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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ท่ีแตกต่างกนั

ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั และเพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์โดยศึกษาจากพนกังานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ี .05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ไม่แตกต่างกนั 

คุณค่าตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ การ

รับรู้คุณภาพ ความเช่ือมโยงตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า

แฟชัน่แบรนด ์Kloset ในภาพรวมของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ, กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset 
 

Abstract 
 

The research aimed to compare the purchase decision of “Kloset” brand fashion bag based on personal 
factors and to study the effect of brand equity on decision to purchase brand fashion bag. The sample were 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง Graduate students of the Master of 
Business Administration program, Ramkhamheang University, Email: matinee5324995@gmail.com 



400 employees of private companies in Bangkok. Questionnaire was used as a tool for data collection. 
Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, One – way ANOVA and multiple 
regression analysis as the level of significance was set at .05. The research showed that the different 
personal factors did not affect the purchase decision of “Kloset” brand fashion bag. When considering each 
aspect of brand equity and purchase decision toward “Kloset” brand fashion bag, it was found that brand 
loyalty, perceived quality, brand associations and brand awareness had no influence on the decision to 
purchase “Kloset” brand fashion bag of office staff in Bangkok. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ถา้พูดถึงแบรนดแ์ฟชัน่ไทย เช่ือวา่หลายๆคนคงจะรู้จกักระเป๋าแบรนด ์Kloset เพราะเป็นแบรนดท่ี์
ติดอนัดบัแถวหนา้ของประเทศไทยเลยเชียว เอกลกัษณ์ในระยะเวลากวา่ 17 ปี ตั้งแต่เร่ิมป้ันแบรนดใ์หเ้กิดข้ึน
นบัวา่เป็นเวลาท่ีมากพอสมควร ซ่ึงคุม้ค่ามากกบัการเดินทางจนมาถึงทุกวนัน้ีเพราะ Kloset ไดรั้บการยอมรับ
ไม่ใช่แค่ตลาดแฟชัน่ในไทยแต่ดงัไปไกลถึงตลาดโลก ไม่วา่จะเป็น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อิตาลี ญ่ีปุ่น จีน 
ฮ่องกง หรือประเทศตะวนัออกกลาง อยา่งเลบานอน คูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และใน
ภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไปจนถึงออสเตรเลีย(แฟชัน่ไทยสู่เศรษฐกิจโลก : ปี 2017) 

พนกังานออฟฟิศส่วนใหญ่ท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมเน่ืองจากมีความชอบ ซ่ึงกระเป๋าแบรนด์เนมมี
ความคงทน จึงท าใหค้นท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดมี์ความหรูหรา ดูดี ดูเท่ห์ ในสายตาคนรอบขา้งท่ีมองมา แต่บาง
คนมีเงินไมเ่พียงพอท่ีจะซ้ือของแทก้็ไปซ้ือของปลอมมาใช ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัเองอีกทั้งยงั
ท าใหต้วัเองดูดีและเป็นท่ียอมรับของสังคมรอบขา้ง ดว้ยเหตุน้ีความตอ้งการหรือการตดัสินใจซ้ือไม่วา่จะ
เป็นของแทห้รือของปลอม ในการซ้ือนั้นก็ตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นกระเป๋าแบรนด ์Kloset 
จะตอบโจทยใ์นการเลือกซ้ือกระเป๋าใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้านไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะกระเป๋าแบ
รนด ์เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั มีสีสันท่ีไม่ฉูดฉาดมากจนเกินไป มีความเป็นเอกลกัษณ์ คนแก่ใชไ้ด ้เด็กก็ใชดี้ 

Kloset เป็นแบรนดก์ระเป๋าท่ีโดดเด่นดว้ยการออกแบบลาย Print ท่ีน่ารัก เห็นเม่ือไรก็ชวนอารมณ์ดี
เม่ือนั้น มีความมุง้มิ้งอยูใ่นตวัเองท าใหง่้ายต่อการจดจ าเม่ือแรกเห็น ลูกคา้ต่างชาติเขาจะค านึงถึงวา่จะใส่ไป
ไหน ใส่ไดจ้ริง ใส่แลว้เฟรช แต่ไม่ดูเด็กเกินไป เน้ือผา้มีความเบาไหม โดยส่วนใหญ่แลว้ Kloset จะมี
ลวดลายท่ีแปลกแตกต่างและไม่เหมือนใครจึงท าให้ดึงดูดลูกคา้ชาวต่างชาติไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ือง จะสังเกตได้
วา่ชาวต่างชาติจะชอบงานท่ีเป็นแฮนดเ์มด ซ่ึงกระเป๋า Kloset เป็นส่ิงท่ีตอบโจทยลู์กคา้ชาวต่างชาติไดเ้ป็น
อยา่งดี  



จากประเด็น ปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าใหส้นใจศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเกิด
แนวความคิดท่ีจะพฒันารูปแบบกระเป๋าแฟชัน่ให้ตอบสนอง พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ของผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนั ซ่ึงนอกจากจะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมการรณรงคใ์หใ้ชสิ้นคา้ของคนไทย
อีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ท่ีแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนั 

