่านมกัจะช าระผ่านบตัร
เครดติ/บตัรเดบติ 

     

8.2  ท่านมกัจะช าระเงนิสด      
8.3  ท่านมกัจะช าระผ่านเคาร์
เตอรเ์ซอรว์สิ 

     

8.4  ท่านมกัจะช าระผ่าน
บรกิาร  Internet Banking 
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ส่วนท่ี  3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าถือ 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแลว้ท าเครือ่งหมาย  √ ลงในช่องทีต่รงกบัพฤตกิรรมการใชง้านกระเป๋า
ถอืของท่านมากทีสุ่ด 

 
 

พฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าถือ 
 

ระดบัการสอดคล้องกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบั 
ตวัฉัน
เป็น 

อย่างย่ิง 
(5) 

ตรงกบั 
ตวัฉัน 
พอ 

สมควร 
(4) 

เฉยๆ 
 
 
 

(3) 

ไม่ค่อย
ตรงกบั
ตวัฉัน 

 
(2) 

ไม่ตรง
กบัตวั
ฉันเป็น 
อย่างย่ิง 

(1) 
1. ลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้านกระเป๋าถอืของท่าน 

1.1  ท่านมกัใชก้ระเป๋าถอืขนาดเลก็
เพื่อเป็นเสมอืนเครือ่งประดบัตาม
แฟชัน่  (prop/accessories) 

     

1.2  ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืขนาดกลาง
เพื่อใส่ของใชป้ระจ าตวัทีจ่ าเป็น เช่น
กระเป๋าสตางค ์,โทรศพัทม์อืถอื
,เครือ่งส าอาง ,ยาประจ าตวั 

     

1.3  ท่านใชก้ระเป๋าถอืขนาดใหญ่เพื่อ
ใส่ของไดค้่อนขา้งเยอะมขีนาดใหญ่ 
เช่น เสือ้ผา้ ,รองเทา้,หนงัสอื อาหาร
และเครือ่งดื่ม 

     

2. โอกาสหรอืกจิกรรมในการใชง้านกระเป๋าถอืของท่าน 
2.1  ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท างาน  
ไปเรยีน 

     

2.2  ท่านใชง้านกระเป๋าถอืไปท า
กจิกรรมยามว่าง เช่น ไปดหูนงั ,ฟงั
เพลง ,เดนิเล่น ,ชอ้ปป้ิง 

     

2.3  ท่านใชก้ระเป๋าถอืในโอกาสพเิศษ
ต่างๆ เช่นออกงานสงัคม 
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พฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าถือ 
 

ระดบัการสอดคล้องกบัตวัผูต้อบ 
ตรงกบั 
ตวัฉัน
เป็น 

อย่างย่ิง 
(5) 

ตรงกบั 
ตวัฉัน 
พอ 

สมควร 
(4) 

เฉยๆ 
 
 
 

(3) 

ไม่ค่อย
ตรงกบั
ตวัฉัน 

 
(2) 

ไม่ตรง
กบัตวั
ฉันเป็น 
อย่างย่ิง 

(1) 
3.  ลกัษณะการเปลีย่นการใชง้านกระเป๋าถอืของท่าน 

3.1  ท่านชอบใชก้ระเป๋าถอืใบเดยีว
จนกว่าจะพงัแลว้ซือ้ใหม่ 

     

3.2  ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบให้
เลอืกเขา้กนักบัเสือ้ผา้ 

     

3.3  ท่านชอบมกีระเป๋าถอืหลายใบเพื่อ
จะไดเ้ลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานที่
และงาน 

     

3.4  ท่านชอบเปลีย่นกระเป๋าถอื
ตามแฟชัน้ 

     

 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุทุกท่านเป็นอย่างสงูท่ีกรณุาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 

 



 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

        ขา้พเจา้นาย ภูชติ รกัเรอืง ผู้วจิยั เกดิเมื่อวนัที ่15 มนีาคม ปี พ.ศ. 2532 มภีูมลิ าเนาอยู่ที่
จงัหวดัจนัทบุร ี ส าเรจ็การศึกษาปรญิญาตร ีคณะการบรกิารธุรกิจ สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2554 และศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทยปีการศกึษา 2555  
 