2.เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset
ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
นิยามศัพท์ 
 1. กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ ์: กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์
Kloset ท่ีมีความแตกต่างกนัซ่ึงไม่ต่างกนัในเร่ืองของลวดลายของผา้ท่ีน ามาตดัเยบ็ (2) ราคา : ความคุม้ค่า
ทางดา้นตน้ทุนทั้งหมดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ทั้งส้ิน (3) ช่องทางการจ าหน่าย : ท  าเลท่ีตั้ง
กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ท่ีมีความเหมาะสมและสะดวกสบายต่อการเดินทาง (4) การส่งเสริมการตลาด : 
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารทางการตลาดเก่ียวกบักระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset (5) บุคลากร : ผูบ้ริหารหรือ
พนกังานภายในร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนดแ์ฟชัน่ Kloset (6) กระบวนการใหบ้ริการ : ขั้นตอนในการ
ใหบ้ริการของร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset (7) สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : สภาพแวดลอ้ม
ภายในร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความมีเอกลกัษณ์  
 2. คุณค่าตราสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น ดงัน้ี 
(1) ความตระหนกัถึงตราสินคา้ : การรับรู้และจดจ าไดจ้ากความรู้สึกซ่ึงส่ิงท่ีไดพ้บเห็น จากตรายีห่้อ 
สัญลกัษณ์ของกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ซ่ึงเม่ือพบเห็นพนกังานออฟฟิศสามารถจดจ าและนึกถึงได ้(2) 
การรับรู้คุณภาพ : การท่ีผูพ้นกังานออฟฟิศรับรู้ไดถึ้งคุณภาพของกระเป๋าแฟชัน่แบรนด์ Kloset แลว้ท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจ ตอ้งการท่ีจะอยากได ้(3) ความเช่ือมโยงตราสินคา้ : การท่ีสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึงของกระเป๋า
แฟชัน่แบรนด ์Kloset เช่นคุณลกัษณะ คุณสมบติัหรือคุณประโยชน์แลว้เช่ือมโยงส่ิงนั้นใหพ้นกังานออฟฟิศ
รับรู้วา่เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทใด (4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ : ความเหนียวแน่นของพนกังานออฟฟิศต่อตรา
สินคา้ซ่ึงมีผลต่อการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ซ ้ า ถา้มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงวา่ มีทศันคติท่ี
ดีต่อตรากระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset จะท าใหก้ระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ขององคก์รนั้นมีคุณค่าและมี
ความหมายเชิงบวกในสายตาขอพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครได ้



3. สินคา้แฟชัน่ หมายถึง กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset เป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นแต่มีคุณค่าทาง
จิตใจของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกซ้ือกระเป๋าแฟชัน่ดว้ยความเตม็ใจ ความตอ้งการอยาก
ไดด้ว้ยความพึงพอใจและความเหมาะต่อราคาของแบรนด์ Kloset นั้น ๆ ของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ กรณีศึกษา
กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset โดยมีตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 
ตัวแปรต้น (1)ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้สถานภาพ (2) คุณค่าตราสินคา้ 
ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Aaker (1991, 1996) 
ตัวแปรตาม (1)การตดัสินใจซ้ือ (7’P) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาดบุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ (Kotler ,1997) 
ขอบเขตประชากร : ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมีประชากรท่ีท างานออฟฟิศรวมทั้งส้ิน 2.39 ลา้นคน ปี เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 (ขอ้มูลของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเกษตรและสังคม)  
ขอบเขตด้านระยะเวลา : ท าการเก็บรวบรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกนัยายน 
พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

คุณค่าตราสินค้าของกระเป๋าแฟช่ันแบรนด์ Kloset (Aaker (1991,1996) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้
เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกวา่สินคา้หรือบริการมีความน่าเช่ือถือ มีความแตกต่างท่ีผูอ่ื้นเห็น จ าไดซ่ึ้งไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบไดเ้ช่นกนั โดยจ าแนกออกเป็น 4 ดา้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี (1) ความตระหนกัถึงตรา
สินคา้ : ส่ิงท่ีเรารับรู้และจดจ าไดจ้ากความรู้สึกท่ีไดพ้บเห็น ไม่วา่จะเป็นตรายีห่้อ สัญลกัษณ์ของสินคา้และ
การบริการ เช่น ภาชนะบรรจุภณัฑ ์กล่องซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑภ์ายนอก ฉลากแสดงคุณสมบติัและ
คุณประโยชน์ของสินคา้ เป็นตน้ (2) การรับรู้คุณภาพ : การสร้างการรับรู้ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและเกิด
ความประทบัใจในผลิตภณัฑน์ั้น ๆใหเ้กิดทศันคติหรือความรู้สึกท่ีดีในการตดัสินใจซ้ือในทนัที เช่น ท าให้
ผลิตภณัฑรั์บรู้ถึงจุดยนืของตวัเอง รู้วา่ท าไม่ลูกคา้ตอ้งซ้ือสินคา้ของเรา นัน่คือการเร่ิมตน้ของการสร้างการ
รับรู้ท่ีดีใหก้บัลูกคา้ได ้(3) ความเช่ือมโยงตราสินคา้ :  การท าใหลู้กคา้นึกถึงเช่นคุณลกัษณะ คุณสมบติัหรือ



คุณประโยชน์แลว้เช่ือมโยง ส่ิงเหล่านั้นใหผู้บ้ริโภครับรู้วา่เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทใด เช่น น าเอาคุณลกัษณะ
ของสินคา้มาเป็นปัจจยัใน การก าหนดจุดยนืของผลิตภณัฑ์น าเอาราคาสินคา้หรือบริการของบริษทัท่ี
ไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่งขนั (4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ : ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ สินคา้และบริการท่ี
ลูกคา้กลุ่มเดิมมาซ้ือและการซ้ือนั้นซ้ือถ่ี ๆ ซ่ือบ่อย ๆ และเกิดการบอกต่อในท่ีสุด 

การตัดสินใจของกระเป๋าแฟช่ันแบรนด์ Kloset (1997) อธิบายวา่การตดัสินใจของกระเป๋าแฟชัน่แบ
รนด ์Kloset เป็นกระบวนการท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจถึงวธีิการแกไ้ข ตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หา
ขอ้มูล การตดัสินใจซ้ือรวมไปถึงพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือกระเป๋าแบรนด ์Kloset เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา
ดา้นบริการใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550, หนา้ 46) การตดัสินใจ (Decision Making) 
การเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง จากทางเลือกท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง มกัจะเจอในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจซ้ือเพื่อเป็นทางเลือกท่ีดีทีสุดใหก้บัตวัเอง จากทางเลือกต่าง ๆ โดยการเลือกซ้ือสินคา้
ตามท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลมาและอาจจะมีขอ้จ ากดัของสถานการณ์ดงักล่าวจากการตดัสินใจท่ีจะซ้ือซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตใตส้ านึกหรือในความคิดของผูบ้ริโภคเอง 

ศศินภา เลาหสินณรงค ์(2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
(ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนด์เนมแท ้พบวา่ คุณค่าตราสินคา้มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแท ้ทั้งในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้น
การเช่ือมโยงตราสินคา้และดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแทท้ั้งส้ิน  

 ปัทมาพร จิระบุญมาและสิริภกัตร์ ศิริโท (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์“ฮอนดา้” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์“ฮอนดา้” ได ้ซ่ึงแสดงถึงระดบัอิทธิพลของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีส่งผล
ต่อตวัแปรตามในระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดควรมีการพิจารณา
ความสัมพนัธ์น้ีประกอบดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีไม่จ  าเป็นได ้
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ท่ีแตกต่างกนั
ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังาน
ออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 



กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เลือกเฉพาะกลุ่ม
คนท างานทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 55 ปี ซ่ึงมีประชากรท่ีท างานออฟฟิศรวมทั้งส้ิน 
2,390,000 ลา้นคน ปี เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 (ขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เกษตรและสังคม) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและใชจ้  านวน 400 คน ใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ 
Taro Yamane (1967) มีค่าเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง จากนั้นสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เร่ิมจากใชก้ารแบ่งกลุ่ม
กรุงเทพมหานครเป็น 50 เขต เลือกเขตท่ีมีจ านวนประชากร 16 เขต แลว้เฉล่ียเขตละเท่ากนั 25 ชุด น า
แบบสอบถามไปแจกสถานท่ีท่ีเป็นบริษทัหรือส านกังาน โดยเลือกจากผูท่ี้เคยใชแ้ละรู้กมกัคุน้เก่ียวกบั
กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือนและสถานภาพ เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) 2) คุณค่าตราสินคา้กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์
Kloset ทั้ง 4 ดา้น วดัเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert 3) ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น วดัเป็น
มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert  

ผูว้จิยัไดต้รวจสอบแบบสอบถาม ดงัน้ี (1) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถาม โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่า IOC มากกวา่ 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้และไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียรวม 0.87
และ 2) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเม่ือน าไปใชท้ดสอบกบักลุ่มทดสอบ 40 ชุด พบวา่ มีค่าความ
เช่ือมัน่รวมของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.677 โดยค าถามแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่รวมอยูร่ะหวา่ง 
0.87 

ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ   2. อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา  4. รายได ้
5 .สถานภาพ 

คุณค่าตราสินคา้(Brand Equity) 
1.การตระหนกัถึงตราสินคา้  
2.การรับรู้คุณภาพ  
3.ความเช่ือมโยงตราสินคา้  
4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
 

การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 



ผลการวจัิย 
จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 48.10) มีอายชุ่วง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 39.90) 

การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 43.40) มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 32.40) สถานภาพโสด 
(ร้อยละ 52.90)  

คุณค่าตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการเช่ือมโยง
ตราสินคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.46) รองลงมาคือ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) ดา้น
การรับรู้คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.43) และดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.34) ตามล าดบั 

การใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset 
ของพนกังานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ พนกังานออฟฟิศใหค้วามส าคญัสูงสุดกบักระบวนการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.56)  รองลงมาดา้น
สถานท่ีและดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.44)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.42)  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นบุคลากร ราคา (ค่าเฉล่ีย 3.40) และดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.34)  ตามล าดบั 

 
การทดสอบสมมุติฐานที ่1: การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตามเพศท่ีแตกต่างกนั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ Independent Sample T-test 

แสดงผลในตารางท่ี 1  

ตาราง 1 การวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล t / F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ 0.411 0.01012 แตกต่างกนั 
อาย ุ 0.632 0.640 ไม่แตกต่างกนั 
รายได ้ 2.418 0.048 แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา 5.621 0.004 แตกต่างกนั 
สถานภาพ 3.730 0.025 แตกต่างกนั 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ตามปัจจยั
ประชากรศาสตร์ พบวา่ พนกังานออฟฟิศท่ีมี อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์



Kloset ไม่แตกต่างกนัและพนกังานออฟฟิศท่ี เพศ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่าง
กนัมีการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
การทดสอบสมมุติฐานที ่2: คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของ
พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ดงัแสดงผลในตาราง 2  
 

ตาราง 2 การวเิคราะห์สมการถดถอยของภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวตลาดน ้า

ยามเยน็อมัพวาของพนกังานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินค้า B Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 3.266  26.914 0.000 
การตระหนกัถึงตราสินคา้ 0.019 0.066 1.041 0.299 

การรับรู้คุณภาพ 0.007 0.018 0.092 0.770 
ความเช่ือมโยงตราสินคา้ -0.003 -0.007 -0.135 0.893 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.024 0.050 0.9953 0.341 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยของคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า

แฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ การ

วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา่ องคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ทั้งหมด

อธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ในภาพรวมของพนกังานออฟฟิศใน

เขตกรุงเทพมหานคร เท่ากบั ร้อยละ 0.3 (Adjusted R Square = -0.003)  และพบวา่ขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์

กนั เก่ียวกบัองคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ใน

ภาพรวมของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร (F = 0.727) (Sig. = 0.000) 

ตวัแปรดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.019 การรับรู้คุณภาพ(X2)  มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.007 ความเช่ือมโยงตราสินคา้ (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -.003 และความภกัดีต่อตรา

สินคา้ (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.024 ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ใน

ภาพรวมของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร  



อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ของพนกังานออฟฟิศท่ีตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์
Kloset ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ21-30 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 20,001-
30,000 บาท มีสถานภาพโสด พนกังานออฟฟิศส่วนใหญ่ท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมเน่ืองจากมีความชอบ ไม่วา่
จะเป็นการเยบ็หรือแมก้ระทั้งลวดลายท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในเร่ืองของวตัถุดิบทุกช้ินท่ีน ามาผลิตก็ตอ้งมี
การคดักรองมาเป็นอยา่งดีเยีย่ม ซ่ึงกระเป๋าแบรนดเ์นมมีความคงทน มีความแตกต่างจากกระเป๋าในทอ้งตลาด
ทัว่ไป จึงท าใหค้นท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดมี์ความหรูหรา ดูดี ดูเท่ห์ ในสายตาคนรอบขา้งท่ีมองมา ดงันั้น Kloset 
จึงเป็นแบรนดก์ระเป๋าท่ีโดดเด่นดว้ยการออกแบบลาย Print ท่ีน่ารัก เห็นเม่ือไรก็ชวนใหอ้ยากซ้ือเม่ือนั้น มี
ความมุง้มิ้ง อยูใ่นตวัเองท าใหง่้ายต่อการจดจ าเม่ือแรกเห็น ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งงานวจิยัของ พิมพช์นก กุลจรัสธ
นาและชุติมาวดี ทองจีน (2560) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้และการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้วยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มธุรกิจแฟชัน่เส้ือผา้มีแบรนด์จ  านวน
ไม่นอ้ยท่ีสูญหายไปจากตลาด เพราะการแข่งขนัท่ีสูง โดยแบรนดท่ี์สามารถอยูไ่ดจ้ะตอ้งเป็นแบรนดท่ี์มี
เอกลกัษณ์เป็นของตวัเองเพื่อสร้างการรับรู้ท่ีมากข้ึนไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยอาศยัจุดเด่นของแบรนดท่ี์มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ ดา้นงานดีไซน์ท่ีผสมผสานระหวา่งความเป็นอีโมชัน่นอลและฟิซิคอล สามารถตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายและมีคุณภาพ มีเอกลกัษณ์ตามตอ้งการ ซ่ึงกระบวนการในการสร้างแบรนดค์วรจะมีการสร้าง
ภาพลกัษณ์และคุณค่าตราสินคา้ จึงเป็นส่วนส าคญัมากส าหรับธุรกิจแฟชัน่เส้ือผา้วยัรุ่น 

จากการศึกษาพบวา่ พนกังานออฟฟิศท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากร้านกระเป๋า
แฟชัน่แบรนด ์Kloset ความหลากหลายของสินคา้ เช่น กระเป๋าท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เนคไท ผา้พนัคอ 
หมวก สินคา้แฟชัน่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset เป็นส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจของพนกังาน
ออฟฟิศท่ีเขา้มาภายในร้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เหมาะสมกบัทุกช่วงอายแุละมีรูปทรงกระเป๋าหลากหลาย
รูปแบบท่ีลูกคา้สามารถซ้ือใชไ้ปใช ้ท าใหลู้กคา้กลุ่มพนกังานออฟฟิศท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมชอบใชก้ระเป๋าท่ีมีตรายีห่้อ เพื่อเป็นหนา้เป็นตาในสังคม ท าใหพ้นกังานออฟฟิศท่ีมีระดบั
การศึกษาและรายไดท่ี้แตกต่างกนัแต่ตดัสินใจมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านกระเป๋าแบรนด ์Kloset เหมือนกนั ซ่ึงท าให้
ลูกคา้ท่ีชอบกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset อยูแ่ลว้ก็จะยงัคงชอบกระเป๋าแบรนด ์Kloset ต่อไป ต่อให้ราคา
แพงแค่ไหนก็ยอมจ่ายเพื่อแลกกบัส่ิงท่ีตนสนใจและเกิดความภกัดีในตรานั้นอยูต่ลอดเวลา  

จากการศึกษาพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ของการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของ
พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑก์ระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ช่วยสร้างมีความมัน่ใจและ
ความเช่ือมัน่ในการใชง้านในเวลาท่ีน ามาใช ้การสร้างปัจจยัเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ โดยมีการก าหนด



ต าแหน่งผลิตภณัฑใ์หมี้ความชดัเจน คือ เร่ืองของช่ือเสียง ความมีเอกลกัษณ์ของแบรนด ์ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิต
ออกมาสู่สายตาของกลุ่มคนท่ีชอบลวดลายท่ีสดใสดูแลว้รู้สึกไดถึ้งความสดช่ืนในลวดลายของเน้ือผา้ท่ีเพ้
นทอ์อกมา ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ เช่น ท าใหผ้ลิตภณัฑรั์บรู้ถึงจุดยนื
เป็นเหตุผลท่ีท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ ท าใหเ้กิดทศันคติหรือความรู้สึกท่ีดีและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยายตรา
สินคา้ แบรนดอ่ื์น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุลธา ทองจนัทร์ (2548) ศึกษาเร่ือง การยอมรับคุณค่าตราสินคา้
ธนาคารกรุงเทพจากดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นต่อการยอมรับคุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัยอมรับปานกลาง แบ่งตามดา้นดงัน้ี ดา้น
คุณสมบติัของตราสินคา้ พบวา่โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัยอมรับมากดงันั้นควรใชก้ลยทุธ์ในการรักษาหรือ
เพิ่มคุณสมบติัของตราสินคา้ธนาคารใหมี้ความหลากหลายยิง่ข้ึนภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ พบวา่ โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัยอมรับมาก ดงันั้นควรใชก้ลยทุธ์ในการรักษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ เช่นการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัยอมรับปานกลาง 
ดงันั้นควรใชก้ลยทุธ์การรักษาโดยมุ่งเนน้การลงทุนในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อใหเ้กิดการยอมรับกบัตรา
สินคา้มากยิง่ข้ึน ดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ พบวา่โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัยอมรับมาก ดงันั้น ควรใชก้ลยทุธ์
การรักษาโดยการลงทุนใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นความส าคญัของการรับรู้ในตราสินคา้ ดา้นความเขา้ใจถึงคุณภาพ
ของตราสินคา้ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัยอมรับปานกลาง ดงันั้น ควรใชก้ลยทุธ์ในการติดต่อส่ือสาร
เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในดา้นคุณภาพท่ีดีของตราสินคา้ธนาคาร ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้พบวา่โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัยอมรับมาก ดงันั้น ควรใชก้ลยทุธ์ในการรักษาหรือเพิ่มความสามารถในการเช่ือมโยง
ในตราสินคา้เขา้กบัผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความตระหนกั
ถึงตราสินคา้ พบวา่ในเร่ืองของการค านึงถึงผลิตภณัฑก์ระเป๋าท่ีตอ้งการซ้ือ เม่ือท่านการเป๋าแบรนด ์Kloset 
ท่านจะนึกถึงแบรนด ์Kloset ไดเ้ป็นล าดบัแรก ดงันั้นดา้นความตระหนกัในตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีเรารับรู้และ
จดจ าไดจ้ากความรู้สึกท่ีไดเ้ม่ือพบเห็น สินคา้แบรนด ์Kloset ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมกัคุน้ในกลุ่มพนกังงานออฟฟิศ 
จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถามยงัไม่ตระหนกัถึงตราสินคา้แบรนด์น้ีเลย เน่ืองจากมี
การท าการตลาดท่ีนอ้ย มีจุดการขายท่ีนอ้ยและการส่ือสารทางดา้นการตลาดยงัมีไม่มากพอต่อการรับรู้ใน
เร่ืองของคุณค่าตราสินคา้มากพอ ท าใหไ้ดค้  าตอบจากการตอบแบบสอบถามหรือไดข้อ้มูลออกมาในทิศทาง
ตรงกนัขา้มหรือไม่มีความแตกต่างจากเดิม คือ ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกักระเป๋ษแฟชัน่แบรนด ์Kloset เสียส่วน
ใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัฐิติมา ศรีเจริญ (2558) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์การรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ และการตระหนกัรู้ในแฟชัน่ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตราสินคา้เนมของ
ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครโดยใชผู้บ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและใชสิ้นคา้ตราสินคา้เนม ซ่ึงพกัอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ชาย 100 คน หญิง 180 คน ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ปัจจยัการ
ตระหนกัรู้ในแฟชัน่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตราสินคา้เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร



มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณค่าทางสังคม และดา้นประโยชน์การใชง้าน ในขณะ
ท่ีความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นการเลือกท่ีสร้างสรรค ์และดา้นการหลีกเล่ียงความเหมือน การรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณค่าทางจิตใจ และดา้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่
ตราสินคา้เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังานออฟฟิศใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดในดา้นกระบวนการ 
เน่ืองจากร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset มีความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑแ์ละมีขั้นตอนการ
ช าระเงินท่ีชดัเจน เช่น มีระบบการช าระเงินท่ีตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัแบรนด ์Kloset ได้
ดว้ยรวมถึงร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset มีกระบวนการในการขาย มีความน่าเช่ือถือ สามารถติดต่อ
พนกังานขายไดทุ้กคร้ังเม่ือมีปัญหาและร้านกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset มีความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ละมีขั้นตอนการช าระเงินท่ีง่าย ไม่วา่จะเป็นการจ่ายผา่นพร้อมเปย ์จ่ายผา่น QR Code แต่หากจ่าย
ผา่นบตัรเครดิตก็ตอ้งจ่ายท่ีเคาร์เตอร์เท่านั้น หากมีการสั่งซ้ือสินคา้ช้ินใดช้ินหน่ึงตอ้งมีการตอบรับหรือคอน
เฟิร์มในเร่ืองของตวัสินคา้จากทางร้านก่อนจึงจะโอน/ช าระเงินได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศศินภา เลาหสินณรงค ์
(2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนดเ์นมแท ้พบวา่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้
แบรนดเ์นมแท ้ทั้งในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้และดา้น
ความตระหนกัถึงตราสินคา้ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมแทท้ั้งส้ิน  

ในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset พนกังานออฟฟิศใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคานอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเวบ็ไซตใ์นการสั่งซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset เลือก
ซ้ือง่ายและมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลายมีความครบถว้นและหนา้ร้านหรือหนา้เวบ็ไซตข์องกระเป๋าแฟชัน่
แบรนด ์Kloset มีความน่าเช่ือถือ จึงเห็นไดว้า่ลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคา
ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือไดง่้าย ดงันั้นการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่าของคุณภาพ ในการก าหนดราคา ตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) คุณค่าของสินคา้
ท่ีสามารถท าใหลู้กคา้เกิดรับรู้และมีการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อใหเ้กิดการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ค่าและมีคุณค่าต่อราคาท่ีสูงกวา่หรือต ากวา่ส่ิงท่ีจะไดรั้บ เพราะฉะนั้นเรา
ตอ้งค านึงถึงคุณค่าและราคาของสินคา้ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัภารดี ผวิขาว (2558)ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
เร่ืองคุณค่าตราสินคา้ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้และความเก่ียวพนัธ์ในเร่ืองแฟชัน่ท่ีมีผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตราสินคา้เกรฮาวดข์องผูบ้ริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การศึกษาคุณค่าตรา
สินคา้ ทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้และความเก่ียวพนัในเร่ืองแฟชัน่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่
ตราสินคา้เกรฮาวดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นดา้น
คุณค่าตราสินคา้เกรฮาวด์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากในขณะท่ีดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้เกร



ฮาวด ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัในดา้นความเก่ียวพนัเร่ืองแฟชัน่พบวา่ดา้นทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้เกร
ฮาวดมี์ผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ตราสินคา้เกรฮาวดม์ากท่ีสุด ดงันั้นคุณค่าตราสินคา้ในเร่ือง
ของความเก่ียวพนัในเร่ืองแฟชัน่และทศันคติของตราสินคา้นั้น เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ เพราะฉะนั้นคุณค่าตรา
สินคา้เกิดจากปัจจยัภายในท่ีผูบ้ริโภครู้สึกนึกคิดและรับรู้ไดเ้พราะผูบ้ริโภคแต่ละคนมีทศันะคติท่ีแตกต่างกนั 
ฉะนั้นการเลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ก็เป็นส่วนหน่ึงมากจากการรับรู้ในเร่ืองของตราสินคา้และตาม
ดว้ยคุณค่าตราสินค่าก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ 

จากการศึกษาพบวา่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของ
พนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ พบวา่ คุณค่า
ตราสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ของพนกังานออฟฟิศในเขต
กรุงเทพมหานครจะเห็นไดว้า่ คุณค่าตราสินคา้ไม่อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเลยเน่ืองจาก กระเป๋าแฟชัน่แบ
รนด ์Kloset ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั อีกทั้งตลาดกระเป๋ามีมาก ท าใหมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง
พอสมควร หากมีการท าการส่งเสริมการตลาดนอ้ยก็จะท าใหก้ารรับรู้ของลูกคา้นอ้ยจากท่ีไม่ค่อยรู้จกัแลว้ ถา้
ไม่ท าการส่งเสริมการตลาดบ่อย ๆ ก็อาจท าใหก้ระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset หายไปจากตลาดเลยก็เป็นไปได ้
เพราะฉะนั้นการท าการส่งเสริมการตลาดบ่อย ๆ เพื่อสร้างการจดจ าใหก้บัลูกคา้ถือเป็นส่ิงท่ีดีและควรท าบ่อย
แต่ไม่ควรถ่ีเกินไปเพราะจะท าใหค้นท่ีดูและพบเจอบ่อย ๆ เกิดความร าคาญได ้ เช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่าง 
ๆ(ทีว ี,นิตยสาร,บิวบอร์ด,การขายโดยพนกังานขาย,การออกนิทรรศการแสดงลายผา้ต่าง ๆ) ซ่ึงเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ ความคู่กบัการท าการส่งเสริมการตลาดไปดว้ยในตวั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศินภา 
เลาหสินณรงค ์(2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความตั้งใจ 
ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนด์เนมแท ้พบวา่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแท ้ทั้งในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้และดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมแทท้ั้งส้ิน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานออฟฟิศท่ีมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะ ใหผู้ป้ระกอบการ ใหป้รับกลยทุธ์ให้
มุ่งเนน้ไปท่ีพฤติกรรมของพนกังานออฟฟิศท่ีตอ้งการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ซ่ึงคนในกลุ่มน้ี
ตอ้งการซ้ือกระเป๋าโดยเนน้พิจารณาและเปรียบเทียบขอ้มูลคุณค่ากบัราคาของสินคา้และบริการ ดงันั้นการ
ก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงคุณค่าของสินคา้และบริการใหเ้หมาะสมราคาและมีการระบุ



ราคาอยา่งชดัเจนเพื่อสร้างความประทบัใจแรกและเพิ่มความยติุธรรมใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้าน 
ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของพนกังานออฟฟิศและการตดัสินใจของพนกังานออฟฟิศมาก 
 2.การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด์ Kloset มากท่ีสุด คือ ดา้นการเช่ือมโยง
ตราสินคา้ ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้เจา้ของธุรกิจมีการจดัการบริหารและมีวธีิการคิดท่ีแปลกและแหวก
แนวไปจากเดิม เช่น มีการจดัเดินแฟชัน่โชว ์เนน้การเดินโชวรู์ปทรงกระเป๋าต่าง ๆ และมีการน าลวดลายของ
ผา้มาโชวใ์นงานท่ีจดัข้ึนดว้ย เพื่อสร้างจุดยนืในการเช่ือมโยงตราสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดรู้้จกัมกัคุน้มากยิง่ข้ึนใน
ทุก ๆ คร้ังท่ีมีการพูดถึงหรือพบเห็นในสถานท่ีเก่ียวกบัตรายีห่อ้ แบรนด ์Kloset หรือจ าความมีเอกลกัษณ์
เฉพาะในเร่ืองของลวดลายผา้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้และท าใหลู้กคา้จดจ าไดม้าก
ข้ึน อีกทั้งมีสร้างกลยทุธ์ใหม่ๆในการท าการตลาดท่ีเพิ่มมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset ยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัมากพอจึงท าให้ผลการวจิยัคร้ังท่ีออกมาไม่มีความแตกต่างจากเดิมท่ีเป็นอยู ่
 3.การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด์ Kloset นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความตระหนกั
ถึงตราสินคา้ ดงันั้น ผูว้จิยัขอเสนอแนะใหเ้จา้ของธุรกิจมีการจดัการบริหาร ในส่วนของการรับรู้ในเร่ืองของ
การตระหนกัถึงตราสินคา้นั้น เพื่อส่ือให้เห็นวา่สินคา้ท่ีดีแลว้มีคุณภาพนั้น มีคุณลกัษณะและมีเอกลกัษณ์
เฉพาะนั้นเป็นอยา่งไร ซ่ึง Kloset เองก็เป็นสินคา้แบรนดไ์ทยแต่ท าไมคนไทยถึงไม่ค่อยรู้จกัมกัคุน้กบักระเป๋า
ยีห่อ้หรือตราสินคา้แบรนดน้ี์เลย เพราะฉะนั้น Kloset นั้นยงัตอ้งสร้างการรับรู้และความตระหนกัถึงตรา
สินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน การสร้างตราสินคา้ให้รับรู้ถึงคุณภาพและใหลู้กคา้เกิดความ
ตระหนกัในตราสินคา้เสมอวา่จะเกิดการจดจ าสินคา้ไดเ้ม่ือแรกเห็น ไม่เพียงแต่สินคา้จะมีช่ือเสียงเพียงอยา่ง
เดียวแต่ตอ้งรักษาช่ือสินคา้ใหผู้บ้ริโภครู้จกัแบรนดใ์นทางท่ีดีดว้ย ซ่ึงยงัตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของ
สินคา้ จึงจะสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและมีความตั้งใจหรือมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในราคาสินคา้
ท่ีสูงข้ึน หากใชแ้ลว้สินคา้มีคุณภาพท่ีดีตรงกบัความคาดหวงัท่ีตั้งไวแ้ละยงัมีราคาท่ีคุม้กบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป 
ลูกคา้ก็จะเกิดการรับรับถึงคุณภาพของสินคา้ได ้โดยไม่เสียดายกบัเงินท่ีตอ้งเสียไป ถึงแมร้าคาจะแพงก็ยอม
จ่ายเพื่อใหไ้ดส่ิ้งตอบแทนท่ีคุม้และเกิดการรับรู้ท่ีจะซ้ืออีกคร้ังต่อ ๆไป 
 4.ในการตดัสินใจสินคา้กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset พนกังานออฟฟิศใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์
ดา้นราคานอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหเ้จา้ของธุรกิจมีการจดัการบริหาร ในเร่ืองของการท าการ
โฆษณาผา่นช่องทางต่าง เช่น ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยสารเก่ียวกบัลวดลายผา้ เช่น นิตยสาร
แพรวหรือมีการจดั Event ต่าง ๆ เช่น การไปร่วมงานนิทรรศการเก่ียวกบัลวดลายผา้ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ใหลู้กคา้เกิดการจดจ าและเกิดการจ าไดเ้ม่ือพบเห็น หากพูดถึงเร่ืองของราคานั้น จะเห็นไดว้า่พนกังาน
ออฟฟิศใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์ดา้นราคานอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากกระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset มีราคาท่ีไม่แพง
มากกลุ่มพนกังานออฟฟิศสามารถจบัตอ้งไดซ่ึ้งหากลูกคา้ชอบหรือเกิดความประทบัใจในคุณค่าของตรา
สินคา้แลว้ราคาก็คงไม่มีความหมายอีกต่อไป ราคาจะแพงแค่ไหนหากลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีแลว้ก็
สามารถซ้ือไดโ้ดยท่ีลูกคา้จะไม่ค  านึงถึงราคาอีกเลย 



5.การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในการซ้ือกระเป๋าแฟชัน่แบรนด์ Kloset มากท่ีสุด คือ ดา้นการเช่ือมโยง
ตราสินคา้ แต่กลบัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสินคา้กระเป๋าแฟชัน่แบรนด ์Kloset พนกังานออฟฟิศเลย 
ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหเ้จา้ของธุรกิจมีการจดัการบริหาร ยงัมีการการเช่ือมโยงในเร่ืองของตราสินคา้ท่ี
ไม่มากพอ ท าใหก้ารเช่ือมโยงตราสินไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแต่อยา่งใด แต่อยา่งไรก็ตามการ
เช่ือมโยงตราสินคา้นั้น เป็นการสร้างจุดยนืใหก้บัสินคา้ เป็นขั้นแรกๆท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัและตอ้งนึก
ถึงซ่ึงการเช่ือมโยงในตราสินคา้นั้นมีความส าคญัมาก เพราะก่อนท่ีลูกคา้จะรู้จกัและมกัคุน้กบัตราสินคา้ใด 
สินคา้นั้นตอ้งสร้างจากการจดจ าใหก้บัผูบ้ริโภคก่อน ซ่ึงการเช่ือมโยงตราสินคา้ก็เช่นกนั เช่น การสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีความหรูหราและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไว ้การสร้าง
ความโดดเด่นในตวัผลิตภณัฑ ์การสร้างทศันคติหรือความรู้สึกท่ีดีใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน
ใหเ้กิดการจดจ าและมีการบอกต่อ รวมถึงความเหนียวแน่นของ ผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ซ่ึงมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้นั้นซ ้ า ถา้มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงจะเรียกไดว้า่ มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ท าใหต้ราสินคา้
ขององคก์รนั้นมีคุณค่าและมความหมายเชิงบวกในสายตาของผูบ้ริโภคไดดี้เยีย่มเลยท่ีเดียว 
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